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ABSTRACT 
 
A catastrophe is always a unique situation and the consequenses are depending on its 
extensiveness. When the catastrophe is a fact,  information and communication will be an 
essential part in the meaning of helping suffering and worried  people to mentally recover. 
The immediate lack of information in such a situation makes media a crucial part in handling 
individual crisis via medias opportunities to communicate with authorities and the public.  
 
The enormous  tsunami with its tragic consequences  in south east Asia 2004 was followed by 
a comprehensive mediareporting in the swedish press. In this study I will describe the reports 
as they were printed in Aftonbladet, Dagens Nyheter and Östgöta Correspondenten during the 
first five days after the dramatic event. In total I have studied and analyzed 394 articles from 
three different genres; the editorial page, the news and the page with printed letters to editor. 
Through qualitative methods and especially using text analysis I have studied different 
themes, those who operate and the sources. Furthermore I make a comparative analyze 
between the newspapers, where I study similarities and differences. The same comparison is 
made between the three different genres. The result is then discussed together with 
mediatheories about the value of news, the logic of media and pressethical rules.  
 
The newsarticles are dominated by seven themes and all newspapers focused on the individual 
situation. The operators are divided into categories and the reason how to get into one or 
another category is depending on what kind of role the operator has in the studied article. The 
most common role is people who tells about  their experience from the catastrophe. 
Furthermore is anonymous sources together with references to other media very common in 
all three newspapers. My result shows that the newspapers reports are relatively alike. The 
small differences I have found have their explanation  in each newspapers identity. 
 
The reports tend to express feelings of intensity and clearness. They are also personal. 
Futhermore, the result shows that the newspapers are acting as intermediaries of information 
more than as critics. The occurence of anonymous sources together with different speculations 
in common makes the journalists focus more on fast reporting than on correct reports.   
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SAMMANFATTNING 
 
En katastrofsituation är alltid unik och dess konsekvenser beroende av händelsens omfattning. 
När katastrofen är ett faktum är dock alltid information och kommunikation en viktig del av 
katastrofhanteringen och den informationstörst som uppstår gör medierna till en viktig part i 
kriskommunikationen. 
 
Den omfattande och tragiska flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004 följdes av en intensiv 
medierapportering i svensk nyhetspress. Denna studie beskriver katastrofrapporteringen som 
den framgår i Aftonbladet, Dagens Nyheter och Östgöta Correspondenten de fem första 
dagarna efter händelsen. Sammanlagt analyseras 394 artiklar hämtade från tre olika genrer; 
ledare, nyheter och insändare. Med hjälp av kvalitativ text- och innehållsanalys studeras vilka 
teman, aktörer och källor som förekommer i materialet. Vidare genomförs en komparativ 
analys där likheter och skillnader mellan tidningarna och mellan genrer klarläggs. Resultatet 
diskuteras sedan utifrån medieteorier om nyhetsvärdering, medielogik och pressetiska regler.  
 
Nyhetsartiklarna i de undersökta tidningarna domineras av sju teman och samtliga tidningar 
fokuserar på de personliga skildringarna. I ledarna är de olika temana av mer allmän karaktär. 
Kategorierna av aktörer är definierade utifrån funktion i texten och analysen resulterar i sju 
sådana funktioner. Den vanligaste kategorin består av personer som berättar om sina 
upplevelser av katastrofen. Vidare används anonyma källor frekvent i samtliga undersökta 
tidningar. Det är även brukligt att tidningarna använder andra medier som källor. Studiens 
resultat visar att tidningarnas rapportering är relativt likvärdig. De skillnader som ändå finns 
har sin förklaring i tidningarnas respektive identitet.  
 
Rapporteringen kännetecknas av intensitet, konkretion och personifiering i samtliga 
undersökta tidningar. Vidare visar resultatet att de undersökta tidningarna intar en mer 
informerande roll än en granskande. Förekomsten av anonyma källor samt olika spekulationer 
tyder även på att snabba nyheter prioriteras före korrekta.  
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1 INLEDNING 
 

I detta kapitel introduceras det ämnesområde som uppsatsen berör samt det 
problemområde jag ämnar studera. Därefter följer en presentation av uppsatsens 
syfte och frågeställningar. 
 
 

1.1 Introduktion 
 

Julen 2004 överskuggades av de flodvågor som sköljde förödelse över stora delar av 
Sydostasien. Vågorna, som spred sig över Indiska oceanen och svepte in över stränderna runt 
Bengaliska viken, släckte många liv med sin kraft. Platser som tidigare jämförts med paradiset 
liknade mer en krigszon då havet hade stillat sig efter vågornas framfart. Många julfirande 
svenska turister fick istället för en fröjdefull jul uppleva en ofattbar katastrof. 
Flodvågskatastrofens omfattning samt att många drabbade var svenska medborgare ledde till 
en intensiv bevakning av händelsen i de svenska medierna. Även vi som inte befann oss i 
katastrofområdet kunde följa vågornas raseri och människornas förtvivlan genom mediernas 
uttrycksfulla rapportering. TV, radio och press är därmed delvis ansvariga för den bild av 
katastrofen som vi idag bär på.  
 
Katastrofer kommer snabbt, ofta som en överraskning och med förödande effekter som följd. 
Hänsynslöst drabbar de människor, samhälle och natur där de drar fram. Varje katastrof är 
unik och konsekvenserna är förstås beroende av katastrofens omfattning (Nohrstedt 2000 & 
Jarlbro 1993). Information och kommunikation är dock alltid en viktig del av 
katastrofhanteringen. Då samhället drabbas av kriser och katastrofer ökar nämligen kraven 
och förväntningarna från medborgarnas sida på en snabb, saklig och trovärdig information 
(Nordlund 2000). Informationsbehovet fullständigt exploderar och människor vill exempelvis 
veta vad som hänt, vilka orsakerna är och vilka konsekvenser händelsen kan få. Det är då 
medierna aktualiseras som en viktig informationskana l. Stig-Arne Nohrstedt (2000) betraktar 
tillgång till information som en demokratisk rättighet och en förutsättning för att medborgarna 
ska kunna delta i den demokratiska debatten. Han menar vidare att svenska medier har tre 
uppgifter i samhället. De tjänar främst som nyhetsförmedlare och som granskare av 
samhällslivet, men ska även vara ett forum för fri debatt och åsiktsbildning (Nohrstedt 2000). 
De två huvuduppgifterna, informera och granska, blir i samband med påfrestande situationer i 
samhället, såsom katastrofer, extra intressant att studera.  
 
Även om flodvågskatastrofen inte inträffade på svensk mark rådde katastrofstämning även i 
Sverige. Många drabbade var svenska medborgare och hela det svenska systemet för 
krishantering och kommunikation aktualiserades i katastrofarbetet. Detta är ett av skälen till 
att händelsen i Sydostasien är intressant att studera ur ett svenskt perspektiv.  
 
Eftersom varje katastrof är unik  i sitt slag är det extra viktigt att varje enskilt skeende studeras 
och krishanteringen utvärderas. Denna kunskap skapar en bättre beredskap för att hantera 
katastrofer i framtiden. Att lära av misstag kan inom krishantering och kriskommunikation 
vara avgörande för hur stort lidande en katastrof bär med sig. Denna studie blir därför mitt 
bidrag till forskningen om kriskommunikation.   
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1.2 Bakgrund  
 

Detta kapitel redogör för katastrofens förlopp, i katastrofområdet men främst i Sverige, de 
fem närmsta dagarna efter händelsen. Hela kapitlet är en sammanställning av pressmaterial 
och nästan samtliga referenser ingår i studiens undersökningsmaterial. Katastrofens aktualitet 
gör att inga andra källor finns att tillgå i skrivande stund.  
 
Söndagen den 26 december 2004 klockan 01.58 inträffar en kraftig jordbävning väster om 
Sumatra, Indonesien. Jordbävningen ger upphov till jättelika vågor som färdas över Indiska 
Oceanen mot kustområdena i Bengaliska viken. Det tar cirka en till två timmar innan vågorna 
anländer till Thailands kust och kända turistorter som Krabi, Phuket, Koh Phi Phi med flera. 
Vågorna närmar sig land med cirka 45 km i timmen och den enorma kraft de bär med sig 
innebär total förödelse och ett stort antal omkomna i de drabbade områdena. Utöver Thailand 
drabbas även Indien, Sri Lanka, Indonesien, Burma, Bangladesh med flera. Vågorna når till 
och med Afrikas östkust.  
 
Jordbävningen, som orsakades av att de indiska och burmesiska kontinentalplattorna försköts 
i höjdled, uppmäter 9,0 på Richterskalan. Den klassas därmed som den femte kraftigaste på 
jorden de senaste hundra åren. Den enorma kraft som frigörs av skalvet leder till att vattnet 
sätts i rörelse och flodvågorna skapas. Vågor av detta slag benämns tsunami och är inte helt 
ovanliga, även om effekten av dessa är exceptionell.  
 
Det första katastroflarmet som når Sverige kommer från semesterorten Phuket i Thailand och 
tas emot av en researrangör. Kort därefter underrättas Utrikesdepartementet (UD) via telefon.  
Uppemot 20 000 svenska turister antas befinna sig i området och katastrofen är ett faktum, 
såväl i Sydostasien som i Sverige.  
 
På måndag morgon, den 27 december, landar det första planet med turister från Thailand på 
svensk mark och samma dag inleder radio, press och TV sin rapportering om det 
fruktansvärda som inträffat; ögonvittnen skildrar vad de upplevt, katastrofens orsak förklaras 
och hjälpinsatserna beskrivs. Röster från de drabbade länderna vädjar om hjälp och olika 
hjälporganisationer får en tydlig roll när det gäller att samla in och bistå katastrofländerna. I 
Sverige beslutas att två kommunikationsexperter, liksom ett plan med förnödenheter ska 
skickas till Sri Lanka. Planet lyfter under kvällen med tält och filtar till hemlösa. Under 
måndagen arbetar även de svenska resebolagen för att alla svenskar som vill ska få flyga hem 
så fort som möjligt. UD:s nödnummer för oroliga anhöriga blir under dagen överbelastat då 
90 personer i sekunden ringer. Nu höjs kritiska röster mot regeringens dåliga krisberedskap.  
 
Under katastrofens tredje dag skickar Räddningsverket en stödstyrka med 25 personer till 
Phuket i Thailand. Med planet reser även utrikesminister Laila Freivalds. Regeringen lovar att 
alla svenskar ska vara hemma inom en vecka. Man har hyrt in tio flygplan och tillsammans 
med de tio plan som resebolagen har ordnat ska detta uppnås. Under tisdagen fungerar även 
UD:s nödnummer och man klarar att hantera alla telefonsamtal. Under torsdagen den 30 
december åker en identifieringskommission från Sverige ner till Thailand. Gruppen består av 
rättsläkare, kriminaltekniker och rättsodontologer. Deras uppgift är att identifiera omkomna 
personer via utseende, tandstatus och fingeravtryck. På fredag förmiddag den 31 december 
landar även två ambulansflyg i Thailand. De är utrustade med bårar och ska frakta hem 
skadade svenskar.  
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Under de fem första dygnen av katastrofen vet egentligen ingen hur många svenska 
medborgare som omkommit. Många är saknade och anhöriga söker förtvivlat sina nära och 
kära. Pressen publicerar då bilder på saknade svenskar i hopp om att kunna återförena 
splittrade familjer. Många anhöriga vill även att UD ska offentliggöra sin lista över saknade 
medborgare men denna önskan tillgodoses inte till en början. Den 9 februari 2005 får dock 
allmänheten tillgång till listorna.      
De fem första dygnen efter katastrofen domineras av olika hjälpinsatser, både på plats i 
Sydostasien och hemma i Sverige. I Thailand påträffas hela tiden nya offer och man arbetar 
med att samla in så mycket information som möjligt för att sedan kunna identifiera de döda. 
Människor söker sina anhöriga på sjukhus och vid andra uppsamlingsplatser. Samtidigt 
arbetar man med att städa och röja upp i den materiella förödelsen. I Sverige drar etablerade 
hjälporganisationer igång insamlingar och det svenska folket visar stor generositet. De 
drabbade turisternas hemkomst förbereds; krispersonal finns på flygplatserna, kommunerna 
mobiliserar kristeam och sjukhusen förbereder sjuksängar. 
 
Sedan katastrofens akutfas har hjälpinsatserna bara fortsatt. Det största arbetet handlar om att 
identifiera omkomna svenskar och flyga hem dem till sina anhöriga. Den svenska regeringen 
arbetar för att samtliga omkomna ska identifieras. Detta arbete kan dock bli långvarigt då det i 
skrivande stund är osäkert hur många svenskar som omkommit i katastrofen. Den 24 februari 
rapporterar Svenska Dagbladet att 217 svenska dödsoffer har identifierats, men fortfarande är 
339 personer saknade. Den totala siffran över antalet omkomna i tsunamikatastrofen är också 
osäker men svenska medier anger siffran 300 000. Händelsen är utan tvekan en av de värsta 
katastrofer som någonsin drabbat världen och Sverige (Aftonbladet 27/12 – 31/12 2004, 
Dagens Nyheter 27/12 – 31/12 2004 & Svenska Dagbladet 24/2 2005).  
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Med text- och innehållsanalys som verktyg är syftet med denna studie att undersöka hur 
svensk nyhetspress, representerad av Aftonbladet, Dagens Nyheter och Östgöta 
Correspondenten beskrev flodvågskatastrofen i Sydostasien de fem närmsta dagarna efter 
händelsen. Vidare avser jag diskutera resultaten i relation till teorier om nyhetsvärdering, 
medielogik och de pressetiska reglerna.  
 
För att på bästa sätt uppfylla syftet har följande frågeställningar formulerats:  
 
§ Vilka teman behandlas i rapporteringen? 
§ Vilka aktörer framträder i materialet och vilken roll har de i texterna? 
§ Vilka källor används i rapporteringen? 
§ Vilka likheter och skillnader kan skönjas i rapporteringen om flodvågskatastrofen 

mellan tidningarna och mellan genrer? 
 
Följande frågor är av mer diskuterande slag och tjänar som underlag för syftets andra del. 
  
§ Hur förhåller sig rapporteringen till mediernas etiska regler? 
§ Hur förhåller sig rapporteringen till teorier om mediernas uppgifter i samhället? 
§ Hur förhåller sig rapporteringen till teorier om nyhetsvärdering och medielogik? 
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2 TEORI  
 

Följande avsnitt beskriver den teoretiska ram som arbetet utgår ifrån. Kris-
kommunikation, mediernas roll vid katastroflägen samt medielogik är aspekter som 
förklaras närmare.  
  
 

2.1 Kriskommunikation 
 

Medborgarna i ett demokratiskt samhälle har rätt till information. Denna rätt är en av 
förutsättningarna för ett medborgarna aktivt ska kunna delta i den demokratiska debatten. De 
som förfogar över viktig information möter därför krav på snabb, saklig och trovärdig 
information. Detta gäller inte minst när samhället utsätts för allvarliga störningar, som kriser 
och katastrofer. Medborgarnas förväntningar på det egna samhällets förmåga att möta eller 
hantera situationen, även informationsmässigt, kan då antingen bekräftas eller undergrävas. I 
värsta fall kan bristande information leda till att rykten och panik sprids (Nordlund 2000).  
 
För att belysa hur kommunikationen i samhället har fungerat, både under normala 
förhållanden och mer krisartade, har en enkel teoretisk modell flitigt använts av forskare inom 
kriskommunikation. Modellen består av en liksidig triangel och visar de aktörer som alltid är 
en del av kriskommunikationen.  
 
Figur 1. Triangelmodell för kriskommunikation. 
 
  

     Medborgare 

 
Media          Myndighet 

 
 
Nordlund (1994) menar att samtalsdeltagarna i ett fungerande demokratiskt samhälle måste 
kommunicera öppet och förtroligt med varandra. Tvåvägskommunikation mellan triangelns 
tre hörn är därför en viktig förutsättning för en fungerande kriskommunikation. Då triangelns 
tre aktörer har lika stort värde för utgången av kriskommunikationen har samtliga tre 
perspektiv blivit föremål för studier (jfr Larsson & Nohrstedt 2000).  
 
Den här uppsatsen har ett tydligt medieperspektiv vilket innebär att både medborgarnas- 
liksom myndigheternas perspektiv utelämnas. Inom medievetenskapen brukar man skilja på 
studier av mediernas produktion (hur texter kommer till), mediernas innehåll (dess texter) och 
mediernas reception (hur texterna uppfattas och tolkas). Jag kommer uteslutande att ägna mig 
åt massmediernas innehåll, alltså det som medierna kommunicerar till medborgarna. I någon 
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mån är även myndigheter mottagare av mediernas information (som läsare av 
nyhetstidningar). Jag kommer inte att studera material producerat av myndigheter eller 
undersöka specifika mottagargruppers tolkningar av medietexter. Man kan dock tänka sig att 
myndigheterna, åtminstone delvis, informerar medborgarna via medier (genom exempelvis 
uttalanden i pressen) och att medborgarna kommunicerar med myndigheterna och medierna 
via medier (exempelvis insändare).  
 
Mediekommunikation kan till viss del ses som överföring av information, från få producenter 
till många mottagare. Men den massmedierade informationen, exempelvis i form av 
dagspressens nyheter, kan inte förstås som en enkel och oproblematisk överföring av kunskap, 
mening och förståelse. Istället är det uppenbart att all mediering innebär olika former av urval 
och perspektiv. Medierna, med deras olika ägare, redaktioner, journalister och så vidare, har 
ett stort inflytande över vad som anses som viktiga ämnen och hur de presenteras. De har 
också makten att avgöra vem eller vilka som får tillgång till medierna  och villkoren för 
deltagandet. Medierna kan därför ses både som en arena för samhällsinformation och en aktiv 
aktör i det offentliga samtalet. De både förmedlar och bidrar till att formulera (politiska och 
moraliska) värderingar (Svensson 2001). Utifrån detta blir det intressant att studera vilken 
information som förmedlas och vilka som får tillgång till medierna i samband med 
flodvågskatastrofen.  
 
 
2.1.1 Centrala begrepp 
Inom forskningsområdet för krishantering och kriskommunikation råder en viss 
begreppsförvirring och det florerar en mängd definitioner inom såväl internationell som 
nationell litteratur (Jarlbro 2004). För att fastställa en gemensam utgångspunkt och därmed 
underlätta fortsatt läsning och förståelse kommer därför uppsatsens centrala begrepp 
definieras. Det är främst skillnaden mellan begreppen risk, kris och katastrof som kommer 
klargöras. Dessa begrepp anses vara grunden till det som kallas kriskommunikation (Jarlbro et 
al. 1997). Enligt Jarlbro (2004) innebär en risk sannolikheten för att en dold, möjlig fara, 
resulterar i händelser som drabbar individer, grupper och samhällen. Risken kan vara objektiv 
på så sätt att den existerar oavsett människans medvetande om den. En subjektiv risk innebär 
istället människans upplevelse av den faktiska risken. En kris kännetecknas av att den uppstår 
hastigt, avviker från det som betraktas som normalt och har inverkan på samhället och/eller 
många människor. Krisen hotar också grundläggande värden och kräver snabba beslut. 
Typiskt för en kris är att händelseförloppet inte är statiskt utan beskrivs som en dynamisk 
process. Katastrofen är en kris som fullbordats. Utmärkande egenskaper hos en katastrof är 
stort mänskligt lidande och materiell förödelse. Den hotar ofta människors existens och 
trygghet. Katastrofer kan delas in i naturkatastrofer och teknologiska katastrofer där den 
sistnämnda syftar på katastrofer orsakade av människan (Jarlbro et al. 1997). Händelsen i 
Sydostasien uppfyller utan tvivel samtliga kriterier för en katastrof och definieras som en 
naturkatastrof eftersom den utlöstes av en jordbävning. 
 
 
2.1.2 Krisens faser 
En kris eller en katastrof beskrivs ofta som en process och brukar därför delas in i olika faser. 
Antalet faser varierar beroende på vem som formulerar dem. Nordlund (1994) delar in krisen 
eller katastrofen i tre faser och använder begreppen varningsfas, akutfas och följdfas. 
 
I den inledande varningsfasen påkallas uppmärksamhet om ett förestående ho t, under 
förutsättning att katastrofen kan förutses. Det är då viktigt att snabbt nå ut till allmänheten 
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med varningar. Nordlund menar att de lokala medierna, främst etermedier, därför brukar få en 
viktig roll i denna fas. Efter det inledande skedet följer akutfasen. Då är samspelet mellan 
kriskommunikationens huvudaktörer avgörande för katastrofens utveckling. Medierna ställs 
ofta inför en rad dilemman i denna fas, exempelvis kravet på snabb men även korrekt 
information. Under akutfasen ökar efterfrågan på information drastiskt och det är viktigt att 
informationen upplevs  som trovärdig, betydelsefull samt utgår från individens behov och 
livssituation. Informationen som förmedlas under akutfasen ska sträva efter att minska oro 
och osäkerhet hos individen. Följdfasen, som även brukar kallas utvärderingsfasen, är den 
period då summering och utvärdering står i fokus. En viktig uppgift för de inblandade 
aktörerna i katastrofen är att dra lärdomar av sina misstag så att dessa vid framtida katastrofer 
kan undvikas (Nordlund 1994).  
 
Det kan diskuteras om flodvågskatastrofen i Sydostasien hade en varningsfas eller inte. Även 
om ett antal forskare runt om i världen var medvetna om att ett jordskalv som kunde orsaka 
flodvågor hade inträffat så utfärdades ingen offentlig varning. Jag anser därför att ingen 
varningsfas förekom i den bemärkelse som beskrivits ovan. Teoretiskt sett har krisens olika 
faser en tydlig indelning men i verkligheten är gränserna mellan faserna sannolikt inte lika 
distinkt. Det kan exempelvis vara svårt att exakt avgöra när akutfasen går över till följdfasen. 
Denna undersökning belyser dock utan tvekan akutfasens inledande skede. 
 

2.2 Mediernas roller  
 

Då denna studie har ett medieperspektiv på kriskommunikation kommer fortsättningsvis 
mediernas roller och villkor lyftas fram.  
 
 
2.2.1 Mediernas roll i demokratin  
En av förutsättningarna för en fungerande demokrati är att det finns en dubbelriktad 
kommunikation i samhället, menar Nord och Strömbäck (2004). Medborgarna behöver 
information om politikernas åsik ter och beslut, samtidigt som politikerna behöver information 
om det aktuella samhällsläget i olika frågor. I Sverige är därför press-, yttrande och 
informationsfrihet avgörande villkor för ett öppet demokratiskt samhälle. Det svenska 
statsskicket bygger på fri åsiktsbildning, står det i den svenska regeringsformen och medierna 
har en viktig roll om detta ska fungera menar Nord och Strömbäck (2004).  
 
Den svenska pressutredningen 1994 lyfter fram massmediernas tre uppgifter för den fria 
åsiktsbildningen. 
 

Massmedierna fullgör tre uppgifter som är särskilt angelägna för den fria åsiktsbildningen, 
nämligen uppgiften att förse medborgarna med sådan information att de fritt och självständigt kan 
ta ställning i samhällsfrågor, uppgiften att granska de inflytelserika i samhället och uppgiften att 
låta olika åsikter komma till tals  (SOU 1995:37, sid 156). 

 
Dessa uppgifter formulerades ursprungligen som vägledning för statens presspolitik men 
Nord och Strömbäck (2004) menar att informations-, gransknings- och forumuppgiften ofta 
kallas ”mediernas demokratiska uppgifter”.  
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2.2.2 Mediernas roll vid katastrofer 
Mediernas roll i samhället är sammansatt och innehåller krav som kan komma i konflikt med 
varandra. Den enskilda redaktionen eller journalisten ställs därför inför vissa typiska 
dilemman som kräver bedömning. Nedan beskrivs tre svårigheter som medier och journalister 
ställs inför i samband med kriser och katastrofer. 
 
Informationskanal eller tredje statsmakt 
Nohrstedt (2000) menar att mediernas två främsta uppgifter i samhället, informera och 
granska, vid kriser och katastrofer kan hamna i konflikt med varandra. Medierna förväntas å 
ena sidan agera som informationskanal och bidra till samhällets sammanhållning genom att 
väsentlig information når berörda aktörer. Bland andra staten ställer krav på att medborgarna 
ska informeras om beslut. Detta blir speciellt viktigt i samband med katastrofer då 
information och uppgifter om risker och förhållningsregler snabbt behöver föras ut till hela 
befolkningen. Å andra sidan finns en föreställning om att journalistiken ska förhålla sig 
oberoende gentemot staten och kritiskt granska makthavarnas åtgärder och beslut. 
Journalistiken ska enligt denna uppgift utgöra en oberoende motpart som aktivt granskar 
myndigheter och politiker. Medierna ska förse medborgarna med ett objektivt underlag som 
möjliggör ett aktivt deltagande i den demokratiska debatten. Att granska och avslöja 
myndigheternas tillkortakommanden kan vid akutfasen av en kris bli förödande eftersom det 
exempelvis kan försvåra det fortsatta räddningsarbetet eller öka människors oro genom att 
minska myndigheternas trovärdighet. Samtidigt är journalistens granskande roll en viktigt del 
av den demokratiska processen (Norstedt 2000). 
 
Snabbhet eller korrekt information  
Vid katastrofsituationer uppstår ofta en konflikt mellan kraven att snabbt förmedla tillgängliga 
uppgifter och samtidigt kontrollera att uppgifterna är korrekta. Dessa kan inte samtidigt 
tillfredställas och journalisten har två strategier att välja mellan. Den ena prioriterar snabbhet 
och innebär att tillgänglig information ska förmedlas omedelbart. Ansvaret att bedöma 
tillförlitligheten av uppgifterna lämnas då till mottagaren. Den andra strategin förespråkar att 
informationen ska vara kontrollerad och korrekt. Ansvaret för tillförlitligheten stannar då kvar 
hos medierna men i en katastrofsituation kan denna strategi ta så lång tid att det begränsar 
handlingsmöjligheten (Norstedt 2000).  
 
Utvärdering eller nyhetsvärde  
Utifrån antagandet att medierna vänder sin uppmärksamhet mot händelser med högt 
nyhetsvärde blir ett skeende snart ointressant. En katastrofsituation resulterar i stora rubriker 
under akutfasen men får en alltmer undanskymd plats när följdfasen tar vid. Konflikt mellan 
nyhetsvärde och utvärdering är en del av den kritik som riktas mot mediernas bristande 
förmåga till historiskt perspektiv. I samband med katastrofer innebär denna begränsning att 
medierna knappast stimulerar noggranna utvärderingar av brister i beredskap och 
förberedelser. Något som ibland har efterlysts (Norstedt 2000). 
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2.3 Medielogik och nyhetsvärdering 
 

Det finns ett antal betydelsefulla faktorer som bör uppmärksammas för att förstå mediernas 
journalistiska innehåll. Nord och Strömbäck (2002) redogör för fem nivåer av 
påverkansfaktorer.1 Den individuella nivån innefattar journalisternas utbildningsnivå, 
bakgrund och erfarenhet. Även yrkesetik, personliga värderingar och åsikter har betydelse för 
det slutgiltiga medieinnehållet. Medierutiner är den nivå som angår tillvägagångssätt, hur 
journalister införskaffar, bearbetar och utformar nyheterna. På den organisatoriska nivån 
ryms faktorer som ägandeförhållanden och medieföretagets organisering i exempelvis olika 
avdelningar. Extramedienivån handlar om faktorer utanför medierna själva men som ändå har 
betydelse för journalistikens innehåll. Det är exempelvis mediernas förhållande till källorna 
och vilket inflytande källorna har över innehållet. Ytterligare faktorer på den här nivån är 
lagar som reglerar mediernas verksamhet, den konkurrens som råder på mediemarknaden och 
utvecklingen inom teknik. Den ideologiska nivån omfattar samhällets kulturella och 
ideologiska värderingar (Nord & Strömbäck 2002).  
 
Det journalistiska innehållet styrs och bestäms alltså av en rad olika faktorer som samverkar i 
en process. Det kan därför vara svårt att avgöra vilken nivå som har den största betydelsen. 
Nord och Strömbäck (2002) menar ändå att faktorer som medieformat, medielogik, 
nyhetsvärdering, källhantering och behovet av uppmärksamhet är sådant som har extra stor 
betydelse i processen.  
 
Medieformatets gränser är avgörande för innehållet anser Nord och Strömbäck.  Gränserna 
beror naturligtvis på vilket medium som avses. Men varje format har begränsningar liksom 
möjligheter. Då tidningsformatet bygger på det skrivna ordet, bygger TV på rörliga bilder. 
Dessa två format har alltså olika förutsättningar och lämpar sig för olika typer av nyheter. 
Tidningen har inte samma möjlighet att fånga dramatik som TV men större förutsättningar att 
beskriva strukturella och bakomliggande orsaker till samma nyhet. Formatet kommer därför 
före innehållet då innehållet måste anpassas efter formatet (Nord & Strömbäck 2002). En 
oändlig mängd tänkbara nyheter från verkligheten men ett begränsat medieformat leder till 
stränga krav på urval. Det gäller att bestämma vilka händelser och aspekter som ska få 
utrymme i en artikel. Ett viktigt villkor som styr urvalsprocessen är att överflöd av 
information slåss om begränsad uppmärksamhet. Förmågan att fånga människors 
uppmärksamhet är a och o för att lyckas i mediebranschen och på en konkurrensstyrd 
marknad. För de kommersiella medierna, som är beroende av annonsörer innebär detta att 
möjligheter till ekonomisk vinst ökar ju bättre de är på att fånga publikens uppmärksamhet. 
Vilka nyheter som ska uppmärksammas och hur de ska utformas och presenteras blir, av 
naturliga skäl, avgörande beslut i kampen om publiken (Nord & Strömbäck 2002). Detta 
resonemang gäller inte minst de tidningar som aktualiseras i denna undersökning. Som 
lösnummersäljare är Aftonbladet beroende av att fånga publikens uppmärksamhet varje dag. 
Både Östgöta Correspondenten och Dagens Nyheter tillämpar istället prenumerationer och är 
därför inte lika utsatt för denna press, även om de naturligtvis vill locka nya prenumeranter.   
 
För mer än 20 år sedan utformade forskarna Altheide och Snow (1979) den teori som brukar 
kallas medielogik. Teorin handlar om att medieinnehållet ska ses som ett resultat av 

                                                 
1 Se även orginalkälla.  
Schomaker, Pamela J. & Reese, Stephen D. (1996) Mediating the message. Theories of Influences on Mass 
Media Content. Second Edition. New York: Longman. 
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medieformatet, mediets organisation, interna arbetsvillkor, normer och uppmärksamhets-
behov. I detta perspektiv är det medierna själva, mer än verkligheten utanför, som bestämmer 
vad som blir en nyhet. Det avgörande är då inte om nyheten är relevant eller viktig utan att 
den passar mediet. Att medierna speglar verkligheten vänds alltså till sin motsats. 
Verkligheten speglar medierna och dess logik.  
 
Inom svensk och nordisk forskning har medielogiken förknippats med ett antal journalistiska 
grepp som medierna använder för att fånga människors uppmärksamhet (Nord & Strömbäck 
2002).  
 
§ Tillspetsning. Begränsat utrymme och brist på uppmärksamhet gör att journalisten 

måste fatta sig kort och formulera sig klart och tydligt. Det finns inte plats för djupare 
analyser av abstrakta fenomen. Innehållet måste spetsas till med passande 
formuleringar och rubriker. Artikeln får inte försvinna i informationsflödet. 

 
§ Förenkling. Begränsat utrymme och brist på tid leder till att förenklingar ges företräde 

framför komplexitet. Nyanseringar och mångfalden av argument måste begränsas. 
Likaså måste invecklade resonemang framställas enkelt och kortfattat. Alla ska kunna 
förstå innehållet, annars kan publiken minska.  

 
§ Polarisering. Polarisering och konflikt är två viktiga metoder för att upprätthålla 

publikens uppmärksamhet. Enkla argument som kan ställas mot varandra ges därför 
företräde framför den utredande hållningen och den omfattande argumenteringen. 

 
§ Intensifiering. Händelser som kan intensifieras eller är intensiva i sig själva är 

gynnsamma som intresseväckare. Att gestalta en händelse som intensiv ökar en nyhets 
möjlighet att uppmärksammas. Utbrott från en person, ivrig argumentation, strejker 
och sammanstötningar passar därför medielogiken.  

 
§ Konkretion. Konkreta fenomen föredras framför abstrakta eftersom de i regel är lättare 

att rapportera om. Det konkreta anses även vara lättare att ta till sig för mottagarna. 
Abstraktioner kräver betydligt mer uppmärksamhet av mottagarna och risken är att 
medierna förlorar publik om innehållet är för abstrakt.  

 
§ Personifiering. Något av det mest konkreta som finns är människor. Människor är 

också intresserade av andra människor. Genom att ge en händelse ett ansikte lockas 
mottagarnas intresse och uppmärksamhet. Personifiering möjliggör även 
identifikation. 

 
§ Stereotypisering. Genom att använda stereotyper underlättas tolkningen av innehållet. 

Det sparar även tid. Stereotyper skapar ordning i tankevärlden och gör tänkandet 
lättare. Samtidigt tillför stereotyper information. De bygger på generaliseringar som 
skapar igenkänningseffekter. De existerar endast på grund av ett gemensamt tänkande.  

 
Nord och Strömbäck (2002) nämner främst fyra kriterier styr nyhetsvärdering. 2 Han utgår då 
från hur medierna själva värderar nyheter. Hur högt upp i makthierarkin berörda personer 
                                                 
2 Se även orginalkälla.  
Gans, Herbert J. (1980) Deciding what´s news. A Study of CBS Evening News, NBC Nightly News, Newsweek 
and Time . New York: Vintage. 
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befinner sig har exempelvis betydelse för nyhetens värde. Nyhetens relevans och nationens 
intresse för nyheten är det andra kriteriet. Det tredje handlar om hur många människor som 
berörs av nyheten. Vilken betydelse nyheten har för framtiden och/eller historien är det sista 
kriteriet. Ytterligare en checklista för vad som blir en nyhet har John H. McManus (1994) 
sammanställt. Han menar att tid har betydelse, alltså hur ny en nyhet är. Den potentiella 
nyhetens närhet till publiken, det mänskliga intresset för det som hänt och hur stort 
överraskningsmoment nyheten innebär är betydelsefulla delar av nyhetsvärdering.  
 
Vanligen är krig och kriser avvikelser från det normala. På grund av detta är 
medierapporteringen kring dessa händelser också omfattande och intensiv, åtminstone tills 
situationen inte längre betraktas som avvikande utan normal. Krig och kriser som inte tillför 
något nytt utan upplevs som upprepningar av tidigare händelser får ingen framträdande plats i 
medierna. Dramatiska händelser får därför inte nödvändigtvis stor uppmärksamhet i medierna 
utan händelserna måste även tillföra någonting nytt och därmed bryta mot ett regelbundet 
nyhetsmönster. Krissituationer och andra avvikelser från det normala är på sätt och vis 
nödvändiga för mediernas existens (Nord & Strömbäck 2002). 
 

2.4 Källor och personifiering 
 

Den plats eller den person från vilken journalister hämtar sin information är det som brukar 
kallas källa. Det finns huvudsakligen två olika typer av källor: skriftliga och muntliga. 
Informationen som källorna tillhandahåller bör vara, eller upplevas som ny för att kunna 
användas i nyhetsproduktionen. De personer, institutioner eller myndigheter som kan ge 
denna information får därmed stor betydelse i den politiska kommunikationen. 
Offentlighetsprincipen som råder i Sverige gör att det finns fri, ocensurerad och icke-exklusiv 
skriftlig information för journalister att använda. Då journalister väljer att använda sig av den 
typen av källor behåller de kontrollen över journalistikens innehåll. En jämförelse över tid 
visar dock att de muntliga källorna får en ökad betydelse. Detta innebär att journalistiken och 
medieinnehållet har blivit mer personifierad och personkoncentrerad än tidigare. Med 
personcentrerad menas den journalistik som fokuserar på personer. Personifierad syftar på en 
viss berättarteknik där personer beskrivs som det främsta subjektet. Personernas handlande 
åstadkommer olika former av resultat och handlingar (Nord & Strömbäck 2002).  
 

2.5 Etiska regler 
 

De svenska etiska reglerna för press, radio och TV ger inte uttryck för en formell 
regeltillämpning utan en ansvarig hållning gentemot den publicistiska uppgiften. Reglerna 
fungerar som ett stöd för medierna i deras arbete som informationsförmedlare.  
 
Att ge korrekta nyheter är en regel som finns uppsatt. Detta är viktigt för mediernas roll i 
samhället men även för medborgarnas förtroende för medierna. Det handlar bland annat om 
att vara kritisk mot nyhetskällorna och göra tydlig åtskillnad mellan faktaredovisning och 
kommentarer. Vidare uppmanas medierna att vara generösa i sitt bemötande och felaktiga  
sakuppgifter ska rättas till så fort som möjligt. Att respektera den personliga integriteten 
innebär att medierna inte bör publicera sådant material som kan kränka individens privatliv. 
När det gäller bilder uppmanas till varsamhet. Likaså bör medierna vara försiktiga med att 
publicera namn.  Konsekvenserna måste noga övervägas. Avslutningsvis bör medierna sträva 
efter att höra båda sidorna. Det är viktigt att alla parters ståndpunkter lyfts fram för att 
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mediekonsumenten ska få en chans att ta ställning i den berörda frågan (Spelregler för Press, 
TV och Radio 2001).  
 
Nord och Strömbäck (2004) redovisar sju krav som de menar är rimliga att ställa på 
medieinnehållet. De utgår då från mediernas informerande roll i samhället. Främst bör 
principen om två av varandra oberoende källor tillämpas. Vidare ska större delen av innehållet 
vara beskrivande, inte tolkande. Det tredje kravet innebär att det tydligt ska framgå vad som 
är fakta och tolkningar eller spekulationer. Även bekräftade och obekräftade uppgifter ska 
skiljas åt. Nummer fem poängterar tydlighet med vilka källor som använts och nummer sex 
varnar för dramatisering som suddar ut gränsen mellan fiktion och verklighet. Det sjunde 
kravet innebär att medierna inte ska använda sig av stereotyper och fördomar på sådant sätt att 
de sprids och förstärks (Nord & Strömbäck 2004).  
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3 TIDIGARE FORSKNING 
 

I detta kapitel presenteras det aktuella forskningsläget inom kriskommunikation och 
medier, först mer övergripande och sedan beskrivs några specifika fallstudier i 
ämnet.  
 
 
Forskningen om krishantering och kriskommunikation är en förhållandevis ny företeelse. Inte 
förrän under 1980-talet utvecklades området då antalet studier ökade liksom bredden i 
ansatser och infallsvinklar. Sedan 1990-talet räknas krishantering och kriskommunikation 
som ett eget forskningsområde (Jarlbro, Sandberg & Palm 1997). 
 
Den tidiga forskningen utfördes främst av sociologer medan dagens forskning genomförs 
inom en rad discipliner. Metodologiskt har fallstudier alltid varit den dominerande tekniken 
även om man idag i stort sett använder alla de metoder som står till den samhällsvetenskapliga 
forskningens förfogande. Den tidiga forskningen fokuserade mestadels på det akuta skedet i 
en kris. Numera ägnar man sig åt att studera samtliga faser, återhämtningsfasen är dock 
underrepresenterad. Utvecklingen av detta område har även gått från att fokusera på 
naturkatastrofer till att även studera katastrofer orsakade av teknologiska incidenter (Flodin 
1993).  
 

3.1 Forskningsöversikter 
 

Styrelsen för psykologiskt försvar, SPF, är den myndighet inom det svenska 
Försvarsdepartementet som bedriver forskning inom området för samhällskommunikation. 
Deras uppgift är bland annat att belysa hur det kommunikativa samspelet mellan myndigheter, 
medier och medborgare fungerar under såväl normala förhållanden som vid svåra 
samhällspåfrestningar. SPF har ingen operativ roll i krishanteringssystemet utan fungerar som 
en stödjande och samverkande kraft, en kunskapsbank för olika aktörer 
(www.psycdef.se/media/; Ghersetti & Hvitfelt 2000).  
 
Den första svenska forskningsöversikten gavs ut 1993 av SPF, med stöd från Försvarets 
forskningsanstalt, FOA (idag Försvarets forskningsinstitut, FOI). I fyra olika skrifter 
analyseras den nationella och internationella forskningen inom kriskommunikationsområdet 
(Flodin 1993; Jarlbro 1993; Nohrstedt & Nordlund 1993; Nohrstedt & Tassew 1993). Utifrån 
dessa fyra skrifter har därefter en sammanställning publicerats i Risker, kommunikation och 
medier, en antologi utgiven av Studentlitteratur (Lidskog, Nohrstedt & Warg 2000).  
 
Krisberedskapsmyndigheten, KBM, initierar och förmedlar, liksom SPF forskning inom 
området krishantering och 2004 gav man ut en ny översikt. Den presenterar aktuell forskning 
inom kriser/risker och medier från 1993 och framåt (Jarlbro 2004).  
 

3.2 Fallstudier 
 

Huvuddelen av forskningsfältet kris och medier bygger på fallstudier där enskilda händelser 
tjänar som studieobjekt. Det kan handla om katastrofer, humanitära kriser och extraordinära 
händelser. Nedan följer fyra exempel på studier kring kriskommunikation. De analyserar alla 
svenskt mediematerial och majoriteten av rapporterna har initierats av SPF. 
 



 

 18 

3.2.1 Estonia 
I september 1994 förliste passagerarfärjan Estonia i Östersjön med mer än 850 dödsoffer. 
Katastrofen fick stor massmedial uppmärksamhet och en studie av mediernas hantering av 
händelsen initierades. Närmare tjugo forskare engagerades och resultatet blev sju fristående 
rapporter (Jarlbro 2004). 
 
Sammanfattningsvis visar resultatet att medierna i viss mån fokuserade på olika saker. 
Dagstidningarna tilldelade större utrymme åt sorgearbetet och detta var vanligast i den lokala  
pressen. Etermedierna och även de rikstäckande morgontidningarna ägnade istället mer 
utrymme åt säkerhetsfrågan. Vidare växlade olika teman över tid. I början var självklart 
olyckan i fokus men efter hand kom rapporteringen att mer beröra offren (Jarlbro 2004). 
 
I vilket syfte pressen skriver om anhöriga och offer studerades närmare och resultaten visar att 
även om enskilda övertramp gjordes så gav medierna överlag en sansad bild av utsatta 
människor. I en jämförelse mellan olika medieformer visade det sig att kvällstidningarna och 
etermedierna var mer närgångna i sin rapportering om överlevande och anhöriga än 
morgontidningarna. Kvällstidningarna försökte i större utsträckning än övriga medier 
personifiera katastrofen. I studien diskuteras även om medias uppgift vid en händelse som 
Estoniakatastrofen är att bevaka eller även granska och analysera. Svaret är att det i 
rapporteringen av katastrofen förekommer väldigt lite kritisk granskning och analys. Trots att 
en hel del faktafel förekom, speciellt i början när antalet omkomna skulle fastsällas så blir det 
sammantagna betyget ändå att rapporteringen var seriös till sin karaktär (Jarlbro 2004). 
 
 
3.2.2 Göteborgsbranden 
Natten till allhelgonahelgen 1998 utbröt en brand i en samlingslokal på Hisingen i Göteborg. I 
lokalen pågick en fest med närmare 400 ungdomar närvarande, många från familjer med 
utländsk bakgrund. Lokalen övertändes snabbt och 63 ungdomar omkom och 213 skadades 
(Larsson & Nohrstedt 2000).    
 
Även denna händelse blev flitigt uppmärksammad i medierna och Larsson och Nohrstedt 
(2000) fick uppdraget att utreda, analysera och rapportera om informationsförmedlingen i 
samband med brandkatastrofen.  Den allmänna slutsatsen är att medierna förmedlade 
nyanserad och saklig information till allmänheten. Detta motsäger alltså den kritik som 
menade att medierna i sin rapportering hade för mycket fokus på de drabbades etnicitet. 
Vidare var myndigheterna den främsta källan vilket författarna tror minimerade spekulationer 
och rykten. På grund av ett uttalande från räddningsledaren blev dock brandorsaken under en 
tid föremål för spekulationer i medierna. Rapporteringen i medierna fick bra betyg av närmast 
anhöriga till de drabbade som endast saknade utförligare information om räddningsarbetets 
organisering (Larsson & Nohrstedt 2000).    
 
 
3.2.3 11 september 
Tidigt på morgonen den 11 september år 2001 flög två passagerarplan in i World Trade 
Center och de så kallade tvillingtornen. Strax därefter kraschlandade ett tredje plan i 
Pentagon, Washington DC. Även ett fjärde plan kraschade mot marken utanför Pittsburgh och 
vid denna tidpunkt hade båda tornen i New York rasat samman. Terrorattentatet skapade stor 
förödelse och kostade cirka 3000 människor livet. Denna händelse har genererat en mängd 
rapporter av olika slag och jag kommer nedan att redogöra resultatet från två av dessa 
(Larsson 2002). 
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Leth och Thurén (2002) har analyserat hur medierna hanterade sin informationsuppgift direkt 
efter händelsen men även under efterspelet då jakten på de skyldiga tog vid. Rapporten är 
publicerad av Stiftelsen Institutet för Mediestudier och visar att flera uppgifter som florerade i 
medierna var felaktiga. Exempelvis påstod man att antalet döda uppgick till 10 000 vilket 
senare visade sig vara en överdrift och endast några timmar efter attentatet pekades Usama 
bin Laden ut som huvudmisstänkt. Det fanns dock inga belägg för påståendet och det dröjde 
länge innan dessa och andra felaktigheter korrigerades. Studien visar också att svensk press 
utnyttjade en schablonbild när de beskrev Usama bin Laden. Författarna genomför även vissa 
jämförelser med utländska medier. New York Times hade den mest pålitliga rapporteringen 
eftersom de var både noggrann och återhållsam i sin uppgiftshantering.  
 
Nord och Strömbäck (2002) har granskat svenska tv- och tidningsmedier de fem första 
dagarna efter händelsen den 11 september respektive Afghanistankriget. Undersökningen 
visar bland annat att terrorattacken var en större nyhet om man ser till utrymme i medierna. 
Detta menar författarna beror på det överraskningsmoment samt den kulturella närhet som 
terrorattacken innebar. Förekomsten av anonyma källor var vanligare vid 11 september än vid 
Afghanistankriget medan spekulationer förekom lika frekvent vid båda händelserna.  
 
 
3.2.4 Irakkriget 
Våren 2003 gick USA till attack mot Irak, inte genom en massiv militär operation utan genom 
en begränsad attack mot den plats där Saddam Hussein antogs befinna sig. Skälet till denna 
aktion var, enligt USA, att Irak förfogade över massförstörelsevapen. Angreppet växte snabbt 
under den första tiden och trots oväntat hårt irakiskt motstånd blev Bagdads fall slutet på 
kriget. USA stod som segrare (Nord, Strömbäck & Shehata 2003). 
 
På uppdrag av KBM har Nord, Strömbäck och Shehata (2003) studerat hur svenska 
nyhetsmedier bevakade och beskrev Irakkriget. Studien tittar närmare på faktorer som teman, 
spekulationer och källor. Först konstaterar författarna att kriget fick som mest utrymme i 
medierna under inledningsskedet. Det vanligaste temat i tidningarna var olika typer av 
krigshändelser följt av skildringar av civilbefolkningens situation. Även jakten på Saddam 
Hussein var ett vanligt tema. Utöver dessa förekom också teman som behandlade journalistik 
i krig där mediernas egen roll, som en del av ett propagandakrig, skildrades. Den absolut 
vanligaste spekulationen rörde framtida krigsaktiviteter men medierna spekulerade även om 
Iraks framtid efter krigets slut och antalet döda. Officiella källor var absolut vanligast, främst 
amerikanska. Irakiska civila personer närvarade dock regelbundet i rapporteringen. 
Författarna konstaterar vidare att 58 procent av materialet innehöll anonyma källor och 
vanligast var det i de nationella morgontidningarna. Endast kvällstidningen Expressen 
använde anonyma källor i mindre än hälften av materialet. Detta resultat leder till att 
författarna kritiserar de svenska medierna ganska hårt. Man menar att de inte tar rela tionen till 
källorna på det allvar som krävs för att ge rapporteringen djupare demokratiska dimensioner 
(Nord, Strömbäck & Shehata 2003; Jarlbro 2004). 
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3.3 Sammanfattning  
 

Trots att större delen av forskningen om kriser och medier bygger på fallstudier så har vissa 
generella slutsatser dragits. Jarlbro (2004) menar att den sammanlagda forskningsöversikten 
tillåter detta. Enligt Nohrstedt (2000) kan forskningsöversikten från 1993 angående mediernas 
agerande i samband med krisens/katastrofens akutfas sammanfattas i följande punkter: 
  
§ Lokala  medier förhåller sig annorlunda till en katastrof än de nationella. Genom att 

sprida överdrivna rapporter kan medierna förvärra en kris- eller katastrofsituation. 
Denna tendens ökar med avståndet till händelsen och lokala medier uppfattar ofta att 
nationella kollegor är mer okänsliga för vad eventuella överdrifter kan få för 
konsekvenser bland lokalbefolkningen. 

§ Nyhetsrapporteringen av kriser framstår som fragmentarisk men kan få fördjupad 
förklaring i det övriga mediematerialet.  

§ Medierna spelar en viktig roll för att klara ut besvärliga samhällsstörningar.  
§ Medierna kan även försvåra katastrofåtgärder genom ansvarslöst uppträdande. 
§ Medierna kan bidra till att skada förtroendet för ansvariga myndigheter genom att 

okritiskt sprida budskapen och utsätta myndigheternas utsagor och åtgärder för kritisk 
granskning (Nohrstedt 2000). 

 
I den sammanställning av forskningen kring medier och kriser som genomfördes 2004 
framhåller Jarlbro bland annat följande slutsatser: 
 
§ Medierapporteringen är beroende av var den specifika händelsen inträffar. Flera 

rapporter visar att ju längre bort desto fler faktafel tenderar rapporteringen att 
innehålla.  

§ Felaktigheter och spekulationer rör oftast antalet döda och skadade.  
§ Elitkällor (politiker, experter och andra officiella representanter för ett land) är den 

vanligaste källan men även anonyma källor förekommer frekvent.  
§ Om rapporteringen rör en katastrof blir det även allt vanligare med drabbade och/eller 

anhöriga som källor.  
§ Nationella och internationella rapporter visar att medierapporteringen om oväntade 

händelser följer medielogiken. Händelser som går att dramatisera och personifiera får 
större utrymme i medierna. Detta gäller även humanitära kriser där studier visar att 
medierapporteringen har en avgörande roll för viljan till hjälpinsatser (Jarlbro 2004). 
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4 MATERIAL & METOD 
 

Nedan följer en genomgång av det material som har studerats, urvalsprocessen samt 
de avgränsningar som gjorts. Metodavsnittet beskriver den struktur och arbetsgång 
som använts genom studien. 
 
 

4.1 Material 
 

Materialet i denna studie består av artiklar från Aftonbladet, Dagens Nyheter och Östgöta 
Correspondenten, från den 27/12 till den 31/12 2004. Dessa tidningar representerar nästan 
hela den spridning som idag finns på tidningsmarknaden när det gäller nyheter. Det är en 
kvällstidning, en lokal morgontidning samt en Stockholmstidning med nationell spridning. 
Även deras politiska färg skiljer sig åt där Aftonbladet är oberoende socialdemokratisk, 
Dagens Nyheter oberoende liberal och Östgöta Correspondenten oberoende borgerlig. 
Aftonbladet är den största tidningen om man ser till upplaga, 444 100 exemplar en vardag. 
Därefter kommer Dagens Nyheter med en upplaga på 363 400 exemplar en vardag.  
Östgöta Correspondenten ger under en vardag ut 62 100 exemplar. 
(http://www.tu.se/dagstidningarna.jsp) 
 
Nyhetstidningarnas politiska hållning har över tid fått en allt mindre betydelse. Hadenius och 
Weibull (2000) menar att tidningarna mer representerar ekonomi än politik vilket bland annat 
olika affärsmässiga uppgörelser på mediemarknaden visar. Att välja tidning efter politisk färg 
är också bland läsarna ett sekundärt motiv. Men även om partipresstraditionen inte är lika 
tydlig numera har tidningarna inte helt förlorat sin politiska roll utan utgör fortfarande en 
plattform för politiska åsikter (Hadenius & Weibull 2000). 
 
Denna studie grundar sig på pappersversionen av nämnda nyhetstidningar och samtliga 
artiklar handlar om flodvågskatastrofen i Sydostasien. Av katastrofens utveckling är jag 
intresserad av den mest dramatiska perioden då denna sannolikt får mest uppmärksamhet i 
pressen. Tidigare studier visar till och med att medierna nästan uteslutande uppmärksammar 
akutfasen av en katastrof (Nordlund 1994). Tidsmässigt omfattar därför materialet fem dagar, 
den 27/12 fram till den 31/12 2004. Katastrofen inträffade tidigt den 26/12 men endast 
Aftonbladet hann publicera något om händelsen samma dag. Övriga tidningar uppdaterade 
natur ligtvis sina hemsidor men kunde inte uppmärksamma katastrofen i papperstidningen 
förrän dagen efter. För att öka resultatets tillförlitlighet har jag valt att låta materialet vara så 
likvärdigt som möjligt. Därmed ingår inte Aftonbladets upplaga den 26/12 i denna 
undersökning.  
 
Det som kännetecknar en artikel är att den har någon form av rubrik och att den har en tydlig 
början och ett slut. Vanligen har artiklarna även någon form av underskrift i form av ett namn, 
exempelvis på artikelförfattaren eller den producerande nyhetsbyrån. Det är egentligen ingen 
svårighet att klargöra vad som är en artikel eller inte, dock har några tveksamheter uppstått 
och dessa kommer att diskuteras vidare i den avslutande diskussionen. Fokus ligger på texten 
i artiklarna. När det gäller bilderna genomförs ingen regelrätt bildanalys utan dessa 
uppmärksammas som en del av artiklarna. Bildtexten ses som en form av förtydligande av 
bilden och har alltså inte analyserats närmare.  
 
Inom ramen för denna undersökning har jag inte haft möjlighet att studera allt innehåll i 
tidningarna. Därför ingår inte eventuella bilagor i materialet, exempelvis Aftonbladet Sport 
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eller DN Kultur. Jag tittar inte heller på tidningarnas förstasidor trots att dessa många gånger 
innehåller artiklar som rör katastrofen. Detta är ett medvetet val då förstasidan komponeras 
efter specifika regler. Inom huvudtidningen är mitt urval baserat på genre och jag har valt att 
studera ledare, nyhetsartiklar och insändare. Artiklarnas genretillhörighet fastställs utifrån 
genrernas specifika förutsättningar, uppbyggnad och placering i tidningen. Av tradition 
placeras exempelvis ledaren i början. De valda tidningarna har även specifika vinjetter för 
respektive genre vilket underlättar bedömningen. Östgöta Correspondentens insändarsida 
benämns exempelvis Ordet fritt medan DN kallar denna genre Läsarnas DN. I DN anges även 
ledarna med just vinjetten Ledare. De tre roller som medierna spelar i det demokratiska 
samhället återspeglas delvis i de utvalda genrerna. Ledaren som visar den politiska linjen kan 
kopplas till mediernas roll som granskare av makten och samhället. Nyhetsartikeln tjänar det 
informativa syftet och insändaren, där folkets röst gör sig hörd, motsvarar delvis det forum för 
debatt som medierna ska vara. Jag vill även poängtera att ingen skillnad har gjorts mellan 
egenproducerat och byråproducerat material vid bedömningen av nyhetsartiklar. Materialet 
innehåller även en del faktarutor med exempelvis historiska fakta, postgironummer eller 
telefonnummer. Dessa kommenteras som en del av en artikel men räknas alltså inte som en 
egen.  
 
I resultatdelen lyfts exempel från de tre tidningarna fram. Dessa citat är ordagrant återgivna. 
Men jag vill påpeka att grafiska komponenter, som indrag och liknande, inte stämmer med de 
egentliga artiklarna. Genomgående betyder 10 punkters stil ingress och brödtext. Ingen 
ytterligare markering görs alltså för ingressen. Fetstil innebär mellanrubrik. Två hakparanteser 
med tre punkter mellan […] betyder att en del av artikelns ursprungliga text utelämnats. När 
detta tecken står först i ett citat innebär det att citatet är hämtat en bit in i artikeln. Om citatet 
inte inleds med tecknet så är alltså citatet hämtat direkt efter huvudrubriken. Den 
sidhänvisning som anges sist efter varje citat är den sida där citatets ursprungstext återfinns, 
inte den eller de sidor där hela artikeln finns.  
   
 
4.1.1 Omfång 
Nedan illustreras studiematerialets omfattning i tabellform. Den totala sammanräkningen 
visar att hela materialet består av 394 artiklar. Av natur liga skäl är den större delen av dessa 
nyhetsartiklar. Jag vill poängtera att tabellerna nedan visar antal artiklar. Detta innebär att 
Aftonbladet inte nödvändigtvis har skrivit mest om katastrofen i Sydostasien då ingen hänsyn 
har tagits till artiklarnas storlek. För att undersöka den faktiska mängden bör antal spaltmeter 
räknas. Eftersom de kvantitativa aspekterna är av underordnad betydelse i denna 
undersökning har detta inte gjorts. Tabellen ger dock en fingervisning om 
undersökningsmaterialets storlek. 
 
 

Tabell 1. Antal artiklar som behandlar flodvågskatastrofen i Asien 

 Aftonbladet Corren 
Dagens 
Nyheter Totalt 

Antal 149 119 126 394 
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Tabellen nedan visar antalet artiklar inom respektive tidning och genre. Den uppmärksamme 
noterar att summan av tabellens siffror inte stämmer med de i tabell 1. Anledningen är att det 
på DN:s ledarsida förekommer små artiklar under vinjetten Utlandsröster. Trots dessa 
artiklars placering är det inga ledare utan korta utdrag från andra tidningar runt om i världen. 
De behandlar dock katastrofen och ingår därför i det totala studiematerialet. 
 
 

  Tabell 2. Antal artiklar inom respektive genre och tidning. 

  Aftonbladet Corren 
Dagens 
Nyheter 

Ledare 8 5 5 

Nyhetsartikel 123 107 93 

Insändare 18 7 13 
 
 
Figuren nedan visar att Aftonbladet har en anmärkningsvärd utveckling när det gäller antal 
artiklar över tid. Trenden för både Dagens Nyheter och Östgöta Correspondenten är att 
mediematerialet ökar ju längre katastrofens akutfas skrider. Att Aftonbladet publicerar näst 
flest artiklar under första dagen är intressant då informationen i detta katastrofskede sannolikt 
är som mest osäker.  
 
 
         Figur 2. Antal artiklar inom respektive tidning över tid. 
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Under den studerade periodens sista dag (31/12 04) visar både Aftonbladet och Dagens 
Nyheter en utplaning eller till och med en minskning när det gäller antal publicerade artiklar. 
Utifrån antagandet att medierna vänder sin uppmärksamhet mot händelser med högt 
nyhetsvärde och fort betraktar en händelse som ointressant kan kurvorna som Aftonbladet och 
Dagens Nyheter uppvisar tyda på att tidningarnas intresse för katastrofen som nyhet svalnat 
redan efter fem dagar.  
 
 
 
 
 



 

 24 

4.2 Metoden och dess teoretiska utgångspunkter 
 

Inom massmedieforskningen är innehållsanalys en vedertagen metod som kan vara kvantitativ 
eller kvalitativ till sin karaktär. Den kvantitativa innehållsanalysen är baserad på 
systematisering, identifiering av textenheter samt kvantifiering av dessa. Syftet med analysen 
är att möjliggöra generella slutsatser vilket förutsätter att forskaren är skild från 
mätinstrumentet. Med noggranna definitioner av tillvägagångssättet ska alltså resultatet bli det 
samma oavsett vem som utför analysen (Nord & Strömbäck 2002). Den kvantitativa 
innehållsanalysen kräver oftast ett stort material och resultatet presenteras numeriskt. 
Metoden har kritiserats för att den inte tar hänsyn till språkliga nyanser och de konsekvenser 
som dessa kan tänkas få för tolkningen (Johansson 1994). 
 
Motsatsen till den kvantitativa ansatsen är den kvalitativa innehållsanalysen. Detta är dock 
ingen enhetlig metod utan ett samlingsnamn för olika typer av texttolkningsmetoder. Den 
kvalitativa analysen fokuserar på tolkningen av texten och inriktningen rymmer traditioner 
som hermeneutik, strukturalism och semiotik. Under årtionden har kritik av, och mellan de 
olika metodansatserna varit aktuell. Den kvantitativa innehållsanalysen kritiseras för sin 
påstådda objektivitet medan de kvalitativa traditionerna anses vara alltför subjektiva i sina 
tolkningar och urval. Striden mellan de vetenskapsteoretiska ansatserna har funnits inom 
massmedieforskningen under mycket lång tid. Medan vissa helt underkänner den andra 
vetenskapssynen, menar andra att de två ansatserna kan berika varandra genom att leva sida 
vid sida. En tredje åsikt är att en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod faktiskt är 
möjlig (Johansson 1994). I denna studie är den kvalitativa metodansatsen dominerande. Jag 
har dock hämtat viss inspiration från det kvantitativa angreppssättet då en viss kvantifiering 
av kvalitativa data genomförs.  
 
Innehållsanalysen kan, utöver kvantitativ och kvalitativ metodansats, delas in efter studiens 
syfte. I denna undersökning aktualiseras bland andra den deskriptiva innehållsanalysen, som 
beskriver det faktiska medieinnehållet (Johansson 1994). Vanligen innebär denna analys även 
jämförelser av olika innehållsegenskaper i tid och rum. Materialet i denna studie möjliggör 
exempelvis jämförelser mellan olika tidningar och genrer. Även den normativa 
innehållsanalysen kommer att aktualiseras. Denna analys syftar till att förklara 
medieinnehållet efter en på förhand uppställd norm. Det handlar då om de etiska reglerna för 
press och hur de har hanterats i materialet. Avslutningsvis är även den explanativa 
innehållsanalysen en viktig del av denna studie. Genom att betrakta medieinnehållet som en 
beroende variabel kan analysen förklara medieinnehållet utifrån bakomliggande faktorer, 
såsom medielogik och nyhetsvärdering (Nord & Strömbäck 2002). 
  
David Silverman (2001) lyfter fram begreppen reliabilitet och validitet i relation till 
innehållsanalysen. Han avser då främst den kvantitativa analysen men resonemanget är viktigt 
att uppmärksamma även om denna studie bygger på en kvalitativ ansats. Innehållsanalysen 
innebär att forskaren etablerar ett antal kategorier för att sedan räkna antal enheter som passar 
inom respektive kategori. Silverman poängterar hur viktigt det är att definitionerna av de olika 
kategorierna är så exakta att det inte uppstår några tveksamheter inom vilken kategori en viss 
enhet tillhör. Detta är en förutsättning för att reliabilitet ska uppnås och olika forskare utifrån 
samma material kunna nå samma resultat. För att maximera reliabiliteten och validiteten i 
denna undersökning redovisar jag, under rubrik 4.2.2 metodtillämpning,  mitt tillvägagångssätt 
i analysen samt lyfter fram de begreppsdefinitioner som analysen är baserad på.  
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4.2.1 Kommunikationsteoretisk utgångspunkt 
Eftersom jag, i denna uppsats, studerar medietexter vill jag här redogöra för min syn på 
kommunikation och texter. Utgångspunkten tas i det konstruktivistiska perspektivet på 
kommunikation (Berger & Luckmann 1967) och en kvalitativ syn på texter (Hellspong & 
Ledin 1997). 
 
Texten är kommunikativ, den uttrycker någonting om något. Vidare är en text uppbyggd av 
tecken, som i sig består av uttryck och innehåll (det tecknen handlar om). En förutsättning för 
att tecken ska fungera är att det finns läsare som kan tolka dem. En text kan därför ses som det 
meningsfulla resultatet av mötet mellan innehåll och läsare. En tidningsartikel blir till en text i 
det ögonblick den läses, det vill säga när en av artikelns mottagare aktiverar några av de 
betydelser som artikeln är kapabel att framkalla. Denna definition innebär att exempelvis 
samma artikel kan skapa många olika texter i meningen uppnådda betydelser. Detta 
perspektiv innebär att både producenter och konsumenter producerar texter. 
  
Att producera och läsa texter kräver tolkning och därmed urval och perspektiv, vilket innebär 
att texter inte bara återger eller överför, utan konstruerar omvärlden. Genom att kommunicera 
med tecken konstruerar texten en verklighet istället för att bara spegla den. Då medietexter 
kan resultera i olika läsningar och betydelser för sin publik kan man säga att medietexter i 
princip är mångtydiga. Samtidigt är texter intentionella vilket innebär att de är tänkta för vissa 
verkningar, åtminstone att bli uppfattade och förstådda. Texter är alltså mångtydiga men 
tolkningen är inte helt fri. Medieinnehåll är ofta utformat för att kontrollera eller styra 
mottagandet av betydelsen. Oftast finns det en önskad läsning inkodad i texten, den betydelse 
som budskapsproducenten vill att mottagaren uppnår. Texter är även intertextuella, det vill 
säga att de alltid har ett förhållande till andra texter. Inom medierna sker ett ständigt 
krossrefererande från ett medium till ett annat och samma budskap eller berättelse kan 
uppträda i olika medieformer och genrer. Text måste förstås i sina kontexter. Medierna är inte 
homogena, det finns många olika typer av genrer, program och tidningstyper. För att förstå en 
text krävs därför en insikt om det sammanhang den är uppkommen. Texter har exempelvis 
alltid ett förhållande till både produktions- och konsumtionsaspekter och till olika 
institutionella och samhälleliga förutsättningar och förhållanden.  
 
Sammanfattningsvis innebär detta att jag uppfattar texters betydelse som resultatet av ett 
samspel mellan producent, texten i sig och konsument. Texter är bärare av olika 
meningspotentialer, skapade (mer eller mindre avsiktligt) av en eller flera producenter. Texter 
åter- och omskapas ständigt av dem som tolkar texten beroende på intertextuella och 
kontextuella faktorer.  
 
Denna uppsats sätter särskilt fokus på teman och aktörsroller i olika textgenrer. Den tidigare 
forskningen (se exempelvis Nord & Strömbäck) presenterar få förklaringar till hur exempelvis 
olika teman i medietexterna har definierats eller konstruerats. Dessa relativt statiska 
kategorier används sedan för kvantifiering. Jag menar att teman och aktörsroller inte kan ses 
som statiskt givna enheter, det krävs tolkning för att definiera dem. Det är därför viktigt, anser 
jag, att föra en diskussion om vad temat faktiskt består av och i vilken mån 
tolkningssvårigheter förekommit. Denna studie fokuserar inte på de mest frekvent 
förekommande aktörerna. Istället har jag intresserat mig för vilka olika roller aktörer kan fylla 
i medietexterna, det vill säga hur de förekommer. Utifrån en kommunikationsyn som 
framhäver kontextens betydelse blir det också intressant att undersöka om olika genrer (med 
sina speciella kommunikativa förutsättningar) bär på skilda teman och aktörsroller. Dessutom 
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blir det intressant att relatera medietexterna till vidare kontextuella faktorer som exempelvis 
nyhetsvärdering och medielogik.  
 
 
4.2.2 Metodtillämpning 
Analysens har genomförts med hjälp av ett analysschema (se bilaga). Detta är en förutsättning 
för att säkerställa att varje tidningsartikel analyseras efter samma kriterier. Först fastställs i 
vilken tidning artikeln återfinns samt vilket datum och på vilken sida den publicerats. Dessa 
uppgifter underlättar förbindelsen mellan analysen och själva artikeln vilken är en fördel både 
under det fortsatta analysarbetet men även då analysen ska granskas i relation till artikeln.  
 
Analysschemat kräver även att artikelns genre bestäms. Detta är viktigt eftersom det delvis 
styr analysen då olika genrer skapar olika förutsättningar. En genre är enligt Hellspong och 
Ledin (1997) en socialt förankrad textkategori som är vedertagen i en viss verksamhet. Genrer 
kan dock förändras över tid och är inte en gång för alla givna. En vanlig föreställning är 
annars att de är något statiskt och oföränderligt. Texter med specifika och allmänt erkända 
syften i en viss verksamhet bildar alltså en genre. Denna studie fokuserar, som redan 
påpekats, på genrerna ledare, nyhetsartiklar och insändare. Ledaren är relativt kort, handlar 
ofta om aktuella politiska frågor och fungerar som opinionsbildare. Detta innebär att 
ledarskribentens personliga värderingar får stort utrymme i texten. Insändare kan betraktas 
som ett mellanting mellan offentlig och privat kommunikation. Insändarsidorna är den plats i 
tidningen där läsarna får uttrycka sina åsikter. Men även om ämnet i insändaren bestäms av 
den som producerat texten avgör tidningsredaktionen vilka insändare som ska publiceras. En 
granskning och ett urval sker alltså av redaktören. På detta sätt styr tidningen vilka åsikter och 
ämnen som får komma till tals (Martinsson & Säljö 1996). Nyhetsartikeln är den genreform 
som dominerar när det gäller antal i tidningen. De har ett mera informerande syfte där 
innehållet baseras på olika källor, muntliga eller skriftliga. Journalistens egna uppfattningar 
bör, enligt idealet om objektivitet, lämnas utanför artikeln. Inom genren för nyheter brukar 
man skilja på inrikes-, utrikes och lokalnyheter. Östgöta Correspondenten fokuserar som 
lokaltidning på lokala nyheter medan Aftonbladet som rikstidning fokuserar mer på inrikes- 
samt utrikesnyheter. Dagens Nyheter domineras av inrikes- och utrikesnyheter men har även 
inslag av lokala Stockholmsnyheter. 
 
Även om ingen regelrätt bildanalys genomförs i denna studie så kommenteras bilderna i 
analysschemat, antal räknas och vad bilderna föreställer fastställs. Eftersom det är omöjligt att 
avgöra vilka bilder som hör till vilken artikel kommenteras bilderna uppslagsvis.  
 
Nästa del i analysschemat handlar om att fastsälla artikelns tema, alltså vad texten egentligen 
handlar om. Hellspong och Ledin (1997) delar upp textens tema i makro- och mikronivå. 
Huvudämnet är textens makrotema medan eventuella underämnen benämns mikrotema. 
Denna indelning kan vara överskådlig eller detaljrik beroende på analysens utformning. I 
denna studie handlar samtligt material om katastrofen i Sydostasien. Det kan därför sägas vara 
makrotemat. Men de enskilda artiklarna handlar om olika aspekter och ger olika perspektiv på 
katastrofen, de kan därför ses som mikroteman. Genom att använda begreppet tema på en 
annan nivå kan varje artikel anses ha ett makrotema. Oavsett hur man väljer att se på detta 
med makro- och mikrotema så handlar det i denna studie om att fastställa ett tema för varje 
artikel. För att komma åt artikelns huvudtema har jag därför upprepade gånger läst igenom 
texten. Om osäkerhet uppstår har rubrik och ingress använts som ett stöd eftersom dessa bör 
reflektera artikelns innehåll. Då texten uppvisar flera likvärdiga huvudteman har detta 
noterats.  
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I artiklarna uppmärksammas även källorna eftersom dessa är en grundsten i den journalistiska 
texten. Valet av källor är egentligen avgörande för läsarens möjlighet att självständigt bedöma 
artikelns innehåll. En källa är den person eller plats varifrån journalisten får sin information. 
Källan är därmed artikelns ursprung och kan vara både muntlig och skriftlig (Nord & 
Strömbäck 2002). Vissa källor registreras även som aktörer i analysschemat. Aktörer är 
personer, organisationer eller grupper som genom citattecken, pratminus eller referat gör sin 
röst hörd i texten. De kan även vara omskrivna av textförfattaren för att de gör någonting, är 
aktiva i texten. Aktörerna kategoriseras och presenteras utifrån den funktion/roll de har i 
texten. Genom att uppmärksamma aktörerna illustreras vilka som ges utrymme i medierna och 
vilka eventuella roller som olika samhällsgrupper tillskrivs. Vidare noteras deras nationalitet 
och om de presenteras med någon titel, epitet.  
 
Jag vill poängtera att samma person kan noteras både som aktör och källa. Detta blir naturligt 
exempelvis då journalisten genomfört en intervju och citerar den intervjuade. Personen 
fungerar då både som informationsgivare, källa, men även som en aktör med en synlig röst i 
texten. När det gäller källor och aktörer vill jag påpeka att det är olika typer av dessa som 
noteras. Om en och samma person förekommer flertal gånger i en artikel så antecknas denne 
bara en gång. 
    
Avslutningsvis ger analysschemat utrymme för övriga kommentarer. Det kan exempelvis 
handla om etiska aspekter, intressanta synvinklar, artikelns form eller placering. Under denna 
rubrik kommenteras även eventuella faktarutor.  
 
Arbetet med analysschemat leder fram till att olika kategorier av teman, källor och aktörer 
utkristalliseras. Det är alltså materialets innehåll som styr vilka kategorier som bildas och 
arbetet kan därför sägas ske induktivt. Det fortsatta arbetet med analysen är rent kvalitativt 
och det är här analysens huvudfokus ligger. Analysschemats resultat studeras mer närgående 
och jämförelser mellan tidningarna och de tre genrerna genomförs. Nu förs även en vidare 
diskussion kring medielogik, nyhetsvärdering och etiska pressregler i förhållande till studiens 
material.  
 
Utifrån det resultat som analysschemat genererar genomförs en viss kvantifiering där 
förekomsten av olika kategorier noteras. På det sättet ges en bild av vilka teman eller aktörer 
som är vanligast förekommande. Då kvantifieringen utgår från resultatet i analysschemat vill 
jag poängtera att det handlar om att räkna kvalitativa data. Jag genomför alltså ingen regelrätt 
kvantitativ analys och siffrorna presenteras inte i uppsatsen.  
 
 
4.2.3 Etiska hänsynstaganden 
För att skydda individer som deltar i någon form av forskning har Vetenskapsrådet formulerat 
fyra allmänna huvudkrav som varje forskare bör överväga ; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Ingen 
av dessa aktualiseras egentligen i denna studie då den behandlar redan offentligt publicerat 
material. Trots detta har jag utifrån konfidentialitetskravet valt att fingera namnen på de 
privatpersoner som förekommer i materialet. Även om dessa individer har låtit sig intervjuas i 
pressen ger det inte mig rätten att återanvända deras namn i en ny kontext. Denna åtgärd 
tillämpas dock inte på personer med ett offentligt arbete, till exempel politiker, då deras epitet 
eller yrke många gånger är av vikt för studien.  
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5 RESULTAT 
 

Följande avsnitt presenterar resultatet av de analyserade artiklarna. Här redovisas de 
kategorier som, utifrån teman, aktörer och källor, har utkristalliserat sig i materialet. 
Efter varje presenterad kategori följer citerade exempel från de undersökta 
tidningarna.  
 
 

5.1 Tema  
 

I detta avsnitt presenterar jag vad de undersökta artiklarna handlar om, vilka teman de 
behandlar. De olika kategorierna av teman visar vilka aspekter av flodvågskatastrofen som de 
undersökta tidningarna väljer att lyfta fram. De flesta artiklarna har ett tema men det finns 
även exempel där två eller flera teman har noterats. Det är fall där jag omöjligt kunnat avgöra 
vilket tema som varit det dominerande. Kategorierna av teman presenteras utifrån de genrer 
som studerats; nyheter, ledare och insändare. 
 
 
5.1.1 Nyheter 
I de undersökta nyhetsartiklarna har jag kunnat hänföra sju olika kategorier av teman som är 
gemensamma för de tre tidningarna. Fyra av dessa har sedan ett antal underkategorier som 
ytterligare specificerar innehållet i artikeln.  
 
Personlig skildring 
Denna kategori omfattas av artiklar som återger personliga upplevelser av katastrofen.  
Artiklarna fokuserar på vad som hände olika individer som vistades i katastrofområdet. Det 
kan handla om var de befann sig då vågen slog till, hur de agerade och vad de tänkte och 
kände i olika situationer. Denna kategori är väldigt dominerande i samtliga undersökta 
tidningar och är någon typ av ögonvittnesskildringar.  
 
Kategorin är klassificerad i två delar där den första berör personliga skildringar av 
katastrofhändelsen, alltså då vågen kom.  

 
Exempel 1  
[…] – Jag vaknade först klockan åtta av att sängen skakade. Sedan hände inget mer. När vi sedan 
satt nere på verandan och åt frukost ser jag plötsligt en stor segelbåt med fören rakt ner komma 
forsande in mot stranden. Jag begrep inte vad som hände. Men skrek åt min fru och min dotter, in 
på hotellet! 
– Vi hann upp till andra våningen när vattnet kom ifatt oss. Det var som en amerikansk skräckfilm. 
Två ortsbor trycktes in mot husväggen av vattenmassorna. Vi lyckades få in dom genom fönstret. 
Vi fortsatte upp till fjärde våningen där vi hittade en stege så vi kunde klättra upp på taket.  
– Jag såg hur kokosnötterna i palmtopparna liksom flöt uppåt i stället för att hänga ner, just i det 
ögonblicket innan havet vände ut igen, säger Mats Larsson. (Dagens Nyheter 28/12 04, sid 11.) 
 
 
Exempel 2 
[…] 34-årige Daniel Hedin tältade med sin thailändska flickvän på en mindre strand en bit norr om 
Phuket. På morgonen gick han upp till en allmän toalett, stadigt byggd i cement med ett hål i 
golvet, cirka 75 meter från vattnet.  
– Det var lite högre vågor än normalt, men inget uppseendeväckande. När jag stod på toaletten 
kom vågen som ett jättehårt, vått slag i ryggen. Jag försvann under vattnet en stund men lyckades 
hålla mig fast vid dörrposten. Under ett par timmar fick han kämpa för att ta sig upp på land.  
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– Kaos rådde. Fem- sex stora båtar hade spolats upp och folk skrek på hjälp. Många thailändare 
kom till undsättning.  
– Daniel hittade sin flickvän som klarat sig genom att klamra sig fast vid ett träd. Båda blev 
ordentligt blåslagna, men fick inga allvarliga skador. (Östgöta Correspondenten 31/12  04, sid A6) 

 
Kategorin personlig skildring innefattar ytterligare en klassificering som handlar om 
personliga skildringar av situationen efter. Dessa artiklar handlar utan tvekan om personliga 
skildringar av individer på plats i katastrofområdet men de fokuserar på situationen efter att 
vågen stillat sig.  
 

Exempel 3 
[…] Vi går förbi området där lokalbefolkningen bodde, helt jämnat med marken. 
Räddningspersonalen har inte ens börjat sitt arbete här. Rasrisken är för stor, först måste en 
bulldozer fraktas till ön. En höggravid kvinna som ligger på rygg utanför ett av husen täcks med 
ett lakan. Bredvid henne ligger en död man. Var de ett ungt par på kärlekssemester? Hann de 
märka något när jättevågorna svepte över ön? Runt hörnet ligger ytterligare döda på rad. 30 
stycken. Män, kvinnor, barn. En fot sticker ut ur en av säckarna, en arm ur en annan. Flugor surrar 
i luften och stanken är fruktansvärd. (Aftonbladet 29/12 04, sid 12) 

 
I dessa artiklar är textförfattarens röst mycket märkbar. Journalisten beskriver vad han eller 
hon ser och upplever på plats i katastrofområdet. På grund av detta uppstår en tydlig skillnad 
mellan tidningarna. Östgöta Correspondenten som är en tidning av mindre mått, i jämförelse 
med Aftonbladet och Dagens Nyheter, har inga egna utsända journalister i katastrofområdet. 
Nyhetsbyråer och personer som befinner sig i Sverige men har anknytning till något av de 
drabbade länderna, exempelvis släktingar, får då agera länk mellan temat och tidningen.  
 
Hjälpinsatser 
Denna kategori innefattar artiklar som handlar om räddningsarbetet efter katastrofhändelsen. 
Hjälpinsatserna som beskrivs kan vara av olika slag; sjukvård, insamling av pengar, 
flygtransporter, lokalisering av saknade personer och så vidare. För att förtydliga variationen 
av insatser är denna kategori uppdelad efter var hjälpinsatserna äger rum. Kategorin 
hjälpinsatser i katastrofområdet handlar till största delen om hanteringen av döda kroppar 
samt sjukvården i de drabbade länderna. 
 

Exempel 4 
[…] Maratonoperationen på Bangkok Hospital här i Phuket av 13 skadade svenskar, varav 3 barn, 
genomfördes av fyra läkare under tolv timmar i går natt. De värst skadade valdes ut av sjukhusets 
koordinator Kent Lindström. Sjukhuset tillhör den största kedjan av privata sjukhus i Thailand och 
varje patient ska egentligen betala sin vård. 
Håller tillfälligt 
– Men vi vädjade till ledningen om att få operera gratis. Det tog dem fem minuter att gå oss till 
mötes, säger han. 
Syftet med kirurgin är att få patienterna i så pass gott skick att de kan skickas hem med 
ambulansflyg. 
– Skadorna har opererats så att de håller tillfälligt. 
Sune Öman, 41, Lidingö, var den första patienten som opererades. Han har djupa sår i buk och 
ljumske och han ligger på en sal tillsammans med sin familj. (Aftonbladet 31/12 04, sid 24) 

 
Nästa underkategori handlar om hjälpinsatserna hemma i Sverige. Hit räknas alla typer av 
insamlingar som startats till förmån för katastrofens offer, se exempel 6. Denna underkategori 
innefattar även den svenska sjukvården samt kyrkans beredskap liksom olika typer av 
experthjälp som exempelvis kristeam.  
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Exempel 5  
Åtta experter från Nationella id-kommissionen flyger i eftermiddag till Phuket för att inleda det 
mödosamma arbetet med att identifiera döda kroppar. Trots att antalet döda kan uppgå till 80 000, 
anser inte chefen Stig Edqvist att det behöver sändas fler tekniker i nuläget. 
En rättsläkare, två rättstandläkare, fyra kriminaltekniker och chefen för Nationella 
identifieringskommissionen, Stig Edqvist, landar i Phuket på fredagmorgonen lokal tid. därefter 
ska de samarbeta med omkring 400 id-experter från olika länder för att undersöka döda kroppar på 
olika uppsamlingsplatser.  
– Vi bryr oss inte om nationalitet. Vår uppgift är att arbeta i de här högarna av döda människor. 
Det finns ingen kropp som kommer att ha någon svensk flagga runt sig, säger Stig Edqvist.  
(Dagens Nyheter 30/12 04, sid 12) 
 
 
Exempel 6 
[…] En av de enskilt största donationerna kommer från Volvo.  
– Vi skänker en miljon kronor. Dessutom ställer vi upp med traktorer och grävmaskiner på plats 
ibland annat Thailand, säger presschefen Mårten Wikfors.  
Lånar ut jetplan 
– Tillsammans med Ericsson lånar vi även ut vårt jetplan till hjälpinsatser. 
   Även om de flesta skickar pengar till förmån för offren så finns det möjlighet att lämna kläder, 
mediciner och andra förnödenheter. 
   Catarina Bogren 30, har dragit igång en egen insamling. 
Egen insamling 
– Jag har ordnat en samlingsplats på Storängsbotten bakom Stockholms stadion dit folk kan 
komma och lämna mat och kläder till offren. 
Hon har ordnat lastbilar och kontakt med frivilligorganisationer. Sändningarna går till Asien så 
snart det är möjligt. (Aftonbladet 31/12 04, sid 26) 

 
Insatser där den faktiska hjälpen sker i Sverige räknas alltså till denna kategori men även 
artiklar som handlar om svenska kristeam som ska skickas till katastrofområdet. När 
kristeamet är på plats i området och därmed inlett sitt arbete räknas det som hjälpinsatser i 
katastrofområdet, men så länge artikeln behandlar en planerad insats från Sverige räknas 
artikeln till denna underkategori. 
 
Kritik 
Kritik av olika slag förekommer i samtliga tidningar. Kritiken har dock lite olika riktning och 
utifrån detta har några underkategorier formulerats. Den underkategori som återfinns i 
samtliga tre tidningar är kritik riktad mot UD och regeringen. Det förekommer att kritiken 
inom denna kategori riktas mot specifika personer som statsminister Göran Persson eller 
utrikesminister Laila Freivalds.  
 

Exempel 7 
[…] – Jag har sett den danska, norska och den tyska ambassadören, men ingen svensk. Inga 
svenska läkare, inga sjuksystrar. Bara frivilliga som var på sjukhuset och hälsade på idag. Det är 
skräp hur Sverige har skött det här, säger Emma. Kristoffer Norman har samma bild. 
– De säger att Sverige har ställt upp mycket. Men jag har då inte sett många svenskar, bara 
frivilliga som har varit här på semester och stannat för att hjälpa till. Den svenska regeringen borde 
ha kunnat skicka hjälpinsatser snabbare, säger han. 
Men de stämmer in i hyllningskören av thailändarna. De har varit väldigt hjälpsamma, även om det 
är svårt att förstå dem i bland. (Dagens Nyheter 30/12 04, sid 8)  
 

I samband med att den svenska regeringen kritiseras är det inte ovanligt att thailändarnas och 
andra europeiska länders insatser hyllas. Andra länder agerade snabbare och effektivare. Detta 
mikrotema kan sägas vara en förstärkare till den kritiska rösten i texten. 
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I Östgöta Correspondenten hittar man en underkategori som behandlar kritik mot 
Krisberedskapsmyndigheten (KBM) och Dagens Nyheter har en artikel i kategorin kritik mot 
socialstyrelsen.  

 
Exempel 8 
Krisberedskapsmyndigheten fungerar dåligt tycker kommunalrådet Lena Micko (s) i Linköping. 
– Det borde vara mycket mer aktiva, säger hon.  
Lena Micko reagerade starkt på gårdagens debattartikel i Dagens Nyheter från 
Krisberedskapsmyndigheten, KBM där generaldirektören Ann-Lousie Eksborg kritiserar 
regeringen för bristande krisberedskap.  
– Jag blev nästan chockad. Vi har en krisberedskapsmyndighet för att samordna olika 
myndigheters insatser. Jag tycker de kastar sten i glashus.  
Lena Micko anser att KBM är väldigt passiv. Informationen till bland annat Linköpings kommun 
har varit bristfällig. (Östgöta Correspondenten 31/12 04, sid A7) 
 
 
Exempel 9 
Nej tack, det behövs inte, sade socialstyrelsen när katastrofmedicinskt centrum (KMC) i Linköping 
strax efter jordbävningskatastrofen ringde och ville skicka ner specialutbildade läkare och 
sköterskor till Phuket. […] Thore Wikström chef för KMC som sorterar under 
Universitetssjukhuset i Linköping är både förvånad och upprörd. 
– Du måste ko mma igång omedelbart, annars hamnar du ohjälpligt i bakvatten och klarar inte av 
den ständigt växande uppgiften, säger han. (Dagens Nyheter 31/12 04, sid 18) 

 
Endast några få artiklar innefattas i dessa kategorier vilket kan anses förvånande då de berör 
två viktiga myndigheter i den svenska krisberedskapen och därför borde få en större plats i 
materialet.  
 
I Aftonbladet liksom Dagens Nyheter förekommer artiklar som riktar kritik mot resebolagen. 
Precis som i kritiken mot UD och regeringen kritiseras bristen på agerande. Det är endast 
några få artiklar som har denna kategori som dominerande tema.  
 

Exempel 10 
[…] Hon tycker att hotellets personal var enastående, de skjutsade familjen till ett tempel på en 
höjd, de fixade ett nytt ställe att bo på och till slut plats på en buss till Colombo. Det svenska 
resebolaget är hon däremot inte särskilt imponerad av. 
– Vi har haft det bra för att alla människor har varit omtänksamma. Många svenskar skulle bli 
förvånade över hur det är här nere: den som har minst ger mest. Men Fritidsresor har varit helt 
odugliga.  
– Första gången jag ringde deras servicenummer frågade de om vi hade problem med vårt rum. Vi 
var ju på Titanic! Engelska resebyråer har plockat upp namn på sina resenärer, vi har inte sett 
någon, säger Evelina Nilsson. (Dagens Nyheter 29/12 04, sid 13) 

 
Jag vill nämna att kritik mot olika resebolag även kan skönjas i artiklar med ett annat 
huvudtema, exempelvis personliga skildringar. Exemplet hämtat från Aftonbladet ovan 
innehåller även kritik mot UD och regeringen. Min bedömning är ändå att artikeln tillhör 
underkategorin kritik mot resebolagen då UD endast nämns som hastigast i slutet av artikeln.  
 
Konsekvenser 
Inom denna kategori ryms alla tänkbara följder och efterverkningar av flodvågskatastrofen. 
Det är därför en stor och vid kategori med ett antal underkategorier, varav tre återfinns i 
samtliga tidningar. Den helt klart största är antal döda och saknade. Dessa artiklar handlar om 
hur många som drabbats, hur många som omkommit, överlevt, är skadade och hur många som 
antas vara saknade. Dessa texter innehåller därför ofta siffror, både för den totala 
omfattningen av katastrofen men även för respektive land eller delar av landet.   
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Exempel 11 
Samtidigt som dödssiffran för söndagens jordbävning och efterföljande monstervågor på tisdagen 
steg till närmare 60 000, ökade farhågorna för att epidemier kan orsaka en ny tragedi i de ödelagda 
katastrofområdena. Allteftersom räddningsmanskap tog sig fram till öar och områden runt skalvets 
epicentrum utanför Sumatra steg dödstalen snabbt i vad som alltmer framstår som en av de värsta 
naturkatastroferna i modern tid. […] I takt med att katastrofens ohyggliga omfattning 
uppenbarades steg antalet bekräftade dödsoffer i tio länder till över 59 000 enligt nyhetsbyrån 
Reuters, nära hälften av dem i den indonesiska Acehprovinsen. […] I södra Indien rapporterades 
6 800 döda, och fler offer väntades enligt myndigheterna. I Thailand steg dödssiffran till över 
1 500, av dessa 700 utländska turister. Svenska researrangörer sade sig på tisdagseftermiddagen 
ännu inte ha fått kontakt med omkring 1 500 av sina resenärer.  
(Östgöta Correspondenten 29/12 04, sid A4)  

 
Ytterligare en konsekvens som behandlas i nyhetstexterna är följdsjukdomar. Denna 
underkategori handlar om risken för att olika typer av sjukdomar och epidemier ska spridas 
och förvärra katastrofläget.   
 

Exempel 12 
Faran för epidemier är störst när vattnet blir förorenat. Infektioner florerar redan bland de skadade. 
[…] 
Infektioner 
Risken för infektioner är ett stort problem bland de skadade svenska turisterna. De flesta har någon 
form av skärsår från glas och bråte och den tropiska värmen skyndar på infektioner. […] 
De döda 
Liken som samlats upp efter katastrofen är en fara i sig. På olika uppsamlingsplatser ligger 
hundratals lik, vissa svepta, andra fortfarande iförda badkläder. Det är oklart hur länge de kan 
ligga i värmen i väntan på identifiering utan att sprida epidemier som kolera och dysenteri.  
(Aftonbladet 29/12 04, sid 12-13) 

 
Den tredje underkategorin av konsekvenser som återfinns i samtliga tidningar är psykologiska 
aspekter. Dessa artiklar handlar om de psykologiska besvär som människor kan uppleva efter 
katastrofen. Artiklarna är rådgivande och läsaren får tips på hur man kan hantera olika 
känslomässiga situationer. Artiklarna berör inte endast de direkt drabbade utan alla som 
upplever att de mår dåligt efter katastrofen eller har frågor kring händelsen.  
 

Exempel 13 
Många svenska barn har blivit ensamma kvar utan föräldrar efter katastrofen. De kommer hem 
utan att veta om mamma eller pappa lever. […] 
– De mår väldigt dåligt. Barn drabbas dubbelt upp. Dels har de varit med om själva katastrofen. 
Dessutom har de förlorat sina föräldrar, säger Lisa Persson på Rädda Barnen. 
Hon har jobbat i tio år med barn i sorg och understryker att de ensamma barnen behöver mycket 
stöd efter ankomsten till Sverige. Först och främst behöver de omedelbart få stabilitet i sin vardag. 
Det bästa är oftast att de bor med några nära anhöriga. Utöver ren trygghet behöver barnen också 
hjälp att bearbeta både sina känslor och sina upplevelser. Och det stödet behöver de oftast under en 
lång tid. (Aftonbladet 29/12 04, sid 20)   

 
Det finns ett tydligt barnperspektiv i detta tema då artiklarna fokuserar på barnens 
psykologiska hälsa.  
 
Ytterligare en konsekvens är den som berör materiella skador. Denna underkategori 
behandlas både i Aftonbladet och i Östgöta Correspondenten men inte i Dagens Nyheter. Den 
handlar om den materiella förödelse som flodvågen lämnade efter sig.  

 
Exempel 14 
[…] ”De flesta husen i staden är förstörda. Personliga ägodelar ligger utströdda runt hela staden. 
Båtar ligger uppvräkta mitt i staden. Till och med pengar ligger utspridda på marken”, skev WFP.  
Östgöta Correspondenten 30/12 04, sid A4) 
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Då kategorin konsekvenser är väldigt vid i sin definition omfattar den ytterligare 
underkategorier. I Östgöta Correspondenten återfinns teman som ekonomiska konsekvenser, 
se exempel 15. Likaså förekommer artiklar som handlar om hur miljön samt turismen har 
påverkats av katastrofen. Detta är inga omfattande kategorier utan innehåller endast ett fåtal 
artiklar.   
 

Exempel 15 
De flodvågor som drabbade länderna kring Indiska Oceanen vållade skador för miljardbelopp. 
Trots det tror ekonomer att effekterna på deras ekonomier blir liten på sikt. Eftersom tragedin inte 
drabbade några industriområden anser bedömare att ländernas ekonomier inte kommer att 
påverkas i så stor utsträckning. Undantaget är Maldiverna. (Östgöta Correspondenten 29/12 04, sid 
A4) 

 
 

Exempel 16 
Svensken kommer trots naturkatastrofen ohygglighet fortsätta resa utomlands. Den svenska 
turistnäringen påverkas bara marginellt av katastrofer och terrorattentat. 
– Vi vet av tidigare erfarenheter att så snart infrastruktur, hotell och annat som drabbats är 
återuppbyggt återkommer också turisterna, säger Bengt Sahlberg, professor emeritus vid 
Turistforskningsinstitutet. (Östgöta Correspondenten 29/12 04, sid A4) 

 
I Aftonbladet hittar man en artikel som berör inställda resor och försäkringsfrågor, också en 
form av konsekvens av katastrofen. Artikeln är av karaktären fråga-svar. 
 

Exempel 17 
Alla resor till katastrofområdet den här veckan är inställda. Istället går charterbolagens plan ner 
tomma för att kunna ta hem svenska resenärer. […]  
De resenärer som klarat sig, hur kommer de nu hem? 
De får flyga hem med de tomma plan som är på väg ned eller går ned idag. […] 
Vilken ersättning kan de få när de kanske förlorat allt sitt bagage, pengar och andra värdesaker, 
och dessutom får åka hem i förtid? 
Om de har en särskild reseförsäkring så täcker den även naturkatastrofer. Då får man ersättning för 
i princip allt. Till och med förlorade semesterdagar. Har man bara vanligt reseskydd i 
hemförsäkringen är naturkatastrofer ofta undantagna.  (Aftonbladet 28/12 04, sid 27) 

 
Dagens Nyheter tar upp en rad olika konsekvenser som inte återfinns i de andra tidningarna. 
Bland annat skriver man om risken för att kriminella ska utnyttja det faktum att saknade 
personers namn publiceras offentligt. De skriver även om kommuner och organisationer som 
ställer in planerade nyårsfyrverkerier för att hedra katastrofens offer. Nedtonat nyårsfirande är 
alltså ett tema. Geografiska konsekvenser handlar om hur flodvågorna, enligt amerikanska 
geologer, har ändrat kartan över Asien, exempelvis har små öar utanför Sumatra flyttats. 
Liksom Östgöta Correspondenten skriver även Dagens Nyheter om konsekvenserna för 
turismen. Skribenten undrar hur länge tar det innan ett turistparadis återfår sin glans efter en 
svår katastrof.  Vidare behandlar Dagens Nyheter temat inställda resor och tomma 
skolbänkar. Det sistnämnda temat berör skolorna och den annalkande terminsstarten vilket 
exempel 18 illustrerar.  
 

Exempel 18 
En duk och ett levande ljus på den tomma bänken. Flera skolor förbereder sig nu för en svår 
terminsstart. 
– Naturkatastrofen i Asien kommer att prägla hela våren, tror Nomie Mörtsell, rektor på Gamla 
Lundenskolan i Göteborg. 
Hon är en av många skolledare runt om i landet som har anledning att tro att en eller flera elever 
saknas när vårterminen inleds. Nu dammas alla krisplaner av så att förskolor och skolor står 
rustade när vardagen återvänder. (Dagens Nyheter 31/12 04, sid 14)  
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Varningssystem 
Den femte kategorin av teman som är gemensam för samtliga tidningar handlar om 
varningssystem för tsunami.   
 

Exempel 19 
I Stilla havet finns ett system av tryckmätare på havsbotten, flytbojor, seismografer och 
satelliter som slår larm när jättevågor, tsunamier, är på väg mot land. Men länderna runt 
Bengaliska viken saknar varningssystem. 
– Ett varningssystem hade räddat liv i Indien och Sri Lanka, som har de största 
dödssiffrorna. Där hade man kunnat varna för vågorna åtminstone en timme i förväg. Men 
Phuket i Thailand ligger alldeles för nära jordbävningens centrum. Där var det förmodligen 
fråga om minuter, och då är det inte mycket man hinner göra, säger oceanografen Lennart 
Funkqvist vid SMHI. (Dagens Nyheter 28/12 04, sid 13) 

 
I områden kring Japan samt Hawaii är tsunami inte ett helt ovanligt fenomen. Dessa områden 
har därför tekniska system som varnar när en flodvåg närmar sig kusterna. Det finns alltså 
system utvecklade, dock inget i Bengaliska viken. Artiklarna som berör detta tema är därför 
väldigt spekulerande, om ett system funnits hade det då mildrat konsekvenserna av 
katastrofen?  
 
Orsak 
Artiklarna inom denna kategori förklarar orsaken till katastrofen. Vad är en tsunami och hur 
uppstår den?  
 

Exempel 20 
Tanken svindlar när seismologen Reynir Bödvarsson vid Uppsala universitet förklarar jätteskalvet 
utanför den indonesiska ön Sumatra och dess följder.  
   En ofattbar mängd rörelseenergi fortplantades i havet sedan de indiska och burmesiska plattorna 
förskjutits i höjdled mot varandra i en upp mot 1000 kilometer lång förkastning, eller spricka. […] 
Ute till havs är dessa vågor enorma i längdled, men mycket låga. De rör sig i en hastighet av flera 
hundra kilometer i timmen.  
– Man märker dem knappt på öppna havet, säger Reynir Bödvarsson. 
När en långvågig ”tsunami” närmar sig land och det blir grundare, finns all energifortfarande kvar 
men i minde vattenvolym, och vågorna växer sig förödande stora. 
(Östgöta Correspondenten 27/12 04, sid A4)   

 
Detta tema hjälper läsaren att förstå orsaken till katastrofen, och återfinns därför av naturliga 
skäl tidigt i akutfasen. Det är relativt få artiklar som behandlar detta tema vilket kan ses som 
anmärkningsvärt. Vi i Sverige torde ha lite kunskap om denna typ av naturfenomen eftersom 
de inte uppstår i vår närhet. En anledning till detta kan vara att temat personliga skildringar i 
så stor utsträckning även förklarar vågens och fenomenets beteende. Temat orsak är därför till 
viss del inbäddad i ett annat tema.  
 
Efterlysning 
Denna kategori är väldigt speciell och består egentligen inte av nyhetsartiklar i dess 
traditionella bemärkelse. Kategorin efterlysningar handlar om uppslag där tidningarna 
Aftonbladet och Dagens Nyheter publicerar bild, namn och ålder på saknade personer. Utöver 
dessa uppgifter anges var i Sverige den saknade personen kommer ifrån, var han eller hon 
befann sig då vågen slog till samt kontaktuppgifter till anhöriga dit man kan vända sig med 
upplysningar. En persons efterlysning är alltså publicerad som en liten faktaruta med bild.  
 

Exempel 21 
Namn: Johan Sturefors Ålder: 13 år Från: Vistad. Försvann: i Khao Lak i Thailand. Han befann 
sig på Fritidsresors hotell i Pakarang i Khao Lak tillsammans med sin familj, mamma, pappa och 
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tre syskon. De övriga är återfunna och befinner sig nu i Bangkok. Johan ser äldre ut än sin ålder. 
Anhöriga nås på: XXX (Aftonbladet 29/12 04, sid 9) 

 
Syftet med att publicera efterlysningar är naturligtvis att hjälpa anhöriga återfinna sin familj, 
släkt, vänner eller bekanta. Kategorin återfinns främst i Aftonbladet och tidningen har 
exempelvis den 29 december 2004 fyra tidningsuppslag med 57 bilder på saknade människor. 
Någonstans på uppslaget kan det även finnas en grafiskt mer traditionell artikel där 
textförfattaren broderar ut efterlysningen i löpande text.   
 
I några fall är efterlysningsartiklarna en blandning av efterlysning och en personlig skildring 
av händelsen. Det handlar då om personer som tillsammans befunnit sig i området då vågen 
kom och där en eller flera överlevande nu letar de saknade. 
 

Exempel 22 
Erik Bergström, 40 letar desperat efter sin fru Catarina, 37. […] Erik var ute på en dykbåt när 
vågorna kom. Catarina var på stranden med minsta sonen Henrik. Niklas, 3, var med vänner till 
familjen och red på elefanter i djungeln. 
– Vi var säkra ute på vattnet. Men när vi kom in till stranden såg vi att det inte fanns något kvar. 
Khao Lak var raderat, säger Erik till sin syster. 
Att Niklas var i säkerhet stod snart klart. Men ingen visste var Catarina och Henrik tagit vägen. 
Med hjälp av sina systrar i Sverige lyckades Erik hitta Henrik på Vachira Hospital. 
(Aftonbladet 29/12 04, sid 10) 

 
Aftonbladet poängterar att publiceringen av efterlysningarna har godkänts av anhöriga. I 
Dagens Nyheter nämns ingenting om detta. Östgöta Correspondenten har inte den här formen 
av efterlysningar men en nyhetsartikel återfinns även i lokaltidningen. Artikeln återger en 
efterlysning som gjorts via andra medier men blir ju samtidigt en efterlysning i Östgöta 
Correspondenten där den publiceras. 
 

Exempel 23 
27-åriga reseledaren Pernilla Rydberg från Mjölby finns bland de många svenskar som saknas 
efter katastrofen. Hennes anhöriga har nu efterlyst henne via internet. Pernilla Rydberg arbetade på 
Apollos kontor i thailändska Khao Lak när den stora vågen drabbade området. Enligt Aftonbladet 
talade hon i telefon med en kollega och kommenterade att det kom en massa vatten. […] De 
anhöriga hemma i Mjölby har valt att efterlysa henne via olika sajter på internet, men på onsdagen 
hade ännu ingen hört något om henne. (Östgöta Correspondenten 30/12 04, sid A6) 

 
Utöver de sju gemensamma kategorierna som redovisats ovan förekommer inom respektive 
tidning ytterligare ett antal teman. Det är relativt små kategorier med endast en till två artiklar 
per tema. De presenteras nedan, under respektive tidning. 
 
Aftonbladet 
Här hittar man teman som Freivalds i Phuket. Detta är precis vad det verkar, utrikesminister 
Laila Freivalds besöker Thailand och Phuket. Artikeln fokuserar på just hennes besök och 
behandlar inte något annat tema. Vidare finner man i Aftonbladet det jag valt att kalla 
sorgsymbol. Denna artikel tar upp nationella sorghandlingar i landet, hur offer ska hedras 
eller hur sorg som berör en hel nation ska hanteras. 

 
Exempel 24 
Nyårsdagen blir en nationell sorgedag för dem som drabbats av katastrofen. Flaggorna kommer att 
vaja på halv stång. Och i kyrkorna hålls förbön för dem som omkommit.  
(Aftonbladet 30/12 04, sid 7) 
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Dagens Nyheter 
Även här återfinns temat sorgsymbol. I denna artikel tar man inte bara upp hur offren vid 
denna katastrof ska hedras utan skriver även om hur nationell sorg har hanterats vid tidigare 
tillfällen, se exempel 25. Dagens Nyheter har även ett tema som berör historik kring 
jordbävningar och tidigare katastrofer.  
 

Exempel 25 
[…] För att hedra offren för katastrofen i Sydostasien kommer det offentliga Sverige att flagga på 
halv stång på Nyårsdagen. Göran Persson uppmanar allmänheten att göra detsamma. […] När den 
dåvarande FN-chefen Dag Hammarskjöld omkom i en flygolycka 1961 hölls en landsomfattande 
minnesstund. Efter mordet på Olof Palme 1986 hölls en tyst minut efter en informell uppmaning 
till svenska folket från riksdagen. (Dagens Nyheter 31/12 04, sid 18) 

 
Östgöta Correspondenten 
Utöver de gemensamma sju återfinns i Östgöta Correspondenten fyra teman. IT en viktig 
infokälla berör internet som kommunikationsmedel i katastrofsituationer. 
Kommunikationskanalen får ett bra betyg bland annat för att informationen på nätet sprids 
och hjälper splittrade familjer att återförenas. Vidare skriver Östgöta Correspondenten om ett 
uppskjutet parlamentsval på Maldiverna. På grund av katastrofen genomförs inte valet som 
planerat den 31 december.  Djuren OK är ett tema som handlar om djuren i Sri Lankas 
nationalpark och hur de alla undkom flodvågen. Avslutningsvis har Östgöta Correspondenten 
ett tema om efterskalv och falska varningar. 
 

Exempel 26 
Efterskalv och falska varningar för nya flodvågor framkallade panik på många håll i Asien 
på torsdagen, samtidigt som offersiffrorna fortsatte att stiga. Bland annat i Indien och 
Thailand rusade folk mot högre mark när larmet om nya flodvågor spreds. 
– Spring, vågorna kommer! Ropade en polisman i Nagapattinam i den hårt drabbade 
delstaten Tamil Nadu, rapporterade AFP. (Östgöta Correspondenten 31/12 04, sid A4) 

 
 
5.1.2 Ledare 
Denna genre är, i antal artiklar räknade, mycket mindre än nyheterna. Totalt handlar det om 
18 artiklar där åtta är publicerade i Aftonbladet och vardera fem i Dagens Nyheter samt 
Östgöta Correspondenten. Dagens Nyheter har ingen ledare som rör katastrofen på 
undersökningsperiodens första dag, 27 december 2004. Två dagar senare återfinns däremot 
två ledarartiklar. Östgöta Correspondenten har en jämn publicering av ledare, en per dag, 
under de fem undersökta dagarna. Aftonbladet publicerar en artikel under periodens första 
respektive sista dag. Övriga tre dagar återfinns två ledare per dag som behandlar 
flodvågskatastrofen.  
 
I Aftonbladet samt Östgöta Correspondenten förekommer ledarartiklar där ämnen som 
katastrofbeskrivning, konsekvenser och hjälpinsatser tillsammans försöker skapa en 
helhetsbild av flodvågskatastrofen. Ledarna inleds med en kort beskrivning av katastrofens 
händelseförlopp. Därefter följer konsekvenserna av detta förlopp. Det kan då handla om 
sådant som antal döda, skadade, saknade, materiella skador, eventuella epidemier etcetera. 
Avslutningsvis kommenteras hjälpinsatserna, sådant som görs, planeras och borde göras 
enligt ledarskribenten.  

 
Exemp el 27 
Jättelika flodvågor svepte över stora områden i Sri Lanka, Thailand och Indonesien, men också 
över södra Indien och turistparadiset Maldiverna. Skalvet var det största på närmare 40 år, och det 
hade sitt epicentrum utanför den indonesiska ön Sumatra. […] I Sri Lanka – som tycks vara värst 
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drabbat – beräknas en miljon människor ha påverkats av naturkatastrofen, och minst 4000 uppges 
ha dött när vågor sköljde in över byarna. […] En liten ljuspunkt är måhända den vilja till bistånd 
som väckts runt om i världen. EU har lovat att, i ett första skede, skicka tre miljoner euro.  
(Östgöta Correspondenten 27/12 04, sid A2) 

 
Även om konsekvenser och hjälpinsatser är ingredienser i ovanstående tema så vill jag 
poängtera att det finns ledare i materialet som endast behandlar temat konsekvenser samt 
hjälpinsatser som exempel 28 visar.  
 

Exempel 28 
[…] Hjälpen måste nå fram snabbt. De ideella organisationerna gör fantastiska insatser. Nu testas 
också EU:s förmåga. Vid sidan om den militära uppbyggnaden har EU-ledarna också beslutat att 
skapa bättre möjligheter till katastrofhjälp. Räcker transportplan och personal, mitt i jul- och 
nyårshelgerna? Eller har intresset för militära snabbinsatser tagit överhanden? Det viktigaste just 
nu är att rädda så många människoliv som möjligt. (Aftonbladet 27/12 04, sid 2) 

 
Det finns en uppenbar skillnad mellan temat hjälpinsatser så som det förekommer i 
nyhetsartiklarna och i ledarna. I nyhetsartiklarna handlar detta tema om vad som görs och 
planeras rent konkret, regeringen skickar flygplan med krispersonal, man delar ut filtar och 
tält på Sri Lanka, Rädda Barnen samlar in pengar och så vidare. I ledarna förekommer en mer 
allmän och övergripande diskussion om hjälpinsatserna och deras betydelse.   
 
När det gäller temat konsekvenser så handlar det om sådana aspekter som även återfinns i 
nyhetsartiklarna; döda, saknade, skadade, materiell förödelse, sjukdomar, politiska och 
ekonomiska konsekvenser och så vidare. I ledarna används dock inte exakta siffror, över 
exempelvis antal döda och saknade, lika frekvent som i nyhetsartiklarna.  

 
Exempel 29 
Hundratals  svenskar saknas fortfarande, och det kan ta tid innan de anhöriga får svar om vad som 
hänt. Många resenärer återvänder med kroppsliga skador och traumatiska minnen. […] I länder 
som Thailand, Sri Lanka och Indonesien kommer tsunamin att få ödesdigra konsekvenser på flera 
plan. Inte bara för turism och ekonomi, utan också för de politiska motsättningar som redan råder i 
regionen. […] I konfliktområden och svårtillgängliga delar av exempelvis Sri Lanka och Sumatra 
kommer internationella hjälporganisationer inte att nå ut till alla hjälpbehövande. Det kan bidra till 
nytt missnöje, nya stridigheter. (Östgöta Correspondenten 29/12 04, sid A2) 

 
Som förväntat återfinns temat kritik i ledarartiklarna. Det är Aftonbladet och Östgöta 
Correspondenten som lyfter fram detta och skribenterna kritiserar främst den svenska 
regeringen och UD, men även thailändska och andra drabbade länders myndigheter.  
 

Exempel 30 
[…] Sedan det första dygnet har inte bara Asienkatastrofens vidd ökat i omfång. Successivt har 
också bilden av det officiella svenska agerandet blivit alltmer kantstött. […] Mitt i allt detta står 
förstås utrikesminister Laila Freivalds. Eller gör hon det? Faktum är att Freivalds öden och äventyr 
under krisen kommit att bli en ömklig illustration av det politiska skeendet i stort. Enligt uppgift 
bekvämar sig utrikesminister Freivalds med att komma till sin arbetsplats först drygt trettio timmar 
efter att larmet gått. Under den tiden hann hon bland annat med att gå på teater. […] Därefter går 
tragedins omfattning upp även för henne. Efter några dygn i kaosets tecken fattar hon beslutet att 
själv åka ned till de områden där svenskar saknas. Där har hon varit sedan dess. […] Men nu, 
under hennes nuvarande omständigheter, skyddas hon från fyra femtedelar av det mediala tryck 
hon hade blivit utsatt för om hon hade hållit sig i Sverige. Istället intar hon rollen av allas 
gråterska, den som är mitt i smärtan och känner å våra vägnar. Ansvar för statens insatser får 
någon annan ta, oklart vem. Hon är i alla fall oantastlig. Men det skall inte accepteras. Vi har inte 
en utrikesminister för att hon skall posera som någon slags förlösare av vår nationella sorg. Hon 
skall sköta sitt departement och sitt jobb. Förmår hon inte det skall hon avgå.  
(Östgöta Correspondenten 31/12 04, sid A2) 
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Skribenterna menar att man i Sverige har varit tröga i starten. Östgöta Correspondenten har 
den helt klart skarpaste kritiken mot de svenska myndigheternas agerande och 
artikelförfattaren riktar sig främst mot utrikesminister Laila Freivalds. De utländska 
myndigheterna, menar ledarskribenterna, har varit nonchalanta när det gäller utvecklandet och 
bruket av ett varningssystem, ett system som kunnat mildra effekterna av katastrofen. Det 
finns även en ledare som fokuserar på den allmänna krisberedskapen i Sverige. Skribenten 
menar att krisberedskap är något som alltid borde vara en högt prioriterad fråga, inte endast då 
en kris eller katastrof har inträffat. 
 
Krisberedskap är inte bara något som kritiseras utan ämnet fungerar även som enskilt tema i 
ledarna. Det är främst i Dagens Nyheter som detta förekommer.  
 

Exempel 31 
[…] Vad finns kvar efteråt när fönstret stängts och vardagen tagit över? Vad har vi då lärt som 
människor och svenskar? Det är för tidigt att ge färdiga svar. De viktigaste svaren, de som kommer 
ur personliga erfarenheter, låter sig heller knappast sammanfattas. Ändå måste frågor ställas. Få 
länder har under de senaste seklerna varit så förskonade från krig som Sverige. Men det är bara lite 
drygt 10 år sedan ”Estonia”- katastrofen och ett år sedan vår utrikesminister mördades. Även om 
alla kriser har sina särdrag finns också mycket som förenar dem. Information måste samlas in, 
analyseras och åter spridas. Människor som är oroliga eller vill lämna uppgifter måste ha 
någonstans att vända sig. Vid större katastrofer krävs även en flexibel organisation för transporter 
och sjukvård. Fortfarande är de svenska huvuduppgifterna efter katastrofen i Asien att se till att 
akut vård ges på plats, att skadade svenskar kommer hem och att de hårdast drabbade länderna får 
katastrofbistånd. Därefter gäller det att inte glömma och att hålla vårt kollektiva inlärningsfönster 
åtminstone på glänt. Vi måste lära av misstagen – och inte minst försöka förstå varför vi inte lärt 
oss mer av tidigare kriser. (Dagens Nyheter 31/12 04, sid 2) 

 
Det typiska för dessa artiklar är att de inte bara tar upp vad beredskapen är utan också vad den 
borde vara. Likaså poängterar de vikten av att lära av misstagen inför nästa katastrof. 
 
I genren ledare återkommer temat globalisering, främst i Dagens Nyheter men även 
Aftonbladet behandlar ämnet i en artikel. Detta tema tar upp aspekter som turism och 
solidaritet i en värld där vi allt mer knyts samman. 
 

Exempel 32 
[…] det faktum att just det avlägsna Sverige har drabbats hårt visar att vi lever i en globaliserad 
värld som kräver långtgående internationell samverkan. Den avgörande frågan är inte om de tyska, 
franska eller italienska myndigheterna var snabbare på att evakuera de överlevande än de svenska. 
Utan varför vi lever i en värld där effektiva åtgärder när det gäller de stora överlevnadsfrågorna – 
massfattigdom, migration, epidemier, folkmord, naturkatastrofer – fortfarande betraktas som 
nationella angelägenheter. (Dagens Nyheter 30/12 04, sid 2) 

 
Avslutningsvis vill jag lyfta fram den aspekt som behandlar ansvarsfrågan kring katastrofen. 
Detta kan inte ses som ett självständigt tema utan förekommer som en ingrediens i andra.  
 

Exempel 33 
[…] Nära sorgeberättelserna finns vredens förtvivlan. En jakt efter förklaringar, en kamp att leta 
ansvariga, på vilka det går att projicera hela den outhärdliga sorgen. Bakom flodvågornas och 
naturkatastrofernas väldiga utbrott skymtas den egna regeringen. Den kan vara svenska eller norsk 
eller vilken nationalitet som helst. Skuld utmäts och ansvar avkrävs. Allt är fullkomligt naturligt. 
Kanske skulle snabbare regeringsinsatser, bättre planerad hjälp, mer genomtänkt mobilisering av 
samhällsapparaten ha kunnat lindra och förhindra något av lidandet och ovissheten. Kanske kunde, 
för att uttrycka sig brutalt, några ytterligare liv ha räddats. (Aftonbladet 31/12 04, sid 2) 
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Ansvarsfrågan är väldigt intressant eftersom det inte finns någon att skylla på. Vid katastrofer 
orsakade av människan, som exempelvis terrorattacken den 11 september, blir ansvars- och 
skuldfrågan ofta dominerande. Långa diskussioner förs kring vem eller vilka som har orsakat 
katastrofen och ska stå till svars för det som inträffat. Men flodvågor är ett naturfenomen och 
denna katastrof orsakades inte av någon människa. Diskussionen kring ansvarsfrågan blir 
därmed något haltande. Eftersom det inte finns någon som kan stå till svars för det som hänt 
får istället svenska myndigheter och regeringen fungera som syndabockar. Skribenterna 
menar att den dåliga krisberedskapen och krishanteringen medfört extra lidande.  
 
Utlandsröster 
Dessa artiklar är av speciell art. De återfinns på ledarsidan i Dagens Nyheter men är inga 
ledare i genrens egentliga mening. Artiklarna är korta, hämtade från utländska tidningar och 
samtliga behandlar olika aspekter av flodvågskatastrofen i Asien. Vilken genre utdragen är 
hämtad ifrån framgår inte utan artiklarna är undertecknade med tidningens namn. Men 
eftersom Dagens Nyheter har placerat dem på ledarsidan är det inte orimligt att tro att de är 
hämtade från denna genre.  
 
Det tydliga svenska perspektivet som denna studie har och som återfinns i det 
undersökningsmaterial som används får i dessa artiklar en motvikt. Utlandsrösterna illustrerar 
andra länders perspektiv på katastrofen. Vanliga teman är, precis som i den svenska pressen, 
kritik mot de egna myndigheterna, varningssystem, globalisering, konsekvenser och 
hjälpinsatser. Diskussioner kring varningssystemets utveckling är det absolut vanligaste 
ämnet som tas upp bland utlandsrösterna.  
 
Av artiklarna framgår att missnöjet med respektive lands katastrofhantering inte bara gäller 
Sverige. I thailändska The Nation skriver man exempelvis om myndigheternas misslyckande 
när det gäller att reglera trafiken till de drabbade områdena.  Jag vill poängtera att det inte 
bara är de katastrofdrabbade ländernas tidningar som finns representerade utan man hittar 
exempelvis The Australien, Sydney, The Times of India, New Delhi och Hufvudstadsbladet, 
Helsingfors.   
 
 
5.1.3 Insändare 
Insändarna är sammanlagt 38 till antal och de flesta av dessa är publicerade under de tre sista 
dagarna i undersökningsperioden, 29-31 december 2004. Detta beror naturligtvis på själva 
villkoren för genren.  Läsarna skriver och skickar in sina åsikter och kommentarer, efter 
gallring på tidningsredaktionen publiceras de sedan i tidningen. Detta är en process som 
kräver en viss tid och ingen tidning hade sannolikt varken möjlighet eller insändarmaterial att 
publicera tidigare under perioden.   
 
Ett gemensamt tema för insändarna i samtliga tidningar är kritik. Den är i första hand riktad 
mot UD och regeringen, främst statsminister Göran Persson och utrikesminister Laila 
Freivalds får sig en törn. Insändarförfattarna anser att de svenska myndigheterna inte har 
hanterat krissituationen på ett korrekt sätt, de är både tröga och inkompetenta menar man.   
 

Exempel 34 
Jag har med stigande förvåning och ilska följt hur det skattefinansierade officiella Sverige har 
hanterat jordbävningskatastrofen i Asien. Det verkar som om vi har en utrikesförvaltning som inte 
fungerar och där de anställda är välutbildade men tyvärr, när det blir skarpt läge, verkar totalt 
handlingsförlamade och fantasilösa. […] Jag kräver att våra politiker tar itu med den centrala 
inkompetensen och trögheten och ser till at det blir räfst och rättarting. (Dagens Nyheter 30/12 04, 
sid 34)  



 

 40 

Det förekommer även några få insändare som kritiserar medias förfarande. Där media 
kritiseras är det även vanligt att textförfattaren tar UD och regeringen i försvar. Man anser att 
media går för hårt åt de svenska myndigheterna.  
 

Exempel 35 
Att drabbade visar ilska och aggressivitet är naturliga reaktioner vid kriser. Men vi i Sverige 
använder våra krafter helt fel om vi nu lägger skulden på Göran Persson och regeringen för det 
fruktansvärda som hänt. Massmedia inklusive Aftonbladet har stor del i att allt för mycket kraft 
används för att finna syndabockar i Sverige. Vem kan svara på 90 samtal i sekunden? Vem kan 
ordna flygplan till andra sidan jordklotet i en handvändning? Det har bara gått tre dygn sedan 
katastrofen och mycket hjälp finns på plats och är på väg. Vi måste alla nu fokusera på att hjälp de 
drabbade. Käbbel i Sverige måste vänta! (Aftonbladet 30/12 04, sid 43) 

 
Slutklämmen i exempel 35 visar på en form av antikritik som återfinns i flera insändare. 
Författarna menar att kritiken tar av den tid och kraft som borde användas till att hjälpa 
nödställda.  
 
Ett annat gemensamt tema för tidningarna är uppmaningar. Uppmaningarna handlar om 
katastrofhjälp och man skulle eventuellt kunna kalla detta tema för hjälpinsatser. Jag har dock 
valt benämningen uppmaningar eftersom dessa insändare är av sådan tydlig karaktär.  

 
Exempel 36 
[…] Skicka pengar till katastrofens offer i Sydostasien. Där kan några hundra bidra till att ett 
människoliv räddas. Här bidrar raketerna endast till lättförtjänta pengar för ett antal handlare, i 
värsta fall ännu fler skadade och en massa rök. Vilket känns bäst inför nyår? Det är ditt val. 
(Östgöta Correspondenten 31/12 04, sid A3) 
 
 
Exempel 37 
[…] För att visa vårt stöd och för att bidra till en så kraftfull katastrofhjälp som möjligt har vi 
beslutat att skänka sammantaget 10 000 kronor till Läkare utan gränser och Rädda Barnen. Vi vill 
samtidigt uppmana samtliga 66 avdelningar i Pappers och vår förbundsstyrelse att ge sitt bidrag. 
Vi vill uppmana hela fackföreningsrörelsen att i praktisk handling visa att vi står för omtanke och 
solidaritet.  Att vi är beredda att dela med till dem som har det svårt. Stöd naturkatastrofens offer, 
du också! (Aftonbladet 30/12 04, sid 43)  

 
Majoriteten av texterna uppmanar tidningsläsaren att skänka pengar. Många av författarna 
menar att tidningsläsarna borde skänka de pengar som man annars skulle spendera på 
nyårsfyrverkerier, raketpengar. Att det ser ut på detta sätt beror naturligtvis på att katastrofen 
inträffade endast fem dagar före nyårshelgen.  
 
Endast i Östgöta Correspondenten återfinns temat ekonomi bland insändarna. Texten är kort 
och återges därför i sin helhet nedan.  
 

Exempel 38 
Materiella värden för 70 miljarder kronor beräknas ha gått till spillo vid den ohyggliga 
jordbävningskatastrofen i Sydostasien. Det är vad Sverige betalar i EU- avgift på tre år. 
(Östgöta Correspondenten 30/12 04, sid A3) 

 
Avslutningsvis innehåller Aftonbladet ett tema som ingen av de övriga tidningarna har. Det är 
hyllning till Lottie Knutson. Lottie Knutson är informationschef på resebolaget Fritidsresor 
och därför företagets ansikte utåt i en krissituation som denna.  
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Exempel 39 
En ny mediestjärna är född. I skuggan av den oerhörda katastrofen i Indiska oceanen har 
Fritidsresors Lottie Knutson framstått som en klippa. […] Hon har varit väl påläst och redogjort 
för situationen vid varje tillfälle på ett korrekt sätt. Det är bara att hoppas att man tar till vara 
denna pärla i större sammanhang. (Aftonbladet 30/12 04, sid 43) 

 
 
5.1.4 Sammanfattande jämförelse 
I nyhetsartiklarna kan jag definiera sju teman som är gemensamma för alla tre tidningarna. 
Den absolut största är personliga skildringar där människor som erfarit katastrofen berättar 
om sina upplevelser. Vidare behandlas ämnen som; hjälpinsatser, kritik, konsekvenser, 
varningssystem, orsak och efterlysningar. Majoriteten av dessa teman innehåller också ett 
antal underkategorier som mer i detalj beskriver nyhetsartiklarnas innehåll. Konsekvenserna 
är exempelvis många men den dominerande handlar om antalet döda och saknade. När detta 
behandlas i tidningarna används exakta siffror frekvent. Temat kritik berör främst den svenska 
regeringen och UD, många gånger personifierad av statsminister Göran Persson och 
utrikesminister Laila Freivalds. Utöver de gemensamma temana innehåller respektive tidning 
ett antal teman. Det handlar om väldigt få artiklar som exempelvis berör historik och olika 
sorgsymboler.  
 
Skillnaderna vad gäller teman är väldigt små mellan tidningarna. Det sammantagna intrycket 
är istället att Aftonbladet, Dagens Nyheter och Östgöta Correspondenten har en uppsättning 
teman som är likvärdig. Även om Östgöta Correspondenten behandlar samma tema som de 
övriga tidningarna så har de nästan alltid en tydlig lokal vinkel på ämnet. Denna skillnad 
beror naturligtvis på att tidningens lokala inriktning.  
 
I jämförelse med nyhetsartiklarna är antalet teman färre i ledarna. Ledarskribenterna tar upp 
ämnen som; hjälpinsatser, konsekvenser, kritik, krisberedskap och globalisering. I fråga om 
konsekvenser så återfinns, precis som i nyhetsartiklarna, underkategorin antal döda och 
saknade. Skillnaden är att man i ledarna inte i samma utsträckning återger detta med siffror. 
Vidare är kritiken, även här, främst riktad mot den svenska regeringen men man hittar också 
kritik mot den thailändska regeringen. Den största skillnaden mellan ledarna och nyheterna är 
att det i ledarna förs en mer allmän och övergripande diskussion kring de olika temana. 
Medan nyhetsartiklarna exempelvis beskriver de konkreta hjälpinsatserna så förs i ledarna en 
mer generell diskussion kring hjälpinsatserna och dess betydelse. Ledaren, som genre, är av 
mer diskuterande karaktär vilket även kan vara förklaringen till att globalisering och 
krisberedskap är teman som återfinns här men inte bland nyheterna.  
 
Insändarna domineras av endast två teman i samtliga tidningar; kritik och uppmaningar. 
Kritiken är, precis som i det övriga materialet, riktad mot den svenska regeringen och UD. 
Uppmaningarna handlar om att skänka pengar och avstå från nyårsfyrverkerier. I Östgöta 
Correspondenten finns en insändare som behandlar ekonomi och Aftonbladet innehåller ett 
tema som jag valt att kalla hyllning till Lottie Knutson. Variationen är som synes väldigt liten 
utan insändarna har ett entydigt budskap i samtliga tidningar.   
 
Sammanfattningsvis är tidningarna väldigt samstämmiga när det gäller teman. Det är små 
skillnader både mellan tidningarna och genrerna. Naturligtvis sätter tidningarnas karaktär, 
som exempelvis lokaltidning, sin prägel på materialet. Likaså påverkas temana av genrernas 
olika förutsättningar men det finns ändå en slående samstämmighet när det gäller vilka 
aspekter av katastrofen som behandlas.  
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5.2 Aktörer 
 

I detta kapitel belyser jag dem som närvarar i materialet, aktörerna. Genom denna analys 
synliggörs vilka samhällsgrupper och personer som görs relevanta i medietexterna för att 
skapa mening i katastrofen. Aktörerna kan vara både individer, grupper eller organisationer 
som förekommer i texten, namngivna eller inte. De kan komma till tals, genom citattecken, 
pratminus eller referat men kan även figurera som någon som gör något, agerar i någon form. 
Aktörerna kategoriseras sedan utifrån vilken funktion de har i artikeltexten. Personens, 
organisationens eller gruppens roll i texten avgör alltså vilken kategori de tillhör.  
Presentationen görs utifrån respektive genre.  
 
 
5.2.1 Nyheter 
Jag har sammanlagt funnit sju olika rollfunktioner som olika samhällsgrupper fyller i 
nyhetsartiklarna. Det är vanligt att personer och grupper har flera funktioner i artiklarna, 
exempelvis kan en person både kommentera och kritisera.   
 
Berättar om upplevelse  
Det absolut vanligaste är att människor som själv upplevt flodvågskatastrofen berättar om sina 
upplevelser. De är ögonvittnen till det som inträffat och har huvudrollen i temat personliga 
skildringar, som beskrivits tidigare. En del av dessa personer är drabbade genom att de själva 
är skadade, saknar släkt och vänner eller har anhöriga som omkommit. Men det finns även 
personer som upplevt katastrofen men är välbehållna efteråt, inte alla personliga upplevelser 
slutar alltså i tragik.    
 

Exempel 40 
[…] Tragedierna avlöser varandra i det hårt drabbade Hambantota. Ingen har ens försökt beräkna 
hur många hus som raserats. Över 3000 människor saknas och av den gräsliga likstanken förstår 
man att många av offren ligger begravda i ruinerna. 
– Detta var mitt hus, berättar Kuladuruge Rambinda, en 47-årig man som fram till i söndags var en 
av stadens ledande handelsmän.  
När jag frågar vad han har förlorat, brister han ut i gråt. 
– Jag hörde ljudet, men då var vattnet redan på väg över oss. En av mina döttrar ropade på mig 
inifrån huset, men innan jag kunde hjälpa någon i familjen hade vattenmassorna pressat upp mig 
mot väggen. När vattnet drog sig tillbaka var alla döda: min hustru, mina två döttrar och min son. 
De är alla borta, säger han. (Dagens Nyheter 29/12 04, sid 12) 
 
 
Exempel 41 
[…] Emma Walin, 18, från Stockholm är på Maldiverna med sin familj på sex personer. De 
befinner sig på Laguna Beach, fem kilometer från huvudön Malé. Men Laguna Beach med 130 hus 
har skonats från förödelse. 
– Vattnet har stigit och sjunkit ovanligt snabbt och vågorna har gått höga vid stränderna idag, men 
någon ödeläggelse har vi inte märkt, säger Emma Walin. 
Korallreven skyddar  
– Vi har nog klarat oss väldigt bra på grund av korallreven som omgärdar ön. De fungerar som 
vågbrytare, säger Emma Walin. (Aftonbladet 27/12 04, sid 18-19) 

 
Personer som berättar om sina upplevelser är oftast namngivna och kan presenteras med ålder. 
Barn presenteras dock alltid med ålder. Främst Aftonbladet använder denna form av 
presentation. Någon enstaka gång är personen anonym. I främst Östgöta Correspondenten är 
det även vanligt att personens bostadsort i Sverige anges. Detta beror troligen på att Östgöta 
Correspondenten är en lokaltidning och bostadsorten ökar läsarens möjlighet till 
identifikation.  
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Majoriteten av dem som upplevt katastrofen och berättar om det i tidningarna är svenskar, 
men det förekommer också personer med andra nationaliteter, såsom norrmän, engelsmän och 
tyskar. Även lokalbor från katastrofområdet får några gånger komma till tals i 
nyhetsartiklarna. De flesta befinner sig dock i området som turister men det förekommer även 
svenska personer som bor och arbetar i de drabbade länderna. Det vanligaste är att denna 
grupp får göra sin röst hörd genom pratminus eller citattecken. Men textförfattarna använder 
sig även av referat för att synliggöra dessa personer.  
 
Då personer som berättar om sin katastrofupplevelse är polis eller läkare framgår detta i 
texten. Även om yrket i Sverige egentligen inte har med saken att göra så lyfts det fram. Man 
stöter dock aldrig på någon som arbetar som kassörska eller elektriker. Den enda förklaring 
jag hittar till detta fenomen är att yrkestitlar som läkare och polis medför en viss auktoritet 
och pondus. Journalisten signalerar helt enkelt att detta är tillförlitliga människor som vet vad 
de talar om, läsaren kan lita på deras berättelser. 
 

Exempel 42 
[…] Per Svensson är polis och har varit med om en hel del, men inget går att jämföra med det som 
nu har hänt.  
– Har man sett Khao Lak och inte slår på stora trumman är det något som är helt fel. 
Själv hittade han en av dem han sökte, två saknas fortfarande. (Dagens Nyheter 30/12 04, sid 11) 

 
En annan grupp som berättar om sina upplevelser är anhöriga till de personer som upplevt 
katastrofen. Det kan vara anhöriga som ännu inte fått kontakt med sina nära och kära i 
området eller som fått det glädjande beskedet att vänner och familj har klarat sig. I dessa 
artiklar presenteras relationen mellan personerna; bror, mamma, syster och så vidare.  
 

Exempel 43 
Birgitta Lindström från Rimforsa försvann i vågorna vid Khao Lak i Thailand i söndags. I tisdags 
ringde hon hem till sin son. 
– Hon hade varit på ett sjukhus och inte kommit åt någon telefon, hon var blåslagen och hade svårt 
att andas men var annars ganska välbehållen, berättar sonen Håkan Persson.  
(Östgöta Correspondenten 30/12 04, sid A6) 

 
De anhöriga berättar om den egna upplevelsen hemma i Sverige, hur de har försökt få kontakt 
med sina närstående i katastrofområdet. I de fall som de lyckats återberättar de även den 
direkt drabbade personens historia. På detta sätt återspeglas två berättelser parallellt, dels den 
direkt drabbades samt den anhörigas hemma i Sverige. Detta är vanligast i  
Östgöta Correspondenten sannolikt på grund av att de inte har utsända som kan rapportera 
direkt från katastrofområdet. Istället vänder man sig till de lokalbor som har släkt och vänner i 
katastrofområdet. På så sätt kan tidningen ändå spegla de individuella upplevelserna av 
händelsen. 
 
De som personligen upplevt katastrofen berättar inte bara om sina upplevelser av flodvågen 
utan också om situationen efter, då de exempelvis ligger på sjukhus, väntar på transporter hem 
och så vidare. Även journalister och personer som deltar i hjälparbetet skildrar sina personliga 
upplevelser av situationen efter. Dessa människor har inte själv upplevt vågen utan har av 
olika anledningar anlänt till området efteråt. Exemplet från Aftonbladet nedan visar att dessa 
människor inte bara berättar sin egen historia utan återberättar också vad andra har upplevt.  

 
Exempel 44 
[…] Systrarna Larsson bodde tidigare i Borås. Nu bor de i Krabi. Igår begav de sig till sjukhuset 
för att hjälpa till som tolkar. 
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– Vi pratade med en svensk kvinna som såg sin pojkvän dö på Phi Phi Island, säger Anna Larsson, 
20. (Aftonbladet 28/12 04, sid 23)  

 
Kommenterar katastrofens konsekvenser och informerar om åtgärder 
Det är väldigt vanligt att de aktörer som exempelvis kommenterar antal saknade eller döda i 
nästa andetag informerar om de åtgärder som görs för att mildra konsekvenserna, identifiering 
av döda, flygtransporter hem till Sverige och så vidare. Jag har därför valt att definiera denna 
kategori utifrån två funktioner; kommentera och informera.  
 
I nyhetsartiklarna fyller olika myndighetsrepresentanter denna kommenterande och 
informerande funktion. Det kan vara chefer, direktörer och informatörer som företräder 
svenska myndigheter, exempelvis räddningsverket, landstinget, polismyndigheten etcetera. 
Men representanter för andra länders myndigheter förekommer också. Myndighets-
representant är även de som representerar regeringsmakten, såsom utrikesministern, 
statsministern, statssekreteraren och så vidare.  

 
Exempel 45 
[…] – Där finns 10-15 svenskar. Och många fler finns på andra ställen i staden, säger Anders 
Emanuel vid den svenska ambassaden i Colombo.  
Enligt honom har flera namn på listan över saknade svenskar i Sri Lanka kunnat bockats av. I natt 
fanns mellan 40 och 50 namn på listan.  
– Många av dem har rest på egen hand. Vi hoppas och tror att de är mer självständiga än 
charterturisterna och kanske är på väg någonstans utan att ha kunnat meddela anhöriga att de lever, 
säger Anders Emanuel. (Aftonbladet 30/12 04, sid 26) 

 
Även resebolagens representanter fyller en kommenterande och informerande funktion i 
nyhetsmaterialet. Det är personer som företräder de svenska reseföretagen och presenteras 
ofta med yrkesbeteckning, exempelvis vd, informationsdirektör, säljare etcetera. Ibland anges 
dock inte detta utan endast vilket företag personen representerar.  

 
Exempel 46 
[…] – Det är fullständigt kaos och det vi gör nu är att försöka få hem våra resenärer, säger Birgitta 
Sandqvist på Motala Affärs och Privatresor. […] Det har varit en intensiv dag på de resebyråer i 
Östergötland som har resor till det katastrofdrabbade området och som Corren varit i kontakt med.  
– Det viktigaste vi kan göra nu är att hålla oss ajour om hur läget är för att kunna informera alla de 
oroliga anhöriga som ringer hit, säger Lotta Söderström som äger Resia i Motala.  
(Östgöta Correspondenten 28/12 04, sid A4) 

 
Att resebolagen aktualiseras som aktör inom denna kategori är inte konstigt då väldigt många 
av svenskarna som befann sig i det drabbade området var där som turister. Eftersom 
charterbolagen har listor över sina resenärer kunde de presentera, den kanske mest 
kvalificerade uppskattningen av katastrofens omfattning för Sverige.  
  
Även personer som aktivt deltar i hjälparbetet efter katastrofen tillhör denna kategori. Deras 
funktion i texten är väldigt varierande men bland annat informerar de om sitt arbete, de 
åtgärder som utförs, samt kommenterar olika konsekvenser. Det är en relativt stor grupp och 
för tydlighetens skull har jag valt att dela den i två. Det handlar dels om hjälparbetare på plats 
i katastrofområdet, dels om hjälparbetare hemma i Sverige. På båda platserna är dessa aktörer 
exempelvis sjukvårdspersonal, volontärer, representanter från kyrkan och personer som 
arbetar med krishantering. Skillnaden mellan indelningarna är, förutom den uppenbara 
geografiska stationeringen, personernas arbetsuppgifter. På plats i området ägnar de sig åt att 
hantera och identifiera döda, vårda sjuka, organisera sökandet efter saknade, dela ut proviant, 
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transportera hem katastrofdrabbade etcetera. Hemma i Sverige är dessa personer fokuserade 
på krishantering av olika slag, sjukvård, samla in pengar och så vidare.    

 
Exempel 47 
Räddningsledaren Kriangsak Sriphet, en vänlig och lågmäld man i 30-årsåldern, säger att minst 
500 döda har hittats hittills. 
– Åtminstone 70-100 personer saknas ännu. Troligen är det ännu fler. Hit kommer många 
båtluffare, och de registreras ju inte av resebyråer eller hotell.  
 Han berättar att de sista 300 turisterna evakuerades från ön i går morse. Sedan ber han att få visa 
oss en plats där ett 30- tal döda hittats för bara någon timme sedan. (Aftonbladet 29/12 04, sid 12) 

 
 

Exempel 48 
[…] På Arlanda finns två socialarbetare från familjeenheten i Sigtuna som särskilt ska ägna sig åt 
att ta hand om de barn som kommer hem ensamma. Barnen ska bli mötta direkt ute vid gaten.  
 – Hittills har de barn som kommit mötts av anhöriga, säger Berit Liljefors, vid familjeenheten. 
Men vi har bristfälliga uppgifter om hur många ensamma barn som kan väntas framöver eller 
vilken hjälp de behöver. Vi vet inte heller vad de heter. (Dagens Nyheter 30/12 04, sid 17) 

 
I materialet förekommer även representanter för olika hjälporganisationer. De har en roll i det 
tema som behandlar hjälpinsatser och de informerar om det arbete som de utför. Det kan då 
handla om både verksamheten i det drabbade området eller insamlingar av pengar och 
förnödenheter i Sverige. De kommenterar konsekvenser som antal saknade och omkomna. 
När någon uttalar sig kan yrkestitel framgå men ofta får läsaren endast veta vilken 
organisation personen representerar.   
 

Exempel 49 
Svenska Röda Korset ställer upp med fem miljoner kronor för katastrofhjälp. Varje Röda Kors-
förening i respektive drabbat land arbetar just nu mycket direkt katastrofinriktat med tält, filtar, tak 
över huvudet, medicin, mat och kokkärl och med frivilliga som försöker rädda liv och ta hand om 
skadade. (Dagens Nyheter 28/12 04, sid 13) 
 
 
Exempel 50 
Redan på onsdagen gissade Peter Rees vid Internationella Rödakorsfederationen att dödssiffran 
mycket väl kan stiga till över 100 000 när det blir klarlagt hur hårt de indiska öarna Andamanerna 
och Nikobarerna drabbats. (Östgöta Correspondenten 30/12 04, sid A4) 

 
Även om ett antal olika hjälporganisationer återfinns i nyhetsmaterialet så är Röda Korset den 
absolut vanligaste. Jag vill även nämna FN som, precis som hjälporganisationerna, är en del 
av temat hjälpinsatser och kommenterar konsekvenser och informerar om hjälpinsatser. Ibland 
hänvisar textförfattaren till hela organisationen men även specifika FN-organ uttalar sig.  
Röda Korset får, antagligen på grund av sin stora erfarenhet av katastrofarbete, en 
framträdande roll i det undersökta materia let. FN borde kanske, av samma anledning, fylla en 
liknande funktion men organisationens närvaro i nyhetsartiklarna är inte alls lika vanlig.  
 
Det finns en liten grupp människor som blivit indirekt drabbade av katastrofen och därför får 
kommentera dessa konsekvenser. Det handlar om dem som planerar att semestra i något av 
katastrofländerna men tvingas stanna hemma på grund av inställda flygresor.  
 

Exempel 51 
Hittills berörs ungefär 1600 svenskar av resestoppet. En av dem är Joakim Pilgren som tänkt fira 
sin födelsedag i Thailand och därför tog sig till Sturup på söndagen.  
– Nu får det bli 60- årskalas i Nybro den 28 december i stället, sade han när det stod klart att han 
fick stanna hemma. (Dagens Nyheter 27/12 04, sid 10)  
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Denna grupp kommenterar endast det faktum att deras semesterflyg blivit inställt. De 
informerar inte om några åtgärder, som övriga aktörer i denna kategori gör. Detta beror 
naturligtvis på att det handlar om vanliga civila människor som inte är aktiva i själva 
krishjälpen. Denna grupp har alltså en något modifierad funktion av denna kategori.   
 
Kritiserar 
De ögonvittnen som själv upplevt katastrofen fyller inte bara ovanstående funktion utan kan 
även ha rollen som kritiker. Man kritiserar exempelvis resebolagen men främst 
myndigheterna, både i Sverige och i det drabbade landet där man befinner sig.  

 
Exempel 52 
[…] Han vill inte säga vad han heter, han är en av få som fortfarande orkar vara arg. De flesta 
andra av svenskarna och danskarna är bara förtvivlade.  
– Här springer resebyråerna och UD med olika listor över saknade, säger den rasande. Inte ens det 
kan de samordna. (Dagens Nyheter 29/12 04, sid 10) 

 
Även politiker tillhör denna kategori. Det är då personer som representerar partier utanför 
regeringsmakten. Det är väldigt ovanligt att politiker uttalar sig men det förekommer ändå. I 
exemplet nedan framgår en ton av kritik mot regeringens hantering av katastrofen.  
 

Exempel 53 
[…] – Det är klart att vi senare måste utvärdera krisberedskapen, men saker måste ske i rätt 
ordning, sade moderatledaren Fredrik Reinfeldt.  
Han hade ”en viss respekt för” att UD inte genast kunde klara av en sådan enorm olycka. […] Lars 
Leijonborg förvånades dock över att medier och reseföretag verkar få i gång krisplaner betydligt 
snabbare än myndigheter. Kd-ledaren Göran Hägglund såg fram emot insatser för att UD inte ska 
fungera som en flaskhals i akuta lägen. (Östgöta Correspondenten 29/12 04, sid A7) 

 
Som en del av den kritiserande rollen finns även exempel på respons av kritiken. Det är de 
svenska myndighetsrepresentanter som försvarar olika former av kritik som de mottagit.  
 

Exempel 54 
[…] Departementsrådet Jan Nordlander: 
– Nu ska vi ta kontakt med Fritidsresors vd och göra en överenskommelse om hur vi ska hjälpa till. 
  Regeringens passivitet förklarar han med att resebranschen inte bett om hjälp tidigare.  
– För Finlands del handlar det bara om drygt 2000 personer som ska forslas hem, vi har över 
20 000, det är svårare då. Dessutom får flygbranschen där själv bekosta transporterna, men vi kan 
ställa upp med pengar, fortsatte Jan Nordlander.     
Att UD:s nödnummer för anhöriga ännu på måndagskvällen inte fungerade berodde på att det 
ringde 90 personer i sekunden.  
– Men från tisdagsmorgonen ska vi ha ett call-center igång som vi hoppas löser teknikproblemen, 
sade Jan Nordlander.  
– Våra medarbetare var på ledighet ute i landet. Men det går inte heller att ha 100 personer beredda 
hela tiden, det kostar för mycket, sade Jan Nordlander. (Dagens Nyheter 28/12 04, sid 8)   

 
Det är regeringen som får tillfälle att reagera på kritiken som framställs i materialet. Eftersom 
majoriteten av de kritiska rösterna menar att regeringen har agerat för långsamt så handlar 
responsen alltid om vad regeringen faktiskt gör. Det kan därför diskuteras om inte 
myndighetsrepresentanterna mera informerar om åtgärder, och borde tillhöra den gruppen av 
aktörer. Sett i sitt sammanhang anser jag dock att informationen om åtgärder vid flera 
tillfällen är ett sätt att försvara sig mot kritiken.  
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Informerar om resor och flygtransport 
Inom denna kategori återfinns personer från olika flygbolag samt representanter från 
resebolagen. Det är nästan uteslutande personer som representerar företagets ledning, som vd 
eller informationschef. De presenteras oftast med yrkestitel och de informerar om 
flygtransporterna av nödställda från katastrofområdet och hem till Sverige eller om inställda 
resor.  
 

Exempel 55 
UD kommer även idag att ha täta kontakter med flygbolaget SAS. 
– Nu har vi klarat första dygnet med de resurser vi har och vår bedömning är att vi ska fortsätta 
klara behovet. Men ytterst är det regeringen som avgör det, säger SAS informationsdirektör Bertil 
Ternert. (Aftonbladet 29/12 04, sid 25) 

 
Eftersom en stor del av hjälparbetet handlar om att transportera hem katastrofdrabbade så fort 
och smidigt som möjligt är flygbolagen en naturlig aktör. 
 
Förklarar orsak och konsekvenser 
Kategorin består av personer som på grund av sin specialkunskap får förklara orsaken till 
katastrofen och de konsekvenser som följer av den. Det kan bland annat handla om seismologi 
eller om sjukvård, främst psykologiska perspektiv. Dessa personer kommer från lite olika 
samhällsorganisationer men är forskare eller läkare. Även personer som till exempel arbetar 
som psykolog för någon hjälporganisation och kan ha en förklarande roll i texten.  
  

Exempel 56 
Katastrofen kunde ha blivit lindrigare om det funnits ett varningssystem. 
– Det handlar inte om mycket pengar, säger professor Ota Kulhánek, seismolog vid Uppsala 
universitet. […] Varningssystemet är uppbyggt så att en varning till berörda kustområden kan 
utfärdas inom tre till 14 timmar.  
– Det finns gott om tid att utfärda en varning om man byggt upp tjänsten, säger professor 
Kulhánek. […] Professor Kulhánek tror att det kanske kommer till stånd ett varningssystem även i 
Bengaliska  viken. (Aftonbladet 27/12 04, sid 15) 
 
 
Exempel 57 
Risken för epidemier efter flodvågen är överdriven, enligt svensk smittskyddsexpert. 
Naturkatastrofer utlöser sällan epidemier. […] 
– Epidemier sprids i flyktingläger, som Dafur och i Goma, Burundi på 1990-talet. Om några har 
kolera i ett läger där 800 000 människor lever hopträngda under dåliga sanitära förhållanden, då 
blir det en epidemi, säger Johan Gisecke, professor vid svenska Smittskyddsinstitutet. […] Johan 
Gisecke är förvånad över WHO:s, Världshälsoorganisationens varning för malaria i 
katastrofområdet.  
– Malariamyggan behöver sötvattensamlingar för att föröka sig. De saltvattenvågor som sköljt upp 
på land kommer inte att öka antalet malariafall i området. (Dagens Nyheter 30/12 04, sid 13) 

 
Personerna inom denna kategori agerar som experter i texten och presenteras ibland som 
detta. Det är mer regel än undantag att experternas yrkestitel finns med, såsom professor eller 
liknande. Detta är troligen artikelförfattarens sätt att dels motivera aktörens medverkan i 
texten, dels öka tilltron till den som talar.   
 
Informerar om efterarbetet 
Efter katastrofen inleds en form av efterarbete i Sverige. Vissa behöver kanske tala med 
någon professionell eller en medmänniska. De allra flesta känner ett behov av att hjälpa till, 
med det man kan. Människor behöver bearbeta det som hänt och i detta arbete aktualiseras 
olika samhällsgrupper och organisationer. I nyhetsartiklar som beskriver efterarbetet har 
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kyrkan en framträdande roll. Präster, diakoner och andra som arbetar inom Svenska kyrkan 
informerar om sitt arbete efter katastrofen. Det kan bland annat handla om ljus tändning, 
minnesstunder och samtal med alla som behöver. Denna grupp presenteras oftast med 
yrkestitel i artikeltexten.  
 

Exempel 58 
Dödsbudet är inte officiellt bekräftat men redan samma kväll bestämmer sig komminister Karl 
Olof Danielsson för att arrangera en minnesstund för Asta, som han själv skulle ha konfirmerat till 
våren. (Aftonbladet 28/12 04, sid 12) 

 
Jag vill poängtera att kyrkan inte bara fyller denna funktion i materialet utan återfinns även i 
kategori två som beskrivits ovan. Kyrkans representanter har alltså olika uppgifter både i 
verkligheten och i nyhetstexterna.  
 
Vid tidpunkten för katastrofen hade de svenska skolbarnen jullov men bara dagar efter den 
fruktansvärda händelsen startade vårterminen. Detta medförde att de svenska skolorna var 
tvungen att plocka fram sina krisplaner och förbereda sig på en speciell terminsstart. 
Skolbänkar skulle gapa tomma i många klassrum och kamrater till omkomna måste tas 
omhand. Därav finner man i det undersökta materialet personer som arbetar inom skolan och 
är involverade i katastrofens efterarbete. Det är skolchefer eller rektorer som uttalar sig i 
tidningarna och de berättar om förberedelserna inför terminsstart.  
 

Exempel 59 
En duk och ett levande ljus på den tomma bänken. Flera skolor förbereder sig nu för en svår 
terminsstart . 
– Naturkatastrofen i Asien kommer att prägla hela våren, tror rektor Nomie Mörtsell, rektor på 
Gamla Lundenskolan i Göteborg. […] Statsdelen Örgryte i Göteborg, där Gamla Lundenskolan 
ligger, prövades redan i samband med den svåra diskotekbranden 1998. 
– De erfarenheterna utnyttjar vi nu när vi har skäl att tro att en av våra skolor drabbats i samband 
med jordbävningen i Indiska oceanen, förklarar skolchefen Stig Santa. […] Gunilla Edin, skolchef 
i Partille, som också fruktar att skolbarn i kommunen drabbats av katastrofen, oroar sig mest för de 
yngsta: 
– Högstadieelever och gymnasieelever tar för sig. De söker information och pratar med varandra. 
Då är jag mer bekymrad för förskolebarnen. De ser på teve och hör mamma och pappa tala om 
hemska saker. Men hur mycket förstår de? (Dagens Nyheter 31/12 04, sid 14) 

 
I samband med efterarbetet hemma i Sverige återfinns personer, företag och organisationer 
som skänker pengar till de insamlingar som startade till förmån för flodvågens offer. Det kan 
handla om företag, privatpersoner, civila eller kändisar. Denna grupp kommenterar sin egen 
insats, exempelvis hur mycket de skänker och till vilken organisation. Vid några enstaka 
tillfällen dyker även representanter för media upp. Mediebranschen blev en aktiv part i 
efterarbetet och den pengainsamling som startade upp i samband med katastrofen. Det är 
personer med ledande befattningar som uttalar sig i texten och medieföretaget de 
representerar presenteras alltid, se exempel 61.  
 

Exempel 60 
[…] Tekniska Verken/Östkraft i Linköping åkte ned och lämnade 200 000 kronor på Röda Korsets 
kontor i Linköping.  
   Viljan att ge till o ffren för katastrofen är mycket stor. […] 
– Vi hoppas att det blir starten på en stor budkavle sade Östkrafts vd Anders Jonsson när han 
stoppade den stora checken på 200 000 i Evilina Holmgrens Röda korsbössa. […] 
–  Hoppas att fler andra restauranger gör som vi, sade Eva Johansson restaurangchef på von Dufva 
i Linköping. 
   På tisdag går hela dagskassan till hjälp åt de katastrofdrabbade.  
(Östgöta Correspondenten 31/12 04, sid A5)  
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Exempel 61 
[…] Under två veckor ska Röda Korset, Aftonbladet och TV 4 tillsammans samla in pengar för att 
hjälpa de drabbade. 
– Jag tror och hoppas att givmildheten kommer att vara oerhört stor. Det är mycket pengar som 
behövs, säger chefredaktör Anders Gerdin. […] 
TV 4:s vd Jan Scherman säger: 
– Alla på TV 4 och hela svenska folket känner bedrövelse och sorg. Det är rimligt att alla hjälper 
till. (Aftonbladet 31/12 04, sid 28)  

 
Kommenterar katastrofen och situationen efter  
Inom denna kategori ryms en brokig skara människor. Det kan vara personer som inte själv 
upplevt katastrofen men efteråt befinner sig i katastrofområdet och då kommenterar vad de 
ser. Journalister fyller exempelvis denna funktion i texten. Även civila personer som 
egentligen inte har någon direkt koppling till katastrofen kommenterar katastrofförloppet. Det 
är människor som följt katastrofen via medierna och berättelser från bekanta. Dessa 
människor kan befinna sig både i det drabbade området och hemma i Sverige.   

 
Exempel 62 
Ingen varnade de stora thailändska turistorterna med tusentals svenskar, trots att skalvet utanför 
Sumatras kust var känt över hela världen minst en timme före de stora flodvågorna. […] 
– Man borde ha kunnat varna från Sverige, säger Bengt Johansson i Linköping, en vanlig, men 
engagerad, privatperson. (Östgöta Correspondenten 28/12 04, sid A5) 
 
 
Exempel 63 
Ett ganska stort antal människor står vid utsiktsplatsen från vilken man kan se den flera kilometer 
långa stranden. Egentligen är det bedårande vackert, men nu är det bara förskräckligt, byn är borta. 
En del videofilmar och en tv-station sänder direkt. Det finns inga hotell kvar, inga bungalows.  
– Man har ju hört folk berätta, men det här är värre än man kan tro, säger Maki, vår chaufför.  
(Dagens Nyheter 29/12 04, sid 8)  

 
Behovet av att tala om och reflektera kring det inträffade är stort vid katastrofsituationer. Det 
visar det faktum att personer utan egentlig koppling till katastrofen ges utrymme för 
kommentarer i medierna. Kanske är det ett sätt att bearbeta det ofattbara.   
 
 
5.2.2 Ledare 
I dessa artiklar återfinns väldigt få aktörer som gör sin röst hörd, genom citattecken eller 
pratminus, i texten. Detta har naturligtvis sin förklaring i genren som sådan där det istället är 
textförfattarens röst och åsikter som står i fokus. Men det figurerar ändå en hel del aktörer i 
dessa artiklar. Det är både individer nämnda vid namn samt organisationer och grupper i 
samhället som på något sätt agerar i texten. Kategorierna av aktörer är definierade utifrån 
funktion och sammanhang i texten. Jag har definierat fyra vanliga kategorier och dessa 
stämmer väldigt bra överens med de som återfinns i nyhetsartiklarna.  
 
Kommenterar katastrofens konsekvenser  
I samband med katastrofens konsekvenser återfinns resebolagen då de vid några tillfällen 
kommenterar antal saknade och omkomna. I ledarartiklarna talas det i ganska allmänna 
ordalag om resebolagen, endast vid ett tillfälle hörs rösten från en specifik individ. 

 
Exempel 64 
[…] Charterbolagen, som ju helt saknar kontroll över dem som reser på egen hand, talar om 
hundratals ”saknade” bara bland sina egna resenärer. (Dagens Nyheter 28/12 04, sid 2) 
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Exempel 65 
[…] – Med de bussar som kommit ner till Phuket finns oerhört många människor som saknar hela 
eller delar av sin familj, berättade Lottie Knutson på Fritidsresor. (Aftonbladet 28/12 04, sid 2) 

 
En annan aktör i samband med katastrofens konsekvenser är svenska myndigheter och deras 
representanter. Som i nyhetsartiklarna är regeringen och UD en aktör.  
 

Exempel 66 
[…] Under gårdagens presskonferens talade utrikesminister Laila Freivalds om ett nationellt 
trauma, eftersom tusentals svenskar berörs och eftersom antalet döda sannolikt blir mycket högre 
än de sex personer som hittills bekräftats som omkomna.  
”Vi är rädda att många av dem inte kommer att återfinnas”, sade Freivalds. 
(Östgöta Correspondenten 29/12 04, sid A2) 

 
Kommenterar hjälpinsatser och katastrofåtgärder  
När hjälpinsatserna i katastrofområdet och Sverige behandlas i texten återfinns 
hjälporganisationerna som en tydlig aktör. Organisationer som FN och EU förekommer också 
i detta sammanhang.  
  

Exempel 67 
Organisationer som Röda Korset, Diakonia och Läkare utan gränser har på några dagar tagit emot 
mångdubbelt större belopp än de brukar. (Dagens Nyheter 31/12 04, sid 2)  
 
 
Exempel 68 
En tanke som då och då luftas är att FN inte bara ska ha styrkor som kan ingripa i strid utan även 
stående biståndsenheter som med kort varsel kan skickas till katastrofområden.  
(Dagens Nyheter 29/12 04, sid 2) 

 
FN förekommer inte bara i samband med specifika hjälpinsatser utan organisationen är också 
en del av den mer allmänna diskussionen om krisberedskapen. Denna diskussion tar ingen 
stor plats i ledartexterna men förekommer dock.  
 
EU har en liknande roll som FN och nämns i samband med hjälpinsatser och krisberedskap. 
Denna aktör återkommer i ledarna men finns inte i nyhetstexterna.  
 

Exempel 69 
Vid sidan av den militära uppbyggnaden har EU -ledarna också beslutat att skapa bättre möjligheter 
till katastrofhjälp. (Aftonbladet 27/12 04, sid 2) 

 
Experter är en ovanlig aktör i ledarna. De är aldrig namngivna utan skribenten använder mer 
allmänna aktörsbegrepp.  
 

Exempel 70 
Experter från Sverige och andra EU-länder finns redan på Sri Lanka för att upprätta 
kommunikationer och rena vatten. (Aftonbladet 30/12 04, sid 2) 

 
I jämförelse med nyhetsartiklarna får experterna en annan roll i ledartexterna. Som exemplet 
visar deltar de i hjälparbetet. I nyheterna har de en förklarande roll och står utanför det aktiva 
katastrofarbetet.   
 
Myndigheterna och deras representanter har naturligtvis en viktig roll när det gäller 
katastrofinsatser och åtgärder. Till skillnad från nyhetsartiklarna nämns i ledartexterna de 
svenska kommunernas agerande i samband med katastrofen.   
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Exempel 71 
Göteborgs stad var snabbt ute med information på sin hemsida om vart människor kan vända sig. 
Andra kommuner har reagerat långsammare. (Aftonbladet 28/12 04, sid2) 

 
Människoöden 
Denna kategori innefattar alla dem som upplevt katastrofen. Dessa människor uttalar sig 
aldrig direkt i texten utan omskrivs när ledarskribenterna försöker illustrera olika 
människoöden. Vilka har drabbats och hur?  
 

Exempel 72 
Fiskare och deras familjer, fattiga arrendatorer men också skollärare, läkare och statstjänstemän 
har dödats eller fått sin vardag sliten i stycken. Hela byar har spolats ut i havet, familjer har 
splittrats och hem förstörts. (Aftonbladet 30/12 04, sid 2) 

 
I nyhetsartiklarna får personer som upplevt katastrofen alltid ett namn men så är aldrig fallet i 
ledarna. Här används ofta ordet ”svenskar”. Detta åsyftar då drabbade svenska turister i 
katastrofområdet. Men även ”överlevande”, ”skadade” och liknade ord används för att lyfta 
fram de drabbade aktörerna.   
 
Kritiserar 
I samband med ledarskribenternas kritik omnämns främst de svenska myndigheterna och det 
är inte ovanligt att svenska myndighetsrepresentanter nämns vid namn. Även thailändska 
myndigheter förekommer i samband med kritik.  

 
Exempel 73 
[…] När sarssmittan spreds i Asien väntade regeringen i Bangkok i det längsta med att 
offentliggöra att sjukdomen fanns även i Thailand. Därför blir jag inte heller förvånad när den 
thailändska tidningen The Nation publicerar uppgifter om att Thailands främsta meteorologiska 
experter avstod från att larma turistorterna trots att de kände till jordbävningen utanför Sumatra.  
(Aftonbladet 30/12 04, sid 2) 

  
 
5.2.3 Insändare 
Insändarna innehåller inga aktörer som återges med citattecken eller pratminus. Istället är alla 
aktörer refererade eller omskrivna för att de gör något. Denna genre innehåller inte heller lika 
många aktörer utan endast tre kategorier har definierats. Samtliga aktörer finns inte i samtliga 
tidningar utan redogörelsen nedan åsyftar det totala undersökningsmaterialet.   
 
Kritiserar 
Liksom i nyheter och ledare är aktören myndigheter och myndighetsrepresentanter vanlig i 
samband med kritik. Då många insändare har detta tema är det främst där som denna grupp av 
aktörer förekommer. 

 
Exempel 74 
Först nedmonterar man hela samhället, men nu har regeringen verkligen visat hur inkompetent den 
är. (Aftonbladet 30/12 04, sid 43)  
 

Eftersom det bland insändarna även förekommer kritik mot mediernas agerande efter 
katastrofen aktualiseras också de som aktör.   
 

Exempel 75 
Massmedia inklusive Aftonbladet har stor del i att allt för mycket kraft används för att finna 
syndabockar i Sverige. (Aftonbladet 30/12 04, sid 43) 
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Hyllar 
Bland insändarna finner man några exempel där resebolagen representeras av en person, 
främst Lottie Knutson på Fritidsresor som blev lite av en hjälte i det kaotiska katastrofarbetet.  
 

Exempel 76 
Trots tv-reportrarnas insinuanta frågor, som vore de utskickade från en borgerlig 
kampanjorganisation, har Lottie Knutson aldrig gått i deras fällor, utan hela tiden gett sakliga 
relevanta besked. Hon har varit påläst och redogjort för situationen vid varje tillfälle på ett korrekt 
sätt. (Aftonbladet 30/12 04, sid 43) 

 
Kommenterar hjälpinsatser  
Precis som i ledarna återfinns i insändarna EU. Organisationen är ovanlig men nämns vid 
några tillfällen i samband med hjälpinsatser. 
 

Exempel 77 
Hjälpbehovet har uppskattats till minst 3 000 miljoner (tre miljarder) och EU har alltså bidragit 
med nästan 1 %. (Dagens Nyheter 30/12 04, sid 34) 

 
 
5.2.4 Sammanfattande jämförelse 
Aktörerna är personer, grupper eller organisationer som genom citat eller referat medverkar i 
texten. Det kan också vara samhällsgrupper som agerar i texten och därför räknas som aktör. 
Aktörerna är kategoriserade utifrån den funktion/roll de har i texten.  
 
I nyhetsartiklarna har jag definierat sju olika rollfunktioner. De som berättar om sina 
upplevelser är främst människorna som personligen upplevt katastrofen men även anhöriga 
till dessa fyller denna funktion. De anhöriga får en större plats i Östgöta Correspondenten än i 
de övriga tidningarna. Detta kan bero på att tidningen inte har egna utsända i katastrofområdet 
som kan prata med de direkt drabbade. Östgöta Correspondenten presenterar också dessa 
aktörer med bostadsort vilket inte de övriga tidningarna gör. Detta är sannolikt ett sätt att 
tydliggöra den lokala förankringen som tidningen har vilket ökar läsarnas möjlighet till 
identifikation med det som presenteras i artiklarna. Vidare förekommer det svenska 
myndighetsrepresentanter, resebolag, hjälparbetare och olika hjälporganisationer som 
kommenterar katastrofens konsekvenser och informerar om åtgärder. Kritiken kommer från 
de människor som upplevt katastrofen samt svenska oppositionspolitiker. Flyg- och 
resebolagen informerar om resor och flygtransport i samband med katastrofarbetet. I 
nyhetsartiklarna förekommer även forskare och läkare som i texten blir någon form av 
experter då de får förklara katastrofens orsak och konsekvenser. Informerar om efterarbetet 
gör representanter för kyrkan, skolan, företag och civila. Journalister och civila kommenterar 
katastrofen och situationen efteråt.  
 
I ledarna hittar jag fyra olika funktioner som olika aktörer kan ha. Det är återigen resebolagen 
och myndighetsrepresentanterna som kommenterar katastrofens konsekvenser. I samband 
med hjälpinsatser och katastrofåtgärder nämns hjälporganisationerna, EU och kommunerna. 
De två sistnämnda aktörerna återfinns inte bland nyhetsartiklarna. I kategorin människoöden 
skildrar ledarskribenten de människor som upplevt flodvågen. I samband med kritik hittar 
man avslutningsvis de svenska samt de thailändska myndigheterna. 
 
I ledarna används mycket vagare aktörsbegrepp än i nyhetsartiklarna där aktörerna ofta nämns 
vid namn. Ledarskribenterna väljer istället mer allmänna begrepp. Exemplet nedan visar hur 
begreppet Sverige används som en agerande aktör som gör något trots att det varken är en 
person, grupp eller organisation.   
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Exempel 78 
Ännu en gång står Sverige överrumplat av en nationell katastrof. (Aftonbladet 29/12 04, sid 2)   
 
 
Exempel 79 
Sverige upplever nu sin förfärliga del av en oerhörd internationell katastrof. (Aftonbladet 29/12 04, 
sid 2) 

 
Bland insändarna återfinns de svenska myndigheterna i samband med kritik men även 
medierna själva är en aktör i denna kategori. EU nämns även i insändarna och i samband med 
hjälpinsatser. Avslutningsvis är naturligtvis Fritidsresors informationschef, Lottie Knutson, en 
frekvent aktör i insändarna som hyllar henne. Det är ovanligt att insändarna och ledarna 
nämner aktörerna vid namn men undantag finns.  
 

5.3 Källor 
 

För att läsaren ska kunna värdera sanningshalten i det som skrivs i pressen måste journalisten 
hela tiden förmedla från vilka källor informationen kommer. Det är därför intressant att 
studera vilka källor som används i det undersökta materialet. Då källor inte har samma 
position i ledare och insändare har jag valt att endast titta närmare på källorna i 
nyhetsartiklarna. Jag nämner bara kort de källor som jag kunnat identifiera och presenterar 
sedan två av dessa lite mer ingående. 
 
De aktörer som gör sin röst hörd genom citattecken eller pratminus är, av naturliga skäl, även 
källor. En källa är, som tidigare nämnts, den person som informationen är hämtad från. Men 
det är inte alltid som man kan sätta likhetstecken mellan aktör och källa. I exemplet nedan är 
Mohammed Zahir aktören medan nyhetsbyrån AP är den källa varifrån textförfattaren har 
hämtat informationen. 
 

Exempel 80 
[…] – Större länder, som Thailand, Sri Lanka och Indien kan komma tillbaka. Men för oss är livet 
som vi känner det borta, sade miljöexperten Mohammed Zahir till AP.  
(Dagens Nyheter 30/12 04, sid 14) 

 
En källa i nyhetsmaterialet är de drabbade människor som själv upplevt katastrofen och 
berättar om det i tidningarna. Vidare hittar man olika myndighetsrepresentanter, experter och 
politiker. Även hjälporganisationer och hjälparbetare är källor som används. Avslutningsvis är 
resebolagsrepresentanter en förekommande källa. 
 
En viktig aspekt av mediernas källanvändning handlar om de anonyma källorna. Detta är en 
kategori som används frekvent i samtliga undersökta tidningar. Anonym innebär att källan 
inte framträder med namn utan textförfattaren hänvisar till mer allmänna begrepp. Det är i 
sådana fall omöjligt för läsaren att bedöma källans tillförlitlighet eftersom den är så oprecis.  
 

Exempel 81 
Enligt charterbolagen fattas 1 400 av deras gäster i Phuket, Khao Lak, Krabi och Phi Phi Island. 
(Aftonbladet 30/12 04, sid 22) 
 
 
Exempel 82 
Enligt utrikesdepartementet kan det ha funnits runt 1 000 östgötar i Thailand.  
(Östgöta Correspondenten 29/12 04, sid A5) 
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När journalisten hänvisar till utrikesdepartementet i exempel 82 så säger det egentligen 
ingenting. Informationen kan ju vara hämtat från i stort sett vem som helst och läsaren 
bedömer sannolikt uppgifterna på skilda sätt beroende på om det är utrikesministern eller 
receptionisten på UD som uttalat sig. Likaså kan begreppet charterbolagen vara vem som 
helst från vd till säljare från ett stort antal företag.  
 
Det förekommer även att artiklar helt saknar källa, främst i mindre artiklar från olika 
nyhetsbyråer. Till och med artiklar som behandlar historiska fakta kan helt sakna källor. Detta 
är naturligtvis anmärkningsvärt. Nedanstående exempel är ett utdrag från en faktaspäckad 
artikel där källor helt saknas.       

 
Exempel 83 
Katastrofer där svenskar dödats 
1918. Tågolycka i Getå i Östergötland. 41 människor dör när banvallen ger vika.  
1964. Ett metropolitanplan störtar nära Ängelholm. 31 människor omkommer.  
1977. 17 svenskar dör i hotellbrand i Amsterdam. (Aftonbladet 28/12 04, sid 24) 

 
Ytterligare en intressant kategori av källor är medier. Det är nämligen ganska vanligt att 
medier använder andra medier som källor i sin katastrofrapportering. Det absolut vanligaste är 
att man hänvisar till stora nyhetsbyråer eller andra tidningar i världen. Det är väldigt ovanligt 
att journalisten använder andra typer av medier som källa, exempelvis TV och radio.   

 
Exempel 84 
[…] Men enligt ett epost-meddelande på tisdagen har en tredjedel av staden Meulaboh spolats 
bort, rapporterar det brittiska tv-bolaget BBC. Enligt nyhetsbyrån AP hade 10 000 människor dött i 
staden. […] Nyhetsbyrån Reuters uppger att hela bataljoner ur den indonesiska armén och ett stort 
antal poliser har omkommit i Aceh. […] Nära 5 000 människor har förklarats döda på de indiska 
ögrupperna Andamanerna och Nikobarerna, som har sammanlagt 314 000 invånare, rapporterar 
tidningen Times of India. (Dagens Nyheter 29/12 04, sid 11) 

 
Orsaken till att medierna använder andra medier som källor torde delvis vara en ekonomisk 
fråga. Resursstarka nyhetsbyråer kan sända sina journalister till katastrofområdet där de från 
plats kan rapportera. Tidningar som exempelvis Östgöta Correspondenten har naturligtvis inte 
samma möjlighet. Jag tror även att det finns flera anledningar till att det blir rundgång mellan 
medierna. I ett akut katastrofläge är frågorna många och för att kunna ge läsaren så mycket 
information som möjligt är andra medier en lättillgänglig källa. Speciellt lokala medier i det 
drabbade området kan bidra med information som annars är svår att tillgå för de svenska 
tidningarna. Genom att hänvisa till andra medier försvåras läsarens möjlighet att kritiskt 
tillägna sig nyheten.   
 
I samband med källorna vill jag även lyfta fram spekulationerna som förekommer i det 
undersökta materialet. Spekulationer är inte någon kategori av källor utan snarare en effekt av 
bristen på källor eller bruket av anonyma. Det spekuleras främst om antal omkomna och 
saknade men även om tänkbara följdsjukdomar och om ett eventuellt varningssystem hade 
inneburit färre offer och mindre förödelse. När det gäller dessa aspekter finns inga säkra 
uppgifter för journalisterna att tillgå vilket innebär att man istället spekulerar.  
 
Det exakta antalet omkomna och saknade är naturligtvis omöjligt att uppge eftersom det hela 
tiden förändras i den tidiga akutfasen av katastrofen. Katastrofens omfattning blir inte helt 
överblickbar förrän senare i katastrofförloppet. Tidningarna använder ett reserverande 
språkbruk när siffror uppges; antalet dödsoffer passerar sannolikt 100 000-strecket. 
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Resebolag, myndigheter och olika hjälporganisationer får tjäna som källor till siffror men det 
förekommer även exempel där anonyma källor åberopas eller inga alls står att finna. Men 
frågan är om det egentligen gör någon skillnad när egentligen ingen vet den exakta siffran 
över antal omkomna och saknade. Ett resonemang kring siffrornas osäkerhet förekommer inte 
i någon större utsträckning men hade varit önskvärt. I exemplet nedan skrivs osäkerheten ut 
och läsaren ges därmed en möjlighet att själv reflektera över katastrofens omfattning.  
 

Exempel 85 
Han reserverade sig för att binda sig vid en siffra över antalet svenska offer.  
– Det talas just nu om ett tiotal men jag tycker det är lite vanskligt att binda sig för en siffra. Jag är rädd 
att den kommer att stiga, hur mycket törs jag inte spekulera om, sade Persson.  
 (Östgöta Correspondenten 28/12 04, sid A4) 

 
 
5.3.1 Sammanfattande jämförelse 
Källorna är många och en stor grupp består av människor som upplevt katastrofen och 
berättar om det i tidningarna. Likaså används myndighetsrepresentanter och experter som 
källor. Tidningarna hämtar även information från hjälporganisationer, resebolag och 
hjälparbetare. Det mest anmärkningsvärda är att anonyma källor används så frekvent i 
samtliga undersökta tidningar. Mycket vaga källhänvisningar eller inga källor alls försvårar 
läsarens möjlighet att kritiskt ta till sig materialet. Det förekommer även att tidningarna 
hänvisar till andra medier, främst nyhetsbyråer men också utländska tidningar. På så sätt 
uppstår en form av rundgång mellan medierna. Dock används sällan andra typer av medier 
som källor, exempelvis radio och TV.  
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5.4 Bilder 
 

Som jag har påpekat tidigare i uppsatsen genomförs ingen regelrätt bildanalys. Men bilderna 
har dock uppmärksammats och jag kan konstatera att de har en viktig roll i rapporteringen av 
flodvågskatastrofen. De är väldigt många till antal och flest bilder publicerar Aftonbladet. 
Den 30 december 2004 har Aftonbladet till och med en serie bilder som visar 
katastrofförloppet. Utöver korta bildtexter finns ingen artikeltext utan bilderna blir en form av 
bildartikel.  
 
Nästan alltid är bilderna det som dominerar ett tidningsuppslag men bildens placering skiljer 
sig en del åt mellan de tre undersökta tidningarna. I framför allt Dagens Nyheter återfinns 
bilden i mitten av uppslaget och sedan är en till tre artiklar placerade runt bilden. I Östgöta 
Correspondenten har man ett mer traditionellt upplägg där varje enskild artikel har en bild.  
 
Bilderna är ofta väldigt starka och uttrycksfulla. Förtvivlade människor som gråter över sina 
anhöriga exponeras i samtliga tidningar. Det är vanligare att dessa människor är av icke- 
västerländskt ursprung. Men även många svenskar syns på bild, nedbäddade i sjukhussängar, 
på gatorna letande efter nära och kära, på flygplatsen nyss hemkomna och så vidare. Dessa 
bilder uttrycker dock sällan samma förtvivlan som katastrofområdets lokalbor får illustrera. 
Andra bildmotiv som publiceras är exempelvis den materiella förödelsen och hjälparbetet 
efteråt. Det förekommer några väldigt obehagliga bilder på döda kroppar som tillsammans 
med bråte har spolats i land på stränderna.     
 
Till avdelningen bilder har även grafik uppmärksammats. Grafiken föreställer nästan 
uteslutande kartor över det drabbade området, antingen i sin helhet eller delar av området. 
Grafiken anger även sådant som antal saknade och omkomna. Andra grafiska motiv kan 
illustrera jordbävningens uppkomst eller hur en tsunamivåg utvecklas. Syftet med dessa 
grafiska bilder är naturligtvis att förtydliga komplicerade resonemang i den tillhörande 
artikeln. 
 
Att bilden har en stor betydelse för vår förståelse av det som hänt i Sydostasien är det ingen 
tvekan om. Antalet bilder, deras placering och motiv tyder eventuellt på att bilden får en 
alltmer ökad betydelse för nyhetstexten.  
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 

I detta kapitel knyts analysens resultat samman med den teori som tidigare 
presenterats i uppsatsen. Studiens förhållande till tidigare forskning klarläggs och 
kontextens betydelse för resultatet diskuteras.  
 
 
Mediernas huvuduppgifter i samhället anses bland annat vara informera och granska. I det 
material som denna undersökning är baserad på är den informerande rollen tydligt 
dominerande. Större delen av innehållet i samtliga undersökta tidningar fokuserar på att göra 
katastrofen begrip lig och greppbar för läsarna. Det faktum att temat personliga skildringar är 
så dominerande stärker denna slutsats. Den granskande rollen får stå åt sidan. Visst 
förekommer det kritik av varierande slag men denna får anses vara ganska ytlig då den främst 
är inriktad på avgränsade inslag i katastrofens hantering, exempelvis att UD: s telefonväxe l 
inte klarade den belastning som blev. Det förekommer inga djupare analyser och diskussioner 
kring exempelvis krisberedskapen, med undantag för några få ledarartiklar där ämnet berörs. 
Att informationsrollen är så framträdande beror sannolikt på att det är den inledande akutfasen 
som studerats. Den granskande rollen blir troligen större när andra krisfaser tar vid. Det 
väsentliga i början av en krissituation är ändock att reda ut vad som hänt och hur man ska 
agera för att mildra konsekvenserna.  
 
När det gäller kraven på mediernas snabbhet och korrekthet i katastrofsituationer prioriteras 
det först nämnda i det undersökta materialet. Anonyma källor används frekvent och det 
spekuleras en hel del kring bland annat dödstal och antal saknade. Detta tyder på att snabbhet 
går före korrekthet när tidningarna prioriterar. 
 
I nyhetspressen har ledaren en opinionsbildande funktion där ledarskribenten vässar både 
penna och tunga. Det är dock anmärkningsvärt hur neutrala de studerade ledarartiklarna är. 
Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att skönja tidningarnas politiska färg och den kritik 
som dock finns är långt ifrån sylvass. De mest kritiska skribenterna finner man i Östgöta 
Correspondenten. En möjlig förklaring till det kan vara tidningens politiska orientering.  
Solidaritet är annars det begrepp som karaktäriserar ledarnas hållning. Detta tyder på att 
ledaren, som genre, har en modifierad funktion under katastroftider. De tjänar som en 
förenande kraft i samhället. Nedanstående citat är tydliga exempel på detta.  
 

Exempel 86 
[…] Sverige upplever nu sin förfärliga del av en oerhörd internationell katastrof. Bakom varje 
namn på listan över de drabbade finns en människa med anhöriga. Vi måste ta hand om varandra. 
(Aftonbladet 29/12 04, sid 2) 
 
 
Exempel 87 
[…] En naturkatastrof som den nu inträffade har inte orsakats av människor. Men alldeles 
uppenbart kan människor ge lindring och se till att livet efter skalvet så långt som möjligt återgår 
till det normala. (Östgöta Correspondenten 27/12 04, sid A2) 

 
Det är inte troligt att ledarnas mjuka inställning håller i sig efter katastrofens akutfas. Med 
största sannolikhet blir de med tiden vassare och skarpare. Men direkt efter en händelse som 
flodvågskatastrofen, med så många omkomna och så mycket lidande, skulle medierna 
uppfattas som kallsinnade om de inte intog denna solidaritetshållning.  
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I det studerade tidningsmaterialet aktualiseras de flesta av de sju journalistiska grepp som 
Nord och Strömbäck (2002) menar förknippas med nordisk medielogik. Intensifiering är en 
metod som är gynnsam då det gäller att fånga publikens uppmärksamhet. Katastrofhändelsen i 
Sydostasien passar därför medierna perfekt då händelsen i sin naturliga karaktär är intensiv.  
Detta är alltså en nyhet som skapar maximal uppmärksamhet och på sätt och vis säljer sig 
själv. Intensiteten förklarar delvis det faktum att katastrofen bereddes så stor plats och 
uppmärksamhet i samtliga undersökta tidningar.  
 
Att konkretion föredras framför abstraktion anser jag tydliggörs då den djupare analysen av 
myndigheternas agerande efter katastrofen saknas. Konkreta fenomen är lättare för 
mottagaren att ta till sig och därför undviks abstrakta resonemang som kan skrämma iväg 
publiken. Det gäller som sagt att skapa uppmärksamhet men också att behålla den. Till 
konkretion kan även det journalistiska greppet personifiering kopplas. Det finns kanske inget 
mer konkret än människor och enligt medielogiken är personifiering ytterligare en metod som 
medierna använder för att skapa intresse för en nyhet. Det handlar om att ge nyheten ett 
ansikte. I denna studie är det främst de som upplevt flodvågen som tjänar detta syfte. De är 
den klart dominerande gruppen aktörer och genom dem upplevs katastrofhändelsen väldigt 
nära läsaren. Deras berättelser i texten och ansikten på bilderna gör att möjligheten till 
identifikation blir stor.  
 
Som en del av personifieringen hittar man i Aftonbladet kändisar som befunnit sig i området 
och själv upplevt flodvågen. De har samma funktion i artikeltexten som alla dem som upplevt 
katastrofen, de berättar om sina upplevelser. Samtidigt förekommer de av en annan anledning, 
de är kända och deras namn och ansikte kan skapa ytterligare intresse hos läsarna. Majoriteten 
av kändisarna förknippas med nöjesbranschen men det finns även artiklar som berättar om 
kända advokater, politiker och personer relaterade till idrotten.    
 

Exempel 88 
Ingmar Stenmark skulle fira jul och nyår i paradiset. Istället blev det en skräckflykt genom 
helvetet.  
– Vi sprang för våra liv, berättar han för sin mamma. […] 
Slalomkungen och hans sällskap hade varit på båtutflykt några dagar tidigare. Mamma Gunborg är 
glad över att resan nu verkar vara över.  
– Alla i sällskapet överlevde, det är det viktigaste, säger hon. (Aftonbladet 27/12 2004, sid 22) 

 
Det är inte bara svenska känd isar som figurerar i tidningarna utan där finns även 
internationella skådespelare och supermodeller. Det är främst i Aftonbladet som känd isarna 
förekommer, även om kända namn också dyker upp i Dagens Nyheter. Att Aftonbladet är 
beroende av lösnummerförsäljning medför eventuellt att personifiering utnyttjas mer. 
 
Jag anser vidare att det finns tendenser till stereotypisering i tidningsmaterialet. Stereotyper är 
tacksamma att använda för medierna då det underlättar läsarens tolkning av nyheten och 
skapar ordning i tankevärlden. De svenska myndigheterna och regeringen får en väldigt 
entydig roll i samtliga undersökta tidningar. De agerar för långsamt och är allmänt 
inkompetenta i sin hantering av händelsen.  Detta är en bild som läsarna sannolikt känner igen 
då myndigheterna ofta beskrivs med missnöje i medierna. Åsa Kroon konstaterar i sin 
avhandling Debattens dynamik (2001) att bilden av makthavarna i medierna domineras av 
negativa föreställningar och attityder. Politikerna framställs ofta i medierna som misslyckade 
och oförmögna att klara sitt politiska uppdrag. Kroon menar vidare att medierna därmed 
stärker ett misstroende för politiker och makthavare. Jag kan utifrån min studie bekräfta denna 
ståndpunkt. Bilden av den svenska regeringen och myndigheterna stämmer väl med det Kroon 
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konstaterar i sin avhandling. De som upplevt katastrofen och får sin berättelse publicerad i 
tidningarna blir likaså beskrivna på ett ganska entydigt sätt. Det individuella hos varje enskild 
person försvinner i kollektivet som de drabbade utgör. Deras berättelser blir en ständig 
upprepning av en stor offerberättelse. Dessa människor personifierar katastrofnyheten i 
tidningarna och får alla symbolisera olycksoffret.  
 
Att förenkla är ytterligare ett journalistiskt grepp som förknippas med medielogiken. På grund 
av begränsat utrymme och tid får förenklingar företräde framför komplexitet. Bristen på 
djupare analyser i det undersökta materialet, av exempelvis krisberedskapen i Sverige, antyder 
att tidningarna utnyttjar förenkling. Största orsaken till detta är sannolikt tidsbrist. Om en 
tidningsredaktion under normala förhållanden arbetar under tidspress så blir situationen än 
mer pressad när en katastrof av denna dignitet inträffar. Det finns en enorm informationstörst 
som snabbt måste tillgodoses om tidningen vill behålla sin ställning på marknaden. Läsarna 
behöver och vill ha färska nyheter snabbt i katastroflägen. 
 
Avslutningsvis vill jag ta upp det som brukar kallas polarisering. Enligt medielogiken är 
konflikt en viktig metod för att fånga och upprätthålla läsarens intresse. Argument ställs mot 
varandra för att skapa spänning. Jag kan utifrån denna studie konstatera att tidningarna inte 
använder detta grepp vid rapporteringen om flodvågskatastrofen i Sydostasien. Inga tydliga 
motpoler lyfts fram och argument som för och emot blir aldrig aktuellt. Eventuellt kan man 
skönja en motsättning mellan medborgarna och de svenska myndighe terna, där de sistnämnda 
får ta emot en del kritik. Men detta är ingen tydlig polarisering menar jag.    
 
Utifrån teorier om mediernas egen nyhetsvärdering kan jag konstatera att katastrofen i 
Sydostasien uppfyller samtliga krav för vad som betraktas som en värdefull nyhet. Händelsen 
som inträffade på andra sidan jordklotet är högst relevant och intressant för Sverige eftersom 
så många svenskar befann sig i området. Även om händelsen inträffade långt från Sverige 
geografiskt sätt så upplevs det som om det inträffat i vår närhet. Detta beror naturligtvis på 
den koppling som Sverige har med området, i form av turism. Att exempelvis Thailand är ett 
populärt turistmål för svenskarna är direkt avgörande för nyhetens storlek här hemma. Många 
har besökt landet tidigare, planerar att åka dit eller har bekanta som befinner sig där vid tiden 
för katastrofen. Det är alltså väldigt många svenskar som berörs av nyheten.  
 
Som det ofta är med katastrofer kom denna som en total överraskning. Ingen föraning fanns 
och nyheten var så ny när den först publicerades att ingen egentligen visste vad som hänt. 
Katastrofens omfattning och ofantliga konsekvenser gör även att det finns ett stort mänskligt 
intresse för nyheten. Allt detta sammantaget är en förklaring till den omfattande rapportering 
som man finner i Aftonbladet, Dagens Nyheter och Östgöta Correspondenten. 
 
Det exceptionella med katastrofen gjorde eventuellt att även medierapporteringen blev 
osedvanlig, speciellt i förhållande till de etiska reglerna. Den största delen av 
nyhetsförmedlingen i de undersökta tidningarna består av drabbade människor som med namn 
och bild får sin förtvivlan exponerad. Man kan ganska enkelt konstatera att de etiska reglerna 
som kräver varsamhet med bilder och aktsamhet med namn inte efterlevs. Det finns dock 
omständigheter kring denna fruktansvärda katastrof som eventuellt berättigar tidningarna att 
tänja på de etiska reglerna. Exempelvis skulle det specifika temat efterlysningar inte vara 
möjlig om de etiska reglerna skulle efterlevas till fullo, dock fyller detta tema ett syfte som 
kan tänkas stå över de etiska reglerna. När det handlar om att rädda liv så måste flexibilitet få 
råda. Samtidigt kan man diskutera om inte katastrofer är tillfällen då de etiska reglerna borde 
följas slaviskt. Medierapporteringen handlar i dessa fall om människor som är extremt utsatta 
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och sårbara och därför borde hanteras med extra varsamhet. Det finns alltså en gråzon där de 
etiska reglerna hela tiden måste diskuteras och avvägas. Även om vissa etiska övertramp 
kanske var nödvändiga så finns i tidningsmaterialet exempel som inte kan försvaras lika lätt. I 
Aftonbladet den 28 december 2004 skildras exempelvis en drabbad familjs katastroföde. 
 

Exempel 89 
[…] Den knappt två år gamle pojken hittades av ett thailändskt par på en strand i det hårt drabbade 
Khao Lak. Pojken var helt ensam och skrek. Paret tog honom till Phukets internationella sjukhus. 
Efterlyste familjen 
Där visste ingen vem pojken var, men det visade sig att han talade svenska. Då efterlystes hans 
familj på den engelskspråkiga nättidningen Phuket Gazette. (Aftonbladet 28/12 2004, sid 16) 

 
Journalisten tar här sin utgångspunkt i den två år gamla sonen. Poängen med artikeln är att 
illustrera en svensk familjs överlevnadsberättelse, hur de splittrats av vågen för att sedan 
återförenas. Genom att använda ett litet barn som utgångspunkt, när detta inte är nödvändigt, 
menar jag är ett onödigt exploaterande av redan sårbara människor. Berättelser kan berättas på 
olika sätt och i detta fall hade en annan variant varit att föredra. 
 
Även om det inte finns någon tydlig konflikt inbyggd i flodvågskatastrofen som nyhet, som 
exempelvis vid krig, så hittar jag en motsättning mellan svenska myndigheter och 
medborgarna. Det är kritik och försvar som bygger upp denna spänning och de etiska reglerna 
menar att båda sidor måste höras för att läsaren ska ha möjlighet att bilda sig en uppfattning 
om skeendet. Detta anser jag görs i de undersökta tidningarna. Olika myndighets-
representanter får vid flera tillfällen möjlighet att bemöta den kritik som återfinns i samtliga 
genrer. Det förekommer exempelvis artiklar av fråga-svar-karaktär som tydligt visar den 
motsättning som finns i form av kritik och försvar.  
 
Utöver de formella etiska reglerna lyfter Nord och Strömbäck (2004) fram ett antal krav som 
de anser är rimliga att ställa på medieinnehållet. Bland annat menar de att medierna bör vara 
tydliga med vilka källor som används och skilja på obekräftade och bekräftade uppgifter. Då 
alla tre tidningarna i denna undersökning använder anonyma källor frekvent får man säga att 
de brister i tydligheten. I akutfasen av en katastrof är frågorna många men svaren få vilket kan 
vara förklaringen till att obekräftade uppgifter används. Även det geografiska avståndet till 
katastrofområdet bidrar sannolikt till detta faktum.  
 

6.1 Jämförelser med tidigare forskning  
 

Forskningen kring kriskommunikation har dominerats av fallstudier och denna undersökning 
är inget undantag. Eftersom varje kris eller katastrof är unik i sitt slag blir även 
kommunikationen specifik för varje situationen. Det är därför svårt att göra jämförelser 
mellan olika fallstudier då förutsättningarna ser så olika ut. Jarlbro (2004) menar även att den 
mängd olika begreppsdefinitionerna som används inom forskningsområdet försvårar 
tolkningar och jämförelser mellan studier. Med detta i åtanke vill jag ändå dra några 
jämförande slutsatser utifrån den forskning som presenterats tidigare i uppsatsen.  
 
Ett stort antal forskare engagerades när kriskommunikationen kring Estoniakatastrofen skulle 
studeras och man kom bland annat fram till att dagstidningarna tillägnade störst utrymme åt 
sorgearbetet i förhållande till etermedierna. Vanligast var detta tema i lokalpressen medan de 
rikstäckande morgontidningarna istället ägnade mer utrymme åt säkerhetsfrågan. Olika teman 
växlade även över tid och i början låg fokus på själva olyckan men med tiden kom 
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rapporteringen allt mer beröra offren. Det undersökta materialet i studien kring 
flodvågskatastrofen bekräftar inte denna bild utan visar istället att både lokaltidningen, 
kvällstidningen och den rikstäckande morgontidningen direkt fokuserar på de personliga 
skildringarna och de drabbade människornas öden. Ett alternativt förhållningssätt hade varit 
att lyfta fram på flodvågor som fenomen och det varningssystem som i framtiden kanske kan 
förhindra liknande katastrofer. Så är dock inte fallet utan samtliga undersökta tidningar har 
samma fokus under hela den studerade perioden.  
 
Studierna efter Estonia visar även att kvällstidningarna i större utsträckning än övriga medier 
försökte personifiera nyheten. Detta resultat kan delvis bekräftas. Även om samtliga tidningar 
personifierar flodvågskatastrofen genom att fokusera på människorna som upplevt katastrofen 
och deras berättelser så är Aftonbladet den tidning som ägnar störst utrymme åt dessa 
människor. I rapporteringen efter Estoniakatastrofen förekom väldigt lite granskning och 
analys. Istället ägnade sig medierna åt att bevaka det som hände. Detta resultat stämmer väl 
överens med det material som jag studerat. Även efter flodvågskatastrofen intar medierna en 
informerande roll och granskning och analys får stå åt sidan.  
 
Studier efter Göteborgsbranden visar bland annat att myndigheterna var den främsta källan i 
medierna och detta menar Larsson och Nohrstedt var anledningen till att rykten och 
spekulationer minimerades. I det material som jag undersökt förekommer en he l del 
spekulationer om bland annat antal saknade, döda och följdsjukdomar. I samband med dessa 
aspekter av katastrofen är myndigheterna en förekommande källa men absolut inte 
dominerande på något vis. Tidningarna hänvisar även till hjälporganisationerna och 
resebolagen lika frekvent  och man hämtar därmed sin information från en mängd olika håll. 
Utifrån det resultat som Larsson och Nohrstedt redovisar så skulle eventuellt spekulationerna 
vara färre om medierna, efter flodvågskatastrofen, koncentrerat sitt bruk av källor. Det är 
naturligtvis väldigt svårt att dra sådana paralleller exempelvis på grund av att 
Göteborgsbranden var en nationell angelägenhet och inte lika omfattande som katastrofen i 
Sydostasien.  
 
Terrorattacken den 11 september var, liksom flodvågskatastrofen, av mer internationell 
karaktär. Leth och Thurén, som har studerat mediernas informationsuppgift direkt efter 
katastrofen i USA, visar att flera felaktiga uppgifter florerade i medierna. Bland annat 
överdrevs siffran över antalet omkomna. Till en början trodde man att ca 10 000 människor 
hade dödats i terrorattacken medan den korrekta siffran istället låg närmare 3000. 
Flodvågskatastrofen skördade många offer men denna gång förstod inte medierna, eller någon 
alls, den enorma omfattningen av händelsen. Antalet döda underskattades till en början och 
siffran bara ökade dag efter dag. Det är naturligtvis svårt att säga vad som gör att siffror 
underskattas eller överdrivs i medierna. Men det viktigaste är kanske ändå att 
medieanvändarna är medvetna om att uppgifterna som förekommer i medierna direkt efter en 
katastrof i de flesta fall är osäkra. Det är därmed viktigt att medierna  tar sitt ansvar och 
resonerar kring detta så att exempelvis tidningsläsarna får en chans att bedöma de uppgifter 
som presenteras. I det material som jag studerat förekommer en del resonemang av detta slag. 
Tidningarna lyfter bland annat fram varför listorna över antal saknade är osäkra, många 
kanske ligger på sjukhus och ännu inte haft möjlighet att kontakta sina anhöriga.  
 

Exempel 90 
[…] Enligt de tre stora reseföretagen finns det cirka 1 600 svenskar i Thailand som man inte fått 
kontakt med. […] 
– Ett problem är att folk har agerat på olika sätt, säger Agneta Åstrand, informationschef på 
Apollo. Vissa har tagit sig till Bangkok på egen hand, andra har flytt upp i bergen eller in i 
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djungeln. Thailändarna har tagit emot skandinaviska familjer. Många kanske inte tänker på att höra 
av sig. Och andra kan inte, för att de har tappat mobiltelefonen. Vi har ju resenärer som kommit 
hem i bara badbyxor. (Dagens Nyheter 29/12 04, sid 10) 

 
Det resonemang som ovanstående exempel illustrerar är dock inte normen för hur de 
undersökta tidningarna hanterar siffror över omkomna och saknade. Ofta används vaga 
sifferuttryck eller så basunerar tidningarna ut siffrorna över omkomna och saknade som 
absoluta sanningar även när källor helt saknas. Det visar inte minst rubrikerna.  
 

Exempel 91 
11 000 döda har hittats på Sri Lanka (Aftonbladet 28/12 04, sid 25) 

 
Studier av hur svenska nyhetsmedier bevakade och beskrev Irakkriget visar bland annat att 
anonyma källor förekom i 58 procent av materialet. Detta är en relativt hög siffra och även om 
undersökningen som jag genomfört är av kvalitativ karaktär så kan jag konstatera att anonyma 
källor inte på något sätt är ovanligt, utan snarare används frekvent i både Aftonbladet, Dagens 
Nyheter och Östgöta Correspondenten. Förekomsten av anonyma källor är absolut något som 
medierna ska kritiseras för eftersom det försvårar den enskilda läsarens möjlighet att vara 
kritisk. Ytterligare en intressant aspekt är att nyhetsmedierna i samband med rapporteringen 
om Irakkriget diskuterade sin egen roll, som en del av propagandakriget. I materialet som jag 
studerat återfinns ingen sådan självkritisk diskussion. Endast några få insändare som kritiserar 
mediernas agerande efter flodvågskatastrofen släpps fram i tidningarna.  
 
De slutsatser som Jarlbro (2004) presenterar i en sammanställning över medier och kriser (se 
3.3) visar bland annat att felaktigheter och spekulationer ofta handlar om antalet döda och 
skadade. Den studie som jag genomfört säger ingenting om felaktigheter men konstaterar att 
spekulationerna rör just omkomna, saknade och skadade. Vidare menar Jarlbro att 
myndigheter och andra elitkällor är den vanligaste källan vid kriser och att anonyma källor 
förekommer frekvent. När rapporteringen handlar om en katastrof blir det även allt vanligare 
att drabbade och anhöriga används som källor. Resultatet från denna undersökning bekräftar 
till viss del dessa slutsatser. Anonyma källor förekommer frekvent genom hela materialet, 
dock är inte myndigheter den dominerande källan utan de katastrofdrabbade. Slutligen kan jag 
även bekräfta den slutsats som säger att medierapporteringen vid oväntade händelser följer 
medielogiken. Nohrstedt (2000) menar att mediernas agerande vid katastrofer både kan hjälpa 
och stjälpa situationen. Medierna har en viktig roll när det gäller att reda ut besvärliga 
samhällsstörningar men kan även försvåra katastrofåtgärder genom ansvarslöst uppträdande. 
Medierna kan exempelvis skada förtroendet för ansvariga myndigheter genom att okritiskt 
sprida budskap och utsätta dem för hård kritisk granskning vilket kan försvåra 
katastrofhanteringen. Tidningarna som denna studie behandlar uppvisar alla kritik mot de 
svenska myndigheterna och kritiken är främst riktad mot regeringen med statsministern och 
utrikesministern i spetsen. Dock återfinns ingen kritik mot exempelvis Räddningsverket som 
är en betydelsefull aktör i räddningsarbetet. Bristen på beslut om agerande är det som upprör, 
inte så mycket det faktiska räddningsarbetet.  
 
Jag vill återigen betona svårigheten med att jämföra resultaten mellan olika fallstudier. Att 
majoriteten av de tidigare undersökningarna är av kvantitativ karaktär försvårar en 
komparation än mer. Det är ändå viktigt, anser jag, att en försiktig jämförelse görs för att 
försöka skönja eventuella mönster som finns i mediernas katastrofrapportering. 
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6.2 Kontext och hybrider 
 

Resultatet som denna uppsats presenterar uppstår och existerar inte i något vakuum. Under 
hela analysarbetet har kontexten varit en del av vilka teman, aktörer och källor som gjorts 
relevanta. Verklighetens alla nyanseringar kräver att analysarbetet kännetecknas av 
flexibilitet. Jag menar att tolkningen och förståelsen av medietexterna är beroende av 
kontexten. Det visade sig exempelvis vara svårt att endast fastställa ett tema per artikel 
eftersom olika teman har en naturlig koppling till varandra. Från temat konsekvenser och 
specifikt antal skadade är det inte långt till temat hjälpinsatser och sjukvård. Detta medförde 
att artiklarna kunde noteras för mellan ett och fyra teman. Jag vill även poängtera att de 
undersökta genrerna skapar olika förutsättningar för publiken att tolka, skapa mening och 
förståelse kring nyheten om flodvågskatastrofen. Exempelvis är de teman som ledarna 
behandlar av mer allmän karaktär medan nyhetsartiklarna är mer konkreta. Den personifiering 
som katastrofrapporteringen uppvisar återfinns i nyhetsartiklarna och att endast läsa en av de 
tre genrerna skulle ge läsaren olika bilder av katastrofen. Vissa perspektiv och delar av 
katastrofrapporteringen skulle dominera medan andra utelämnas.    
 
De tidigare studierna, som diskuteras i kapitel 6.1, problematiserar inte 
kategoriseringsmetoden nämnvärt utan studierna utgår från relativt statiska enheter som sedan 
kvantifieras. Tillförlitligheten minskar klart då exempelvis de begrepp som de kvantitativa 
undersökningarna bygger på inte tydligt definieras och förklaras. Ofta har man en ganska 
oprecis utgångspunkt vilket underminerar studiernas resultat. Exempelvis återfinns begreppet 
elitkällor i den tidigare forskningen, ett begrepp som egentligen inte säger så mycket. En rad 
människor och samhällsgrupper kan ingå i uttrycket och utan en mer detaljerad förklaring blir 
resultatet som bygger på begreppet ganska intetsägande. Min utgångspunkt i denna 
undersökning har istället varit att teman, aktörer och källor är föränderliga enheter som kräver 
tolkning i förhållande till kontexter för att kunna förstås. Därför har jag försökt att tydligt 
definiera, förklara samt diskutera de enheter som studerats. Mitt fokus har heller inte varit att 
fastställa kvantitativa resultat utan istället studera hur olika aktörer förekommer.  
 
När medietextens sammanhang blir en viktig del av analysen så finner man många intressanta 
upptäckter. Under arbetets gång har hybrider av olika slag uppenbarat sig. Det är sannolikt 
vanligt att genrer betraktas som något statiskt; texttyper som följer specifika regler och 
mönster. Kroon (2001) menar dock att genrer är öppna för förändring och inte alls så stabila 
som man kan tyckas tro. Genredefinitionen som denna uppsats utgår från bygger på genrernas 
specifika förutsättningar, uppbyggnad och placering i tidningen. I det undersökta materialet 
återfinns dock artiklar som innehållsmässigt liknar ledare och krönikor men är placerade 
bland nyhetsartiklarna. Likaså återfinns nyhetsartiklar skrivna av journalister bland 
insändarna. Dessa exempel visar genregränserna föränderlighet och eventuellt upplöses de än 
mer i samband med katastrofrapportering. Det undersökta materialet visar även att gränsernas 
föränderlighet när det gäller artikeln. I Dagens Nyheter den 29 december hittar man 
exempelvis en stor bild med tillhörande text. Att texten är kort, placerad under bilden ger 
intrycket av att det handlar om en bildtext. Dock gör typsnittets storlek att texten upplevs som 
något mer än det. Konstellationen av bild och text är alltså i detta fall öppen för diskussion. 
Jag betraktar det som en hybrid och som ett bevis på att gränserna för vad som är en artikel 
inte är så skarpa som det är lätt att tro. Konstellationen av bild och text kan eventuellt också 
vara ett bevis på att bilden blir alltmer viktig i dagspressen, kanske speciellt i samband med 
katastrofrapportering.  
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Utifrån resultatet som illustrerar gränsernas föränderlighet är det intressant att ställa frågan; är 
detta typiskt vid katastrofrapportering och vad är i sådana fall syftet med det?  
 

6.3 Vidare forskning 
 

Det naturliga komplementet till denna studie skulle vara att studera flodvågskatastrofen i 
Sydostasien dels från ett myndighetsperspektiv, dels från ett medborgarperspektiv. Genom att 
titta närmare på myndigheternas agerande och förhållande till medborgarna och medierna 
skulle en helhetsbild av kriskommunikationen kunna skapas. Hur responderar läsarna på 
mediematerialet och hur såg kontakten mellan UD och medierna ut? 
 
Studien, som den ser ut idag, skulle även kunna vidgas och inkludera viktiga aspekter så som 
fler genrer, förstasidorna, rubriker och kanske framför allt bilderna. Eftersom bilderna får en 
sådan stor plats och är så viktiga när det gäller förståelsen av katastrofen skulle det vara 
mycket intressant att genomföra regelrätta bildanalyser. Materialet som denna undersökning 
utgår från skulle även kunna minskas för att öka möjligheterna till en mer nära analys där fler 
aspekter av artiklarna skulle kunna studeras. 
 
Utifrån antagandet att medierna vänder sin uppmärksamhet mot händelser med högt 
nyhetsvärde skulle det vara intressant att studera hur och i vilken omfattning medierna skriver 
om flodvågskatastrofen när följdfasen tar vid. Nohrstedt (2000) menar att medierna brister i 
förmåga till historiskt perspektiv och inte stimulerar till utvärdering. Stämmer detta antagande 
när det gäller rapporteringen om flodvågskatastrofen?    
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