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Abstract 

The purpose of this study is to compare the reports of the Swedish newspaper Aftonbladet and 

the British newspaper the Daily Express during the first week of the Asian tsunami 2004. To 

be able to fulfill the purpose three questions have been made: What is the main theme of the 

reports? Which country are the reports from? Who gets to speak? 

The study is based on theories on news values, media logic and earlier research about crisis 

communication. The chosen method is quantitative research and it has been executed through 

a code schedule. The total number of researched articles is 223 from three different genres: 

press items, news articles and feature articles. 

The results show that the reports of Aftonbladet and the Daily Express are rather similar. The 

main theme of the reports was personal stories. Reports from Thailand were most common in 

both newspapers, but even more so in Aftonbladet. Civilians got to speak the most. British 

civilians were most common to speak in the Daily Express and Swedish civilians in 

Aftonbladet. Most of the newspapers articles didn´t contain any authorities at all, but of the 

authorities that did get to speak, politicians/authorities from their own nation were the most 

frequent in both newspapers. 
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att jämföra svenska Aftonbladets och brittiska Daily Express 

nyhetsrapportering under första veckan av tsunamikatastrofen i Asien 2004. För att uppfylla 

syftet har tre frågeställningar gjorts: Vad är huvudfokus i rapporteringen? Vilka länder 

rapporteras det mest ifrån? Vilka personer får komma till tals?  

Undersökningen grundas på teorier om nyhetsvärdering och medielogik, samt tidigare 

forskning om kriskommunikation. Den valda metoden är kvantitativ innehållsanalys och har 

utförts med hjälp av ett kodschema. Sammanlagt kodades 223 texter från tre olika genrer; 

notiser, artiklar och reportage. 

Resultatet visar att Aftonbladets och Daily Express rapporteringar inte skiljer sig så mycket 

från varandra. Personliga berättelser var det ämne som behandlades i flest antal texter. 

Rapporter ifrån Thailand var vanligast i båda tidningarna, men överlägset i Aftonbladet. 

Civila personer var de som fick uttala sig i flest texter, och av dem var de från den egna 

nationen mest förekommande i båda tidningarna. Den största delen av tidningarnas texter 

saknade någon from av elitperson, men av de elitpersoner som fick komma till tals var 

politiker/myndigheter från den egna nationen vanligast. 

 

Nyckelord: Tsunami, Nyhetsvärdering, Kriskommunikation, Press, Kvantitativ 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

På Annandag jul 2004 möts världen av fruktansvärda nyheter. En jordbävning på havets 

botten har skapat jättevågor som svept in över flera semesterorter i Asien. De vita stränderna 

har sköljts bort och stora byggnader har raserats till plockepinn. Förödelsen är ofattbar. Trots 

att vågorna inte rullat in på europeisk mark råder katastrofstämning i många europeiska 

länder, inte minst i Sverige. Många turister befinner sig i de drabbade områdena och det är 

svårt att veta hur omfattande skadorna är. Behovet av information växer för varje minut och 

media får en oerhört viktig roll i kaoset.  

Vi lever i ett medierat samhälle. Press, radio, TV och internet spelar en viktig roll i 

människors vardagsliv och fungerar som ett informationsfönster mot den övriga världen. 

Vanligtvis tror vi att medierna återspeglar verkligheten, men medan verkligheten är 

obegränsad är medierna begränsade. De måste därför alltid välja vad som ska belysas och på 

vilket sätt. Samtidigt som informationen måste sållas finns det begränsad tillgång till 

uppmärksamhet. Eftersom ingen människa kan ta del av all tillgänglig information 

konkurrerar medierna om publikens intresse (Nord & Strömbäck, 2012:13). 

Tsunamikatastrofen fick ett enormt utrymme i de svenska medierna och dominerade 

nyhetsflödet under de första veckorna efter händelsen (Andersson Odén, Ghersetti & Wallin, 

2005:11). Vid en katastrof blir kravet på snabb och saklig information enormt och många 

förlitar sig på media för svar (Nordlund, 1994:5). Det är därför viktigt att undersöka vad olika 

medier förmedlade när världen drabbades av en katastrof som påverkade miljontals 

människor.  

”Det som är en nyhet i ett land behöver inte vara en nyhet i ett annat” (Hadenius & Weibull, 

2003:344). När tsunamin slog till mot den Thailändska kuststräckan befann sig 20 000 

svenska turister på plats (SOU, 2005:135). Samtidigt befann sig 10 000 brittiska turister i de 

drabbade områdena (NAO/FCO 2005:6).  Sverige och England är båda västerländska länder 

och ligger geografiskt nära, men medan 150 brittiska medborgare miste livet i de gigantiska 
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vågorna förlorade Sverige hela 543 medborgare. En skillnad som blir avsevärt större när den 

sätts i relation till de båda ländernas invånarantal. Ett dödstal på 543 personer blir betydligt 

större för Sverige med 9,5 miljoner invånare än vad 150 blir för ett England med 53 miljoner 

invånare. Jag är intresserad av vad svenska och brittiska medier valde att rapporterade från 

tsunamikatastrofen och om rapporteringen skiljde sig åt beroende på hur många ur mediets 

egen publik som drabbades. 

Det är viktigt att fråga sig varför pressen ser ut som den gör. Genom att jämföra medier från 

olika länder kan vi lära oss att tydligare se likheter och skillnader samt att uppmärksamma 

aspekter som vi annars kanske tar för givna eller inte reflekterar över alls (Hallin & Mancini, 

2004:2). 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här undersökningen är att med kvantitativ innehållsanalys jämföra svenska 

Aftonbladets och brittiska Daily Express nyhetsrapportering under första veckan av 

tsunamikatastrofen i Asien 2004.  

För att uppfylla syftet på bästa möjliga sätt har följande frågeställningar formulerats: 

 Vad är huvudfokus i rapporteringen? 

 Vilka länder rapporteras det mest ifrån? 

 Vilka personer får komma till tals? 
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1.3 Bakgrund 

1.3.1 Svensk och brittisk press 

Det som i Sverige i dag benämns som kvällpress har sitt ursprung i 1910-talets Europa då en 

ny tidningsform utvecklades. De nya tidningarna såldes på gatan och kallades för tabloidpress 

på grund av sitt mindre, mer användarvänliga format. Att tabloiderna i Sverige kom att kallas 

för kvällspress härstammar från 1950- och 1960-talen då tidningarna kom ut sent på 

eftermiddagen. Kvällstidningarna har dock sedan länge kommit ut på förmiddagen och idag 

kännetecknas de istället av att de säljs i lösnummer och har ett annat slags innehåll än 

morgontidningarna (Hadenius & Weibull 2003:64)  

Kvällstidningarna skiljer sig från morgontidningarna både när det gäller urval av händelser 

och deras presentation. Hos kvällstidningarna är infallsvinklarna begränsade och betoningen 

ligger oftare på det sensationella och dramatiska. De förenklar även på olika sätt sina nyheter 

mer än morgontidningarna (Hvitfelt, 2003:34). Kvällspressen kritiseras ofta för sin 

sensationsjournalistik och sin hårda vinkling. De svenska tabloiderna skiljer sig dock från 

många andra länders på grund av sitt relativt stora opinionsmaterial med kultursidor, politiska 

kommentarer och kolumnister (Hadenius & Weibull, 2003:64). 

Aftonbladet är en svensk kvällstidning som ges ut sju dagar i veckan och har en upplaga på 

cirka 240 000 exemplar (2012). Tidningen som grundades år 1830 köptes i mitten på 1950-

talet av LO (Landsorganisationen i Sverige) och har sedan dess den politiska beteckningen 

obundet socialdemokratisk. I dag äger den norska mediekoncernen Schibsted 91 procent av 

Aftonbladet och har ekonomisk kontroll, medan LO med de resterande nio procenten 

fortfarande kontrollerar tidningens politiska inriktning. Aftonbladet har på senare tid, liksom 

många andra kvällstidningar, kritiserats för att sätta skvaller före vad som traditionellt kallas 

för nyheter (www.wikipedia.se, 1). På Aftonbladets webbsida går att läsa att det är en tidning 

för den breda läsekretsen som ska roa och samtidigt granska samhälle och makthavare. Allt 

för att förbättra samhället (www.aftonbladet.se). 

mailto:alegus-7@student.ltu.se
http://www.wikipedia.se/
http://www.aftonbladet.se/


Alexandra Gustafsson 

alegus-7@student.ltu.se 

Examensarbete MKV kandidat 

Journalistik i nya medier 

Luleå Tekniska Universitet 

 

 

   4 

Den brittiska pressen kännetecknas i dag av tre drag; de Londonbaserade tidningarna 

dominerar genom stor nationell spridning, söndagstidningarna utgör en egen grupp och 

marknaden är traditionellt uppdelad i två typer av tidningar där ”the quality press” utgör den 

ena delen och ”the popular press” den andra. Däremot har skillnaderna mellan kvalitets- och 

populärtidningarna blivit luddigare eftersom kvalitetstidningarna gradvis fått en populärare 

framtoning både vad gäller formen och innehållet. Daily Express är en brittisk politiskt 

konservativ dagstidning som grundades i London 1900. Tidningen, som är i tabloidformat, 

ges ut varje dag och sedan 1918 som Sunday Express på söndagar. Daily Express var bland de 

första att skriva om sport, skvaller och kvinnointressen, och i början på 30-talet var den 

Storbritanniens största tidning med en upplaga på 2 miljoner exemplar. Men sedan mitten av 

60-talet har siffrorna sjunkit och 2012 hade tidningen en upplaga på cirka 550 000 exemplar 

(www.ne.se, 3). Daily Express är kända för sin utförliga rapportering av internationella 

händelser (www.britannica.com). 

 

1.3.2 När tsunamin slog till 

Den 26 december 2004 inträffade en jordbävning på botten av Indiska oceanen som skulle 

komma att få katastrofala följder för miljontals människor världen över. Cirka 230 000 

personer uppskattas ha omkommit och 1,7 miljoner blivit hemlösa. Värst drabbades 

Indonesien där 167 000 personer dödades, men även Sri Lanka, Indien, Thailand, Burma, 

Maldiverna, Seychellerna och delar av Afrikas östkust träffades av vågorna som orsakade stor 

förstörelse (www.ne.se, 1). Det som skiljer den här katastrofen från andra är att den drabbade 

många länder även utanför det faktiska katastrofområdet. Människor från 55 nationer världen 

över omkom. Drygt 2000 turister, varav många västerländska, förlorade sina liv i flodvågen. 

Sverige, som blev ett av de hårdast drabbade länderna utanför det geografiska området, 

förlorade 543 medborgare. Även Tyskland, Finland och Storbritannien förlorade många 

personer. 552 tyskar omkom, 178 finnar och 150 britter (Ibid).  

Tsunamikatastrofen inträffade vid en tidpunkt då de flesta nyhetsredaktioner är i viloläge. Det 

var helgdag, det var natt och många hade gått på semester (Andersson Odén, Ghersetti & 
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Wallin, 2005:174). Strax innan klockan fyra på annandagens morgon, när de första samtalen 

från de drabbade områdena började komma in, var Aftonbladet den enda bemannade 

redaktionen i Sverige. Trots att alla sidor redan hade lämnats in till tryckeriet hann de ändra så 

att nyheter om katastrofen kom med i dagens tidning. Aftonbladet blev således den första 

papperstidningen i Europa att rapportera från tsunamikatastrofen (Andersson Odén, Ghersetti 

& Wallin, 2005:30). 
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2. Teoretiskt perspektiv och tidigare forskning 

I det här kapitlet beskrivs teorier om nyhetsvärdering och medielogiken. Även tidigare 

forskning gjord på mediernas roll under katastrofsituationer presenteras eftersom den kan 

användas som teorier för mediernas beteende i sådana situationer. 

 ___________________________________________________________________________  

 

2.1 Nyhetsförmedling 

Enligt Stig Hadenius och Lennart Weibull (2003) är nyhetsförmedling en process varigenom 

vissa händelser i verkligheten väljs ut och formas till nyheter. Denna process kan delas in i två 

steg. Den första delen handlar om urval. Vilka nyheter ska presenteras för läsare, lyssnare och 

tittare? Den andra delen handlar om presentation och form. På vilket sätt ska dessa nyheter 

förmedlas? (Hadenius & Weibull, 2003:320) Dessa två steg påverkar varandra så till vida att 

formen kan styra urvalet och urvalet kan påverka formen. Det går därför inte att generellt 

fastställa vilken av de två som har störst betydelse (Nord & Strömbäck, 2012:214). 

 

2.1.1 Nyhetsvärdering 

Intressanta och spännande händelser sker hela tiden runt om i världen men de flesta hamnar 

inte i medierna. Vad är det som bestämmer om en händelse är en nyhet eller inte? Vad 

redaktionerna gör är en så kallad nyhetsvärdering (Hadenius & Weibull, 2003:343). 

Det är svårt att få ett exakt svar på vad som styr nyhetsvärdringen - vilka kriterier som skapar 

en bra nyhet. Hur en redaktion värderar olika händelser har tydliga samband med den 

kulturella, ekonomiska och politiska miljön som just den redaktionen befinner sig i. Således är 

ett samhälles ideologiska och ekonomiska tillstånd direkt sammakopplat med dess val av 

nyheter och information. Det som värderas som en nyhet i ett land behöver inte göra det i ett 

annat. Till och med inom samma land skiljer sig värderingen och vad som blir en nyhet i ett 

medium behöver inte blir det i ett annat (Hadenius & Weibull, 2003:344).  
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Medieforskaren Håkan Hvitfelt (2003) har delat in nyhetsvärderingen i tio punkter. Hvitfelt 

menar att en händelses nyhetsvärde ökar ju mer den behandlar  

1. politik, ekonomi, samt brott och olyckor och 

2. om det är kort geografiskt eller kulturellt avstånd till 

3. händelser och förhållande som 

4. är sensationella och överraskande, 

5. handlar om enskilda elitpersoner och 

6. beskrivs tillräckligt enkelt men 

7. är viktiga och relevanta, 

8. utspelas under kort tid men som en del av ett tema 

9. samt har negativa inslag 

10. och har elitpersoner som källor. 

(Hvitfelt, 2003:20).  

Vidare menar Hvitfelt (2003) att en händelse sällan har alla de ovannämnda egenskaperna, 

men ju fler och ju mer händelsen har, desto högre nyhetsvärde får den. 

Nyhetsvärdering är, som nämnt ovan, ett svårt begrepp att definiera. Olika forskare kommer 

fram till olika egenskaper. Men trots att forskningen skiljer sig verkar det finnas vissa kriterier 

som många enas om. Marina Ghersetti (2012) har sammanfattat olika teorier och menar att de 

gemensamma nämnarna är närhet till publiken, sensation och avvikelser, elitcentrering och 

förenkling. 

Närhet. En händelse som precis har inträffat, eller som inträffar just nu, på en plats i närheten 

och som handlar om saker som publiken kan relatera till värderas som mer nyhetsmässiga än 

andra. 

Sensation, avvikelse. Oväntade, ovanliga och oförutsedda händelser har alltid högt 

nyhetsvärde. I det avvikande och sensationella finns det som skapar intresse och nyfikenhet. 

Trots att det inte finns några bevis för att dessa avvikelser eller sensationer behöver vara 
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negativa för att skapa intresse får denna typ av händelser, så som olyckor, katastrofer och 

kriminalitet ofta ett större nyhetsvärde. Studier visar även att negativa händelser är 

överrepresenterade i nyhetsrapporteringen (se bl.a. Westerståhl & Johansson, 1985; Hvitfelt, 

1985; Harcup & O’Neill, 2001). 

Elitcentrering. Personer som representerar någon form av politisk, ekonomisk, kulturell eller 

idrottslig elit är vanligast förekommande i nyheterna. Detta beror dels på att dessa personer 

med höga positioner ofta har den information som medierna vill ha samt att deras handlingar 

påverkar andra människor, och dels på att deras livsstil ofta avviker från vanliga människors 

på olika sätt. Det är alltså inte bara personer med maktpositioner som syns i nyheterna utan 

även idrottsstjärnor, musiker, skådespelare, kungligheter, och dokusåpadeltagare. De 

institutioner och organisationer med störst makt och inflytande förekommer också ofta. När 

nyheterna handlar om den vanliga människan är det vanligtvis för att de råkat ut för någon 

slags orättvisa, en olycka eller liknande. 

Förenkling. I stora drag är nyheter enkla rapporteringar som behandlar enskilda händelser 

hellre än utdragna och komplicerade förlopp. Även språket är avskalat och okonstlat. Denna 

förenklade rapportering är till viss del nödvändig för att nyheterna ska vara begripliga och 

väcka intresse hos publiken, men det medför också att nyheter som är komplicerade och 

mångtydiga väljs bort. 

(Ghersetti, 2012:212-214) 

 

2.1.2 Medielogik 

Trots att nyhetsvärderingen spelar en stor roll i dagens nyhetskonstruktion finns det ytterligare 

ett filter innan händelsen presenteras för publiken - gestaltningen av händelsen i bokstäver, 

bilder och andra tecken. Här spelar förstås verktyg som exempelvis berättarteknik och retorik 

in, men nyhetsjournalistiken konstrueras inom vissa ramar. Man brukar nämna begreppet 

medielogik (Falkheimer, 2001:156). 
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Medielogiken hänvisar till mediers olika egenskaper och fungerar som en sorts mall för 

nyheterna som omsätts i media. Hvitfelt (2003) beskriver begreppet som ”mer eller mindre 

uttalade regler och normer som styr hur innehållet bearbetas”. Dessa egenskaper kan till 

exempel vara dramaturgin som ett visst medium använder sig av, utrymmet som finns 

tillgängligt för publicering eller den redaktionella strukturen. Medielogiken styr alltså hur 

språket bör användas, var olika innehållssektioner bör placeras och hur tiden bör användas. 

(Hvitfelt 2003:32-33). Nedan följer några exempel. 

Medielogiken styr nyheternas utformning bland annat med hjälp av dramaturgi. Ett av de mest 

förekommande dramaturgiska grepp är personifiering. Det går ut på att en händelse som berör 

stora grupper av människor eller rent av hela samhällen berättas ur en eller ett fåtal personers 

perspektiv. Genom att låta några människor dela med sig av sina upplevelser och ageranden 

blir möjligheten större att publiken kan identifiera sig med och bli berörda av nyheten (Nord 

& Strömbäck, 2012:217). 

Ett annat exempel på medielogikens påverkan av nyhetsprocessen är utrymme. Om man 

bortser från nyhetsmedier online har både pressen och etermedierna plats för ett begränsat 

antal händelser per dag. Tidningarna har ett visst antal sidor att jobba med medan 

etermedierna har en viss tid. Utrymmet utökas bara vid extraordinära händelser. 

Dagstidningar är indelade i fasta sidor. Om en nyhet inte får plats på utrikessidorna flyttas den 

inte till en annan del utan sparas till morgondagen eller publiceras helt enkelt inte alls. Likaså 

påverkar en artikels eller ett inslags längd och genre nyhetens innehåll. Till exempel består en 

genomsnittlig artikel av 2500 tecken, reportage är längre och mer beskrivande och krönikor 

skildrar skribentens egna åsikter (Nord & Strömbäck, 2012:220-225). 

Det sista exemplet på egenskaper som påverkar nyheternas innehåll är den redaktionella 

strukturen hos ett visst medium. En redaktion är uppbyggd för att uppmärksamma händelser 

inom ett visst område. Den lyfter fram de situationer som den redan i förväg har bestämt är 

nyhetsmässiga - en sportredaktion förmedlar sporthändelser, en utrikesredaktion rapporterar 

från utlandet och en nöjesredaktion publicerar nyheter med underhållningsvärde. När en 

redaktion huvudsakligen fokuserar på ett område riskerar de andra områdena att inte bevakas 
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och därför hamna utanför nyhetsflödet (Nord & Strömbäck, 2012:222). 

 

2.2 Kriskommunikation 

2.2.1 Medier i kris 

”I ett demokratiskt samhälle har medborgarna rätt till information” (Nordlund, 1994:5). Media 

har en viktig roll som informationsspridare och ”kravet på snabb, saklig och trovärdig 

information är inte minst påtagligt, när ett samhälle utsätts för allvarliga störningar (olyckor, 

katastrofer, kriser och krig) ” (Idun).  

Men medierna ställs inför ett paradoxalt uppdrag när en kris eller katastrof inträffar. En av 

forskningens mest uppmärksammade frågor angående mediernas betydelse vid en 

krissituation är huruvida deras rapportering förvärrar läget genom överdrivna och osakliga 

rapporter. Roland Nordlund (1994) beskriver de fyra olika konflikter som journalister/medier 

måste ta ställning till när ett samhälle försätts i kris på följande sätt: 

 Informationskanal eller tredje statsmakt? Den grundläggande konflikten som medier 

ställs inför under en risk-, kris- eller katastrofsituation är huruvida de ska agera 

språkrör åt myndigheterna eller samhällets kritiske granskare. Medier förväntas 

fungera som en megafon och hjälpa staten och myndigheter att få ut information till 

medborgarna. Men samtidigt förväntas journalister hålla sig oberoende gentemot 

samhällets beslutfattare och kritisk granska deras agerande. 

 

 Snabbhet eller korrekthet? Nästa konflikt gäller huruvida medier ska prioritera att 

snabbt få ut all tillgänglig information till medborgarna eller om de först ska granska 

uppgifterna innan de sänds/publiceras. Om snabbhet prioriteras lämnas således 

ansvaret att bedöma tillförlitligheten över på mottagaren, det vill säga individen eller 

medborgaren. I det andra fallet stannar tillförlitlighetsbedömningen kvar hos 

medierna, men med risken att kontrollen tar så lång tid att det blir för sent för 

mottagaren att handla. 
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 Förståelse eller förströelse? Den tredje konfliket journalister måste ta ställning till i en 

krissituation är medielogiken – mediernas egen dramaturgi. Medielogikens struktur 

bidrar till förenkling vilket kan ha stor betydelse för mottagarna som alla har olika 

förkunskaper. Dramaturgin används också för att göra informationen mer 

häpnadsväckande och upplevelserikt. Problemet är att den tillspetsning och förenkling 

som ibland används för att fånga publiken kan försvåra uppgiften att förklara lite mer 

komplicerade sammanhang. 

 

 Utvärdering eller nyhetsvärdering? Den sista konflikten har med tidsperspektiv att 

göra. Medier rapporterar oftast om händelser som anses ha högt nyhetsvärde och 

därför blir ett skeende snabbt ointressant. Medan en katastrof ofta får stora rubriker i 

akutfasen förvinner händelsen sedan från rampljuset när bearbetningsfasen träder in 

med analyser och slutsatser för den framtida beredskapen. 

(Nordlund, 1994:20-21) 

Nordlund (1994) hävdar också att relationen till hotet, vare sig det är en risk, katastrof eller 

kris, påverkar mediebevakningen, beroende på om det rör mediernas egna publik eller endast 

människor långt borta. Risken för sensationsjournalistik och felaktiga rapporter ökar i takt 

med avståndet till händelsen. Detta gör att det viktigt att skilja på lokala och internationella 

journalisters/mediers rapportering (Nordlund, 1994:32).  

De olika mediekanalerna skiljer sig även från varandra. Nordlund (1994) menar att de snabba 

etermedierna i kris- och katastrofsituationer ger direkta, okritiska överblicksrapporteringar 

och fungerar som en informationskanal åt myndigheterna. Detta medan de trycka mediernas 

journalister oftast har längre tid på sig innan hens artikel ska publiceras och kan därför ägna 

sig mer åt analys, kommentar och eftertanke. Dock har utvecklingen av digitala medier 

förändrat dessa skillnader och det traditionellt ”långsamma” tidningsmediet har genom sina 

nätupplagor ökat både snabbheten och uppdateringen av innehållet i nyhetsflödet (Nordlund 

2000). En annan aspekt på de digitala mediernas roll är att de allt oftare innehåller 

användargenererat material. Till exempel var de flesta av bilderna i nyhetsflödet från 
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tsunamikatastrofens första dag fotade av turister som befann sig på plats (Nord & Strömbäck 

2012:223). 

 

2.2.2 Medierapporteringens faser 

En katastrofsituation delas ofta in i olika perioder eller faser. Antalet faser varierar beroende 

på vilken forskare som tillfrågas. Både Nordlund (1994) och Stig Arne Nohrstedt (2000) 

väljer att definiera tre faser och Nohrstedt kallar dem för varningsfasen, akutfasen och 

bearbetnings- eller återhämtningsfasen. Eftersom medierna tenderar att fokusera på den akuta 

fasen har den även fått störst uppmärksamhet av forskarna, medan de tidigare och senare 

faserna inte studerats lika mycket. 

Varningsfasen, som är det första skeendet i en kris-/katastrofsituation bygger på att 

uppmärksamma befolkningen om ett befintligt hot. Lokala medier har visat sig spela en stor 

roll när det kommer till att varna allmänheten. Även etermedierna är en stor tillgång för både 

myndigheter och medborgare då de snabbt kan nå ut med viktig information (Nohrstedt, 

2000:206). Att relativt lite forskning bedrivits på just varningsfasen kan ha den naturliga 

förklaringen att många katastrofer inte går att förutse och att det därför inte har funnits någon 

varningsfas (Nordlund, 1994:24). 

I akutfasen har krisen eller katastrofen inträffat och mediernas roll som informationskanal, 

både till och från myndigheter blir extra viktig. Att medierna koncentrerar sig på just 

akutfasen, eller ”The Big Bang”, hänger naturligtvis ihop med både den befintliga 

medielogiken och diverse nyhetsvärderingskriterier (Jarlbo, 2004:10).  

Nohrstedt (2000) drar följande slutsatser om medias beteende i samband med den akuta fasen: 

 Att de snabba, direktsändande etermedierna har en viktigare roll som 

informationskanal än de trycka medierna. 

 Att de lokala, direkt berörda medierna förhåller sig annorlunda till en inträffad 

katastrof än de nationella medierna. 
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 Att nyhetsrapportering kring en katastrof framstår som fragmenterad, men kan få en 

fördjupad och förklarande behandling i det övriga mediematerialet, t ex. i pressens 

ledar-, debatt-, och kultursidor och i special- och debattprogram i etermedierna. 

 Att medierna i samverkan med myndigheter kan spela en viktig och aktiv roll för att 

klara ut besvärliga samhällsstörningar i akuta sammanhang. 

  Att medierna i andra sammanhang kan försvåra genomförandet av en åtgärd i en 

katastrofsituation genom ansvarslöst uppträdande. 

 Att medierna kan bidra till att undergräva förtroendet för ansvariga myndigheter såväl 

genom att okritisk vidarebefordra budskapen som genom att utsätta myndigheternas 

alla utsagor och åtgärder för kritisk granskning.  

I den sista fasen, bearbetnings- eller återhämtningsfasen, kan mediernas beteende bero på hur 

de agerat under akutfasen. Om medierna inte anser sig varit tillräckligt kritiska i katastrofens 

tidigare skede kan det leda till något liknande en rekyleffekt – ett kompensatoriskt beteende 

där kritik och sökandet efter ansvariga personer att ställa till svars blir huvudfokus. Att kritiskt 

granska samhället är självklart en viktig demokratisk uppgift för medierna men problemet är 

att de ofta fokuserar hela rapporteringen på akutfasen för att sedan sluta rapportera om 

händelsen över huvud taget. 

(Nohrstedt, 2000:206-209) 

 

2.2.3 Källor vid krissituationer 

En annan intressant faktor inom krisjournalistik är vilka personer som får komma till tals i 

medierna. Hvitfelt (2003) menar att de vanligaste nyhetskällorna i Sverige är kända och 

etablerade personer inom de politiska, administrativa och ekonomiska områdena, när det inte 

handlar om sport och nöje. De får således ett stort inflytande över den nyhetsbild som 

presenteras och som nämnt tidigare leder det i vissa fall till att medierna inte kan uppfylla sin 

roll som kritisk samhällsgranskare. Enligt Gunilla Jarlbo (2004) är det vanligt att dessa 

elitpersoner är de enda källorna vid en oväntad händelse. Däremot hävdar hon samtidigt att 

det vid katastrofer blir allt vanligare att offer och/eller anhörig får komma till tals. En 
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uppfattning som delas med Hvitfelt då han menar ett den vanliga människan får komma till 

tals om hon blir inblandad i en händelse, exempelvis som vittne eller offer. Vanliga civila 

människor får också ofta kommentera händelser och uttrycka allmänna åsikter om allvaret i en 

kris eller vem som har rätt och fel. Att medierna ger ordet till den vanliga människan kan till 

exempel vara för att ge allmänhetens uppfattning, att ge liv till nyhetsberättelsen eller att 

dramatisera den (Hvitfelt, 2003:15). 
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3. Metod och material 

I det här kapitlet presenteras undersökningens metod och tillvågagångssätt. Vidare 

presenteras undersökningens material, urval och avgränsningar. Sist följer en diskussion om 

underökningens reliabilitet och validitet. 

 ___________________________________________________________________________  

 

3.1 Metod  

Jag har valt att göra en kvantitativ innehållsanalys för att på ett överskådligt sätt kunna 

jämföra omfånget av texterna samt deras innehåll, hos de båda tidningarna. Kvantitativ 

innebär att undersökningen bygger på likvärdiga och därmed jämförbara uppgifter om ett så 

pass stort material att dessa kan uttryckas och analyseras i siffror, medan innehållsanalys 

syftar på en undersökning som görs av innehållet i någon form av muntligt, skriftligt eller 

bildmässigt material.  

Den här formen av undersökning är mycket användbar när man vill ta reda på förekomsten av 

olika typer av innehållsliga kategorier i ett material. Det kan dels handla om hur stort 

utrymme olika innehållskategorier får, till exempel hur många minuter respektive hur stor text 

som tilldelas de olika kategorierna, dels kan det handla om hur frekvent olika kategorier 

förekommer, till exempel hur ofta vissa personer får komma till tals eller hur många av en 

tidnings texter som behandlar ett visst ämne.  (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 

2012:197). Eftersom jag söker svar på denna typ av frågor anser jag att kvantitativ 

innehållsanalys är den bästa metoden att använda. Ytterligare en fördel med metoden är att 

den gör det möjligt att på relativt kort tid bearbeta stora datamaterial och registrera 

förekomsten av olika innehållskategorier (Esaiasson et al., 2012:198). 

Det som kan tala emot kvantitativ analys är att alla undersökta analysenheter, i det här fallet 

samtliga nyhetstexter, behandlas likvärdigt och tillskrivs samma vikt. Man kan då gå miste 

om relevant information, som till exempel vilka delar av textens innehåll som är viktigast och 

vilken kontext den ingår i. Även dolda budskap i texterna kan förbises i en kvantitativ 
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innehållsanalys (Esaiasson et al., 2012:210).  I den här studien är jag dock intresserad av att 

undersöka det tydliga innehållet i ett stort antal texter och har därför valt den kvantitativa 

metoden. 

 

3.1.1 Tillvägagångssätt 

Min undersökning bygger på en kvantitativ innehållsanalys som enligt Esaiasson et al. (2012) 

utförs enligt följande sex steg: 

Första steget i undersökningen är att definiera forskningsproblemet. Min definition 

presenteras i uppsatsens första kapitel. 

Nästa steg går ut på att bestämma vad för slags material som ska analyseras, alltså vilka 

analysenheter som ska användas. Eftersom den här undersökningen är en jämförelse av två 

tidningar och deras nyhetsrapportering av tsunamikatastrofen i Asien 2004 består mina 

analysenheter av samtliga artiklar, reportage och notiser som publicerats under en bestämd tid 

och som på något sätt behandlar katastrofen. 

För att fortsätta en kvantitativ innehållsanalys måste man definiera vilka olika egenskaper 

eller variabler som ska utredas hos de olika analysenheterna och vilka olika alternativ eller 

variabelvärden som dessa ska ha. Det här steget innebär alltså att jag bestämde vilka ”frågor” 

som skulle ställas till varje text, samt vilka de olika svaralternativet skulle vara. Dessa 

redogörs för i avsnitt 3.1.2. 

Sedan ska en kodbok utformas där de olika variablerna med tillhörande variabelvärden finns 

förtecknade, samt kodblanketter till vilka man överför informationen från analysenheterna, i 

det här fallet tidningstexterna, och gör om till sifferuppgifter (se bilaga 1 & 2). Jag har alltså 

gått igenom alla tidningstexter som ingår i undersökningen och manuellt fyllt i en kodblankett 

för varje text. Undersökningen omfattar 223 texter vilket resulterar i lika många ifyllda 

kodblanketter.  
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En kvantitativ innehållsanalys brukar även omfattas av någon form av reliabilitetstest – ett test 

för att kontrollera undersökningens kvalitet och noggrannhet. I den här studien använde jag 

mig av en intrakodreliabilitet, vilket förklaras i kapitel 3.3. 

Sista delen av undersökningen består av att producera resultat, det vill säga databearbetning 

och analys. Resultaten har jag fått fram genom att sammanställa alla kodblanketterna. 

Eftersom min innehållsanalys är kvantitativ har jag valt att presentera mina data i diagram. 

Det är ett praktiskt sätt att få ett tydligt resultat som enkelt går att jämföra med varandra. 

Analysen av resultatet bygger på de teorier som valts som underlag för hela studien. 

(Esaiasson et al., 2012:200-208) 

 

3.1.2 Definition av variabler och variabelvärden  

Sammanlagt består min kodblankett av nio olika variabler. De första fem består av frågor som 

jag ställt för att kunna organisera mina resultat, så som vilken tidning texten publicerats i, 

vilket datum och vilket sidnummer (se bilaga 1: kodblankett). De resterande fyra variablerna 

med tillhörande variabelvärden bygger på undersökningens frågeställningar och är baserade 

på studiens teoretiska grund. Detta för att på bästa sätt kunna uppfylla undersökningens syfte. 

 

Variabel 6 - Vilket ämne fokuserar texten på? Som jag nämnt tidigare är det svårt att 

avgöra exakt vad som gör en händelse till en nyhet. Hvitfelt (2003) delar upp kriterierna för 

nyhetsvärdering i tio punkter medan Ghersetti (2012) nöjer sig med fyra. Jag vill ta reda på 

vilka slags nyheter som fick störst utrymme i Aftonbladets och Daily Express rapportering 

från tsunamikatastrofen. De olika variabelvärdena för variabel 6 är förödelsen, hjälpinsatser, 

personliga berättelser, politik, tsunamin, efterlysningar och annat.  

Förödelsen innefattar texter som beskriver tsunamins konsekvenser, rapporterar om 

förstörelsen och redogör för dödoffer och skadade personer. Nyheter som bland annat 

behandlar olyckor och sensationella händelser, är en del av ett tema och har negativa inslag 

får enligt Hvitfelt (2003) ett högre nyhetsvärde. Texter som behandlar förödelsen innefattar 
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alla dessa element och bör därför utgöra en stor del av den undersökta 

katastrofrapporteringen.  

Variabelvärdet hjälpinsatser innefattar texter som fokuserar på olika insatser som sker både 

på de drabbade områdena och andra platser, till exempel räddningsaktioner, insamlingar och 

identifikationsarbete. Eftersom tsunamikatastrofen drabbade så pass många länder både 

geografiskt och genom de många turisterna på plats blev engagemanget stort. Många vill veta 

vad som görs för att hjälpa de drabbade. Jag är intresserad av att se hur stor del av 

rapporteringen som fokuserade den typen av nyheter.  

Nord & Strömbäck (2012) menar att ett av de mest förekommande dramaturgiska grepp är 

personifiering. Jag har valt variabelvärdet personliga berättelser för att ta reda på huruvida 

Aftonbladets och Daily Express katastrofrapportering stämmer överrens med teorin om 

mediernas dramaturgi och vinkling. För att en text ska klassas som en personlig berättelse ska 

den handla om en eller några enskilda personers upplevelser av katastrofen. Personerna kan 

vara direkt drabbade offer eller anhöriga till drabbade personer. Personerna i texten behöver 

inte uttala sig i texten för att inkluderas i variabelvärdet.  

När den värsta tiden har lagt sig och medierna går in i en så kallad bearbetningsfas blir kritik 

och sökandet efter ansvariga personer att ställa till svars huvudfokus i rapporteringen. 

Problem är dock att nyheten ofta försvinner ifrån strålkastarljuset när bearbetningsfasen träder 

in (Nohrstedt, 2000:209). Jag vill ta reda på hur många av texterna som behandlar kritik och 

ansvariga personer, och har därför valt att ett variabelvärde ska vara politik. Texter som ingår 

i politik fokuserar på kritik, olika makthavare, deras handlingar och beslut samt vilka 

konsekvenser de har fått.  

Tsunamin är ett variabelvärde som innefattar texter som innehåller fakta om antingen 

jordbävningen eller tsunamin, samt tsunamins framfart. Enligt Ghersetti (2012) är nyheter i 

stora drag enkla rapporteringar som behandlar enskilda händelser. Denna förenklade 

rapportering är till viss del nödvändig för att nyheterna ska vara begripliga hos publiken, men 

det medför också att nyheter som är för komplicerade väljs bort. Faktatexter har heller inte 

speciellt högt nyhetsvärde då de saknar många av de kriterier som antas öka en nyhets värde. 
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Jag vill undersöka om katastrofrapporteringen innehåller några texter med fakta om tsunamin 

eller om de helt enkelt har valts bort för att nyhetsvärdet var för lågt och fenomenet för 

komplicerat.  

Variabelvärdet efterlysning har jag valt eftersom det, när tsunamikatastrofen inträffade, var en 

relativt ny roll för medierna. Flera tidningar och då framför allt deras nätupplagor lät anhöriga 

publicera namn och bild på nära och kära som inte hört av sig (Andersson Odén, Ghersetti & 

Wallin, 2005:98). Jag vill undersöka till hur stor utsträckning tidningarna tog sig an denna nya 

roll och hur många av rapporteringens texter som efterlyste saknade personer. Texter som 

ingår variabelvärdet efterlysning innehåller namn, bilder och beskrivningar på personer som 

ännu inte hittats efter tsunamin. Det sista variabelvärdet är annat och innefattar texter som 

berör andra ämnen än de nämnda ovan. Ett sådant exempel är texter där representanter från 

olika resebyråer svarar på frågor om ersättning och ombokning av resor.  

 

Variabel 7 -Vilket land rapporterar texten ifrån? Ghersetti (2000) menar att närhet till 

publiken är en viktig faktor i vad som blir en nyhet eller inte. En händelse som utspelar sig på 

en plats i närheten får högre nyhetsvärde än en händelse som utspelar sig långt bort. Då 

tsunamikatastrofen fysiskt drabbade platser på andra sidan jorden från både Aftonbladets och 

Daily Express publik vill jag ta reda på vilket land som fick störts fokus i deras 

nyhetsrapportering och om de resultaten skiljde sig åt tidningarna emellan.  

Som variabelvärden har jag valt, utöver Sverige och England, fyra av de asiatiska länder som 

drabbades hårdast av tsunamin, sett både till förödelse och dödoffer. Indonesien, Indien, 

Thailand och Sri Lanka. Jag vill undersöka om något land fick mer uppmärksamhet i media 

än de andra. Texter som rapporterade från Sydostasien generellt, dvs. mer översiktligt, är 

också ett variabelvärde, precis som rapporter från något annat land än de ovan nämnda eller 

texter som helt enkelt inte kunde länkas till något land alls. Exempel på det sistnämnda kan 

vara en text som förklarar hur en tsunami uppstår. 
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Variabel 8 - Elitpersoner som fick komma till tals. Både Hvitfelt (2003) och Jarlbo (2004) 

hävdar att de vanligast förekommande personerna i svensk media är elitpersoner av olika slag. 

Men samtidigt påpekar de att det vid katastrofer blir allt vanligare att offer och/eller anhöriga 

får komma till tals. För att ta reda på vilka av deras teorier som ska styrkas eller motbevisas 

blev de två nästkommande variablerna vilka elitpersoner som fick komma till tals och vilka 

civila personer som fick komma till tals. För att räknas med i de båda variablerna ska en 

faktisk person vara direkt eller indirekt citerad i texten. En person som förekommer i texten 

men som inte uttalat sig räknas alltså inte.  

Elitpersonerna som fick komma till tals är uppdelad i nio variabelvärden, däribland svensk 

politiker/myndighet, engelsk politiker/myndighet och asiatisk politiker/myndighet. Varför jag 

har valt att dela upp dem efter nationalitet beror på att jag vill ta reda på om tidningarna 

främst har lyft fram beslutsfattande personer från sin egen nation eller om de har använt sig 

lika mycket av asiatiska makthavare. Politiker/myndigheter innefattar bland annat olika 

ministrar, militärer, representanter från UD och ambassadörer. Även svenska experter, 

engelska experter och asiatiska experter utgör tre variabelvärden. Som experter räknas till 

exempel geologer, räddningsledare och representanter för resebyråer. De sistnämnda eftersom 

de uttalat sig i sin arbetsroll och i fråga om hur många personer som fanns på plats och var de 

befann sig.  

Det sjunde variabelvärdet är kändisar. Ghersetti (2012) menar att det inte bara är personer 

med maktpositioner som syns i nyheterna utan även idrottsstjärnor, musiker, skådespelare, 

kungligheter, och dokusåpadeltagare. Jag vill ta reda på i vilken utsträckning kändisar fick 

komma till tals i förhållande till de andra elitpersonerna. De sista två variabelvärdena är 

annan elitperson än de ovan nämnda eller om ingen elitperson kom till tals i texten. Annan 

elitperson kan till exempel vara en geolog från USA eller en italiensk politiker. 

 

Variabel 9 - Civila personer som får komma till tals är indelad i sex variabelvärden. Svensk 

civil, engelsk civil, annan europeisk civil, asiatisk civil, annan/okänd civil och ingen civil. 

Svensk civil och engelsk civil bestämdes av självklarheter då de tillhör de undersökta 
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tidningarnas egen publik. Då en nyhet får större nyhetsvärde om den handlar om saker som 

publiken har ett kort kulturellt avstånd till (Hvitfelt, 2003) och som de kan relatera till 

(Ghersetti, 2012) vill jag ta reda på hur många texter som rapporterade om andra civila 

personer från Europa, därav variabelvärdet annan europeisk civil.  

Antalet texter där civila personer från drabbade länder i Asien fick komma till tals ansåg jag 

intressant då de asiatiska människorna var de som drabbades absolut värst av katastrofen. I 

många fall förlorade de både sina hem och anhöriga. Därför vill jag undersöka hur stort 

utrymme de fått i de två europeiska tidningarna. De sista två variabelvärdena är annan civil 

vilket innefattar civila personer från annan nation än ovan nämnda och ingen civil vilket 

innebär att texten helt saknar uttalanden från någon civil person. 

 

3.2 Material 

Materialet som används till forskningen består av samtliga notiser, artiklar och reportage från 

Aftonbladet och Daily Express som, på olika sätt, behandlat tsunamikatastrofen i Asien, och 

publicerats 27 december 2004 – 2 januari 2005.  

 

Tabell 3.2.1 Antal texter fördelat på genre och tidning 

 

 Aftonbladet Daily Express Totalt 

Artiklar 141 46 187 

Notiser 12 6 18 

Reportage 12 6 18 

Totalt 165 58 223 

 

Totalt ingår 223 nyhetstexter i undersökningen, varav 187 artiklar, 18 notiser och 18 

reportage. Nyhetsartiklar är den genre som är överlägset representerade i båda tidningarna. 

Skillnaden mellan de båda tidningarna är stor. Aftonbladet har flest antal texter som behandlar 
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tsunamikatastrofen med totalt 165 stycken medan Daily Express publicerade 58 stycken under 

första veckan efter händelsen. 

 

Tabell 3.2.2 Antal texter fördelat på datum och tidning 

 
 Aftonbladet Daily Express 

2004-12-27 28 4 

2004-12-28 17 7 

2004-12-29 21 8 

2004-12-30 27 8 

2004-12-31 19 8 

2005-01-01 18 10 

2005-01-02 35 13 

Totalt 165 58 

 

Antalet texter fördelat på datum skiljer sig åt hos de båda tidningarna. Aftonbladets siffror 

varierar stort och börjar högt för att sedan sjunka rejält dag två. Under tredje och fjärde dagen 

ökar antalet texter igen men minskar under dag fem och sex, för att sedan öka enormt dag sju. 

Antalet texter hos Daily Express håller en jämn kurva och börjar lågt för att sedan öka gradvis 

under hela veckan.  

 

3.2.1 Urval 

Som nämnt tidigare blev flodvågskatastrofen i Asien en världskatastrof då många turister från 

olika länder befann sig på de drabbade platserna. Av de icke geografiskt drabbade länderna 

var Sverige, efter Tyskland, det land som förlorade flest medborgare, och medierna fylldes av 

rapporteringar från och om katastrofen. En fråga väcktes om huruvida katastrofen fick en 

likvärdig rapportering i andra västerländska länder där antalet drabbade medborgare var 

betydligt färre. Min första tanke var att jämföra Sverige med ett nordiskt land men jag insåg 
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att jag ville ha ett land som inte har lika starka band till Sverige. Då språket blev en avgörande 

faktor slutade mitt val på England.   

Att mätningen gjorts mellan just Aftonbladet och Daily Express beror i slutändan på tillgång 

till materialet. Jag vill jämföra två tidningar av kvällspresskaraktär för att på så sätt få ett så 

likvärdigt material som möjligt. Valet av just den typen av tidning beror främst på deras 

förmåga att göra hårda vinklingar och ta till sensationsjournalistik för att locka läsare 

(Hadenius & Weibull, 2003:64), vilket jag anser vara ett intressant undersökningsmaterial. 

Eftersom undersökningen är kvantitativ har jag valt att använda mig av tidningarnas 

pappersversioner istället för online-versionerna. Detta för att på bästa sätt kunna få en 

likvärdig och korrekt jämförelse av varje tidnings rapportering under en viss period. På 

webben är publiceringsutrymmet i stort sett obegränsat och texterna kan uppdateras, 

korrigeras och vinklas allt eftersom händelsen utvecklar sig (Nord & Strömbäck, 2012:222). 

Valet att använda tidningarnas pappersversioner blev tillslut den faktor som skulle komma att 

avgöra vilka två tidningar som skulle ingå i undersökningen. Enligt mina efterforskningar så 

finns det ingen brittisk motsvarighet till mediearkivet. På biblioteken sparas bara utländska 

tidningar i pappersformat i en månad och inte heller via deras databaser gick det att få tag på 

hela nummer av brittiska tidningar publicerade 2004/2005. Tillslut hittade jag en webbsida, 

ukpressonline.co.uk, där jag mot en mindre betalning kunde ta del av fullständiga 

papperversioner av några utvalda brittiska tidningar, publicerade de datum som jag sökte. Mitt 

val föll på Daily Express då jag ansåg att den var mest jämbördig med Aftonbladet. Båda är 

nationella tidningar som utkommer dagligen, vars ton och innehåll är relativt lika. 

 

3.2.2 Avgränsningar 

Tsunamikatastrofen skedde natten till den 26 december 2004 (europeisk tid), men eftersom 

Daily Express, som troligtvis redan gått till tryck, inte har några texter alls om katastrofen i 

det numret har jag valt att börja mätningen från och med den 27 december 2004.  

Att studien avslutas en vecka senare den 2 januari 2005 beror dels på att tiden för 

undersökningen var begränsad och dels på att jag ville koncentera mig på rapporterna från den 
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första tiden efter katasrofen eftersom kravet på medierna är som störst då (Nordlund 1994:5).  

Då den här undersökningen avser att mäta tidningarnas nyhetsinnehåll har opinionsbildande 

texter så som ledare, debattartiklar och krönikor inte räknats med. Även insändare har 

exkluderats då de inte ingår i tidningarnas egen nyhetsproduktion. De texter som inkluderas i 

mätningen är alltså samtliga artiklar, reportage och notiser som publicerades i tidningarna 

under den bestämda perioden. Även rubriker ingår i undersökningsmaterialet. Eftersom jag 

valt att begränsa studien till just tidningarnas texter har bilder och bildtexter inte räknats med. 

Texter på tidningarnas framsidor har endast inkluderats i mätningen om de tillhör en text som 

fortsätter längre in i tidningen.   

 

3.3 Validitet och reliabilitet  

Validitet handlar om att det man säger att man ska undersöka överensstämmer med det man 

faktiskt undersöker (Davidson & Patel, 2003:99). Validiteten i den här undersökningen är god 

då kodschemat bygger på teorierna om nyhetsvärdering och krisjournalistik. I början av 

kodningsprocessen visade det sig att jag behövde ändra vissa variabler, exempelvis behövde 

jag fler alternativ på vilka auktoritära personer som fick komma till tals i texterna. När 

ändringarna gjorts i kodschemat började jag om med kodningen. 

Varje kvantitativ innehållsanalys brukar även omfatta en så kallad reliabilitetstest (Esaiasson 

et al., 2012). Reabilitet behandlar mätningens tillförlitlighet (Davidson & Patel, 2003:100). 

Det här arbetets reliabilitet skulle kunna ses som bristfällig då jag undersökt alla texter själv 

och på så sätt varit ensam i min kodningsprocess. Diverse felvärden kan uppstå på grund av 

den mänskliga faktorn. För att styrka reliabiliteten, och minska risken för felkodning och 

slarvfel, använde jag mig av en så kallad intrakodreliabilitet vilket innebär att personen som 

kodat materialet efter en tid själv går igenom en del av materialet igen (Esaiasson et al., 

2012). Jag har under perioden för undersökningen kodat hela materialet vid tre olika tillfällen 

och kan därför hävda att den här undersökningen har en hög reliabilitet. 
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4. Resultat 

I det här kapitlet presenteras undersökningens resultat. 

 ___________________________________________________________________________  

 

4.1 Rapporteringens huvudfokus 

Vad en journalist väljer att rapportera handlar till stor del om vad som anses ha ett högt 

nyhetsvärde. För att ta reda på vilka slags nyheter som fick störts utrymme i rapporteringen, 

och om det skiljde sig tidningarna emellan, kategoriserades de utvalda texterna i Aftonbladet 

respektive Daily Express efter vilket ämne de huvudsakligen behandlade. 

 

Diagram 4.1.1 Andel texter fördelat på rapporteringens huvudfokus 
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Diagrammet visar att båda tidningarna har relativt lika resultat. De flesta texter i båda 

tidningarna berättade om enskilda personers upplevelser. 38 procent (63 st) av Aftonbladet 

texter och 34 procent (20 st) av Daily Express bestod av personliga berättelser.  

Texter som tog upp olika hjälpinsatser fick näst mest utrymme med 24 procent (39 st i AB 

och 14 st i DE) av båda tidningarna. Även Förödelsen som var det tredje mest förekommande 

ämnet var samma i båda tidningarna med 21 procent (12 st) av texterna i Daily Express och 

16 procent (27 st) i Aftonbladet.  

Politik behandlades i 8 procent (14 st) av Aftonbladet och i 5 procent (3 st) av Daily Express. 

Ämnena Tsunamin och Annat förekom lite mer frekvent och bestod av 7 procent (4 st) vardera 

av den brittiska tidningen. I Aftonbladet var andelen texter som placerades i kategorin Annat 

större än andelen som behandlade tsunamin med 6,5 procent (11 st) respektive 2,5 procent (4 

st). 4 procent (7 st) av texterna i Aftonbladet var efterlysningar medan bara 2 procent (1 st) av 

Daily Express var det. 

 

4.2 Länder som det rapporteras mest ifrån 

En händelse får större uppmärksamhet om den inträffar på en plats i närheten av mediets 

publik. Då ingen av tidningarna i undersökningen kom från ett land som drabbades 

geografiskt av flodvågen ville jag ta reda på vilka länder som de valde att rapportera ifrån. 
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Diagram 4.2.1 Andel texter fördelat på vilket land rapporteringen är ifrån 

 

Av de texter som behandlade tsunamikatastrofen i Aftonbladet var rapporter från Thailand 

och Sverige överlägset representerade med 48 procent (79 st) respektive 35 procent (59 st). 

Skildringar från Thailand och den egna nationen fick störst utrymme även i Daily Express då 

33 procent (19 st) av tidningens texter rapporterade från Thailand och 28 procent (16 st) från 

England.  

Antalet texter som rapporterade generellt från Sydostasien skiljer sig åt hos de båda 

tidningarna. Endast 5 procent (8 st) av Aftonbladets texter gjorde det medan hela 17 procent 

(10 st) av Daily Express gjorde det. En annan märkbar skillnad var Sri Lanka-relaterade texter 

som stod för 14 procent (8 st) av Daily Express material men endast för 4 procent (6 st) av 

Aftonbladets.  

Resterande kategorier fick nästintill lika stort utrymme i båda tidningarna. Texter från andra 

länder än ovan nämnda utgjorde 5 procent (3 st) av texterna i Daily Express och 3 procent (5 

st) av texterna i Aftonbladet. Indien och Indonesien behandlades i 2 procent (3 st) vardera av 
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Aftonbladets texter och i 1,5 procent (1 st) vardera av Daily Express. Endast 1 procent (2 st) 

av Aftonbladets texter rapporterade inte ifrån något land alls. 

 

4.3 Personer som får komma till tals 

Olika källor/personer används ofta i nyhetstexter. Elitpersoner är de som förekommer mest i 

media. Däremot ökar förekomsten av vanliga människor vid en olycka eller krissituation. 

Följande del i uppsatsen redogör därför om någon, och i så fall vilka personer som fick 

komma till tals i Aftonbladet och Daily Express katastrofrapportering. Jag har även delat upp 

elitpersoner och civilpersoner var för sig.  

 

Diagram 4.3.1 Aftonbladet: kommer någon person till tals i texten? 

 

I de allra flesta av Aftonbladets texter som behandlade flodvågskatastrofen i Asien 2004 fick 

någon person komma till tals. Endast 13 procent av texterna saknade personliga uttalanden. 

Senare i kapitlet (se diagram 4.3.3 och 4.3.4) redogörs för vilka personer som fick uttala sig.  
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Diagram 4.3.2 Daily Express: kommer någon person till tals i texten? 

 

 

Även i Daily Express är andelen texter där någon person fick komma till tals överlägsen. I 84 

procent av texterna förekom minst ett personligt uttalande. En redogörelse för vilka personer 

som fick komma till tals följer nedan (se diagram 4.3.3 och 4.3.4). 
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Diagram 4.3.3 Antal texter fördelat på elitpersoner som får komma till tals 

 

Vanligast förekommande i de båda tidningarna var att ingen elitkälla fick komma till tals alls. 

I 58 procent (34 st) av Daily Express nyhetstexter saknades någon form av elitkälla och i 52 

procent (86 st) av Aftonbladets. Andelen texter där någon elitkälla kom till tals fördelades 

följande:  

Mest förekommande i båda tidningarna var politiker och myndighetsrepresentanter från den 

egna nationen med 21 procent (35 st) av Aftonbladet och 16 procent (9 st) i Daily Express. 

Experter från den egna nationen kom till tals i 8,5 procent (14 st) av Aftonbladet texter och i 5 

procent av Daily Express.  

Kändisar av olika slag kom till tals i mer än dubbelt så stor andel i Aftonbladet än i Daily 

Express. Andelen i Aftonbladet uppgick till 12 procent (19 st) medan den i Daily Express 

endast uppgick till 5 procent (3 st).  
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Antalet texter där elitpersoner från någon asiatisk nation fick komma till skiljer sig i de båda 

tidningarna. Politiker/myndigheter från något asiatiskt uttalade sig 12 procent (7 st) av Daily 

Express texter och asiatiska experter i 2 procent (1 st). I Aftonbladet fick 

politiker/myndigheter från Asien endast komma till tals i 5,5 procent (9 st) medan experter 

från Asien inte fick uttala sig alls.  

Elitpersoner från annan nation än ovan nämnda var få och förekom endast i 2 procent (1 st) av 

Daily Express texter och i 1 procent (2 st) av Aftonbladets. Ingen svensk expert, politiker eller 

representant från någon myndighet har kommit till tals i Daily Express och inte heller någon 

brittisk sådan i Aftonbladet. 

 

Diagram 4.3.4 Antal texter fördelat på civila personer som får komma till tals 
 

 

I båda tidningarna var andelen texter där civila från det egna landet kom till tals de mest 

förekommande, även om andelen texter som saknade civila källor inte kom långt efter. 

Andelen texter i Aftonbladet där svenska civilpersoner kom till tals var 48 procent (79 st) 

medan andelen texter som helt saknade civila källor var 46 procent (76 st). I Daily Express 
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förekom brittiska civila i 40 procent (23 st) av texterna. Helt utan civilpersoner var 36 procent 

(21 st).  

Efter de egna medborgarna var texter där civila personer från Asien uttalade sig de vanligast 

förekommande i båda tidningarna. Dock var andelen i Daily Express betydligt större med 12 

procent (7 st) än den i Aftonbladet som bara var 3 procent (5 st). Civila personer från andra 

europeiska länder än Sverige och England kom till tals i 5 procent (3 st) av Daily Express 

texter och i 1 procent (2 st) av Aftonbladets. Även civila personer från övriga/okända länder 

förekom i 5 procent (3 st) av Daily Express och i 1 procent (2 st) av Aftonbladets.  

Svenska civilpersoner kom till tals i 2 procent (1 st) av Daily Express medan civila från 

England förekom i 1 procent (1 st) av Aftonbladets. 
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5. Analys 

I det här kapitlet analyseras undersökningens resultat baserat på de teorier och den tidigare 

forskning som presenterats i den här studien. 

 ___________________________________________________________________________  

 

5.1 Rapporteringens huvudfokus 

Både Aftonbladet och Daily Express rapportering från tsunamikatastrofen bestod till största 

delen av texter som skildrade personliga berättelser. Personifiering är ett av de vanligaste 

dramaturgiska grepp som medier använder sig av för att publiken ska kunna identifiera sig 

med och bli berörda av nyheten (Nord & Strömbäck, 2012:217). Genom att berätta om 

tsunamin utifrån en eller ett fåtal personers perspektiv skapar journalisterna spänning och 

dramatik i texten vilket i sin tur ökar publikens intresse. Eftersom det befann sig tiotusentals 

personer från både Sverige och England på de drabbade platserna var det inte heller speciellt 

svårt för journalisterna att få tag i direkt berörda personer från sin egen publik.  

Andelen texter som rapporterade om olika hjälpinsatser var näst störst och förekom lika ofta i 

båda tidningarna. Förutom de informativa texterna om hur räddningsarbetet sköttes och vad 

som måste göras bidrog dessa texter med en positiv vinkling i en annars ganska negativ 

rapportering. Både Aftonbladet och Daily Express var involverade i insamlingar för 

katastrofens offer och i framför allt Daily Express handlade många av texterna just om deras 

insamling och vad den bidragit med. Genom att fokusera på vad de tillsammans (Daily 

Express + deras läsare) gjorde för katastrofens offer skapar de en tillhörighet och ett 

engagemang hos sin publik, vilket, enligt Ghersetti (2012) är en viktig faktor i 

nyhetsvärderingen.  

Även det tredje mest förekommande ämnet var samma i de båda tidningarna - förödelsen. 

Enligt Nordlund (1994) ökar kravet på snabb och saklig information vid en krissituation och 

rapporter om dödsantal och förstörelse är helt enkelt oundvikliga vid en katastrof som 
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tsunamin. Då texterna som på olika sätt behandlade förödelsen tillhör rapporteringens mest 

informativa texter är det en trolig förklaring till den relativt stora andelen. 

Andelen texter som behandlade politik var förhållandevis liten i båda tidningarna. Enligt 

Hvitfelts (2003) teori om nyhetsvärde får en händelse som behandlar politik och innehåller 

elitpersoner ett högt sådant. En teori som inte stämmer överrens med de undersökta 

tidningarnas rapportering under tsunamins första vecka. En möjlig förklaring till resultatet 

skulle kunna baseras på Nohrstedts (2000) teori om medierapporteringens faser. Då den här 

undersökningen inte sträcker sig längre än katastrofens första vecka är det rimligt att anta att 

medierapporteringen befann sig i den akuta fasen under hela tidsspannet för undersökningen. 

Att dödssiffrorna och förståelsen för katastrofens omfattning fortsatte att stiga för varje dag är 

ytterligare ett skäl att anta det.  I Daily Express förekom endast tre texter som behandlade 

politik och de kritiserade den dåvarande premiärministern Tony Blair för att han inte avbröt 

sin semester i Egypten. I Aftonbladet var kritiken mot den svenska regeringen skarpare och de 

fick hård kritik för att det tog alldeles för lång tid innan de agerade och skickade hjälp. Texter 

som kritiserar och letar syndabockar får mer utrymme i media under analys- och 

bearbetningsfasen än i den akuta fasen. Det är därför viktigt att tillägga att de texter som 

behandlade politik förekom i större utsträckning i de tidningarna som publicerades i den sista 

halvan av den undersökta veckan. Ett faktum som styrker Nohrstedts (2000) teori om 

medierapporteringens faser.  

Att själva tsunamin blev så lite omskrivet i båda tidningarna kan kopplas samman med 

nyhetsvärderingen. Enligt Ghersetti (2012) är en av nämnarna för att en händelse ska klassas 

som en nyhet förenkling. Enkla rapporteringar om enskilda händelser föredras framför långa 

och komplicerade förlopp, vilket kan ha bidragit till det låga antalet texter innehållandes fakta 

om tsunamin och dess förlopp. Eftersom fakta är information som förblir densamma sjunker 

nyhetsvärdet snabbt. Det går inte att publicera samma information hur många gånger som 

helst.  

Då texter utformade som efterlysningar, vid tiden för tsunamin, var ett nytt innehåll för 

nyhetsmedmedier är det intressant att sådana texter ändå förekom i båda tidningarna, dock i 
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låga antal. Enligt Nordlund (1994) spelar media en viktig roll vid krissituationer och förväntas 

fungera som en megafon och hjälpa staten och myndigheterna att få ut information till 

medborgarna. I det här fallet har medierna istället agerat megafon åt medborgarna. En 

intressant iakttagelse är att Aftonbladet endast innehöll efterlysningar av svenska personer 

medan Daily Express enbart innehöll efterlysningar av brittiska. Jag kan därmed anta att den 

här typen av texter inte hade förekommit om de drabbade personerna inte hade tillhört 

tidningarnas egen publik. 

 

5.2 Länder som det rapporteras mest ifrån 

Undersökningens resultat visar tydligt att rapporter från Thailand fick överlägset störst 

utrymme i den svenska tidningen. Även Daily Express hade flest rapporter från Thailand, om 

än inte lika överlägset som i Aftonbladet. Resultatet kan förankras i Ghersettis (2012) 

sammanfattning av teorin om nyhetsvärdering som hävdar att närhet till publiken är en av de 

faktorer som avgör en händelses nyhetsvärde. Trots att det geografiska avståndet mellan 

Sverige och Thailand är stort är det känslomässiga desto mindre. Thailand har länge varit ett 

favoritresemål för svenskarna och många har en personlig relation till landet. Dock tror jag att 

den främsta anledningen till varför Thailand fick så stort utrymme i både Aftonbladet och 

Daily Express beror på att det befann sig 20 000 svenska och 10 000 brittiska turister i landet 

när tsunamin slog till. Av de 543 omkomna svenskarna befann sig 542 i Thailand 

(www.wikipedia.se, 5). Av alla de drabbade länderna var Thailand det land där Aftonbladet 

egen publik befann sig vilket ledde till den omfattande rapporteringen. 

Ett annat resultat som ytterligare styrker teorin om vikten av närheten till sin publik är den 

låga andelen texter om Indonesien. Trots att landet var det som drabbades värst av alla i 

katastrofen har det fått minimimal uppmärksamhet i båda tidningarna. Att berätta om en 

indones som sveptes med i vågen blir inte lika intressant för en svensk journalist när hen kan 

berätta om en svensk person som upplevt samma sak. Ju lättare publiken kan relatera till 

berättelsen desto mer intresserade blir de. Den minimala rapporteringen från Indonesien kan 

samtidigt kopplas ihop med teorin att medielogiken påverkar urvalet av nyheter. I det här 

mailto:alegus-7@student.ltu.se


Alexandra Gustafsson 

alegus-7@student.ltu.se 

Examensarbete MKV kandidat 

Journalistik i nya medier 

Luleå Tekniska Universitet 

 

 

   36 

fallet har journalisternas jakt på den mest intresseväckande nyheten för just sitt medium lett 

till att rapporter från Indonesien har valts bort. 

Båda tidningarna rapporterade mycket från sina egna länder vilket har sina naturliga 

förklaringar. Däremot är det troligt att andelen av dessa rapporter kom att öka ännu mer allt 

eftersom akutfasen övergick i bearbetningsfasen. Politik och analys får större utrymme i 

media samtidigt som fler och fler av de drabbade personerna lyckas att ta sig hem från 

katastrofområdena. 

Ett annat intressant resultat är skillnaden på de båda tidningarnas rapportering ifrån Sri Lanka, 

men även andra asiatiska länder. Daily Express procent är betydligt högre än Aftonbladets 

och även här kan orsaken kopplas till nyhetsvärderingen och närhet till publiken. Sri Lanka, 

precis som Indien och Malaysia har alla varit brittiska kolonier och ingår idag i Samväldet 

som har Drottning Elizabeth II som överhuvud. Många av Englands invandrare kommer ifrån 

länder som tidigare varit brittiska kolonier (www.wikipedia.se 4). England befolkning, och 

Daily Express publik, har således ett större engagemang i Sri Lanka vilket leder till att 

händelser därifrån får ett högre nyhetsvärde och därmed större utrymme i media. Att Daily 

Express har fler texter som rapporterar ifrån flera länder i samma text kan sannolikt kopplas 

ihop med medielogiken och tidningens format.  

 

5.3 Personer som får komma till tals  

I 87 procent av Aftonbladets texter och 84 procent av Daily Express kom någon person till 

tals. Det är således en jämförelsevis liten del av texterna som helt saknade framträdande 

personer. En notering jag gjorde var att de flesta av texterna som helt saknade personliga 

uttalanden var notiser, en genre som sällan innehåller personliga uttalanden. 

 

5.3.1 Civila personer 

Undersökningen visar att det i båda tidningarna var civilpersoner som kom till tals i flest 
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texter, dock med en ganska liten marginal. Jarlbo (2004) är lite tvetydig i sin teori där hon 

hävdar att elitpersoner är de vanligaste källorna vid en oväntad händelse, men att det blir allt 

vanligare att civila personer får komma till tals vid kris- och katastrofsituationer. Hennes 

senare påstående styrks av resultatet från den här undersöknigen. Då båda tidningarnas 

rapporteringar till största delen bestod av personliga berättelser är det inte förvånande att de 

personer som fick komma till tals i flest texter var civila personer. De har fått uttala sig om 

sina uppleveler från katastrofen och hur den har drabbat just dem och deras familj. Att en så 

stor andel i båda tidningarna innehöll uttalanden från civila personer kan kopplas ihop med 

mediernas vilja att dramatisera en nyhetsberättelse och skapa engagemang och känslor hos 

publiken. Helt enligt Ghersettis (2012) teori om nyhetsvärdering. 

En annan förklaring till den stora andelen uttalande från civilpersoner skulle kunna bero på att 

de helt enkelt var de bästa informationskällorna. När tsunamin slog till fanns det endast ett 

fåtal journalister på plats och då som semesterfirare. Avsaknaden av direktrapporter från” sina 

egna” och bristen på information från myndigheterna ledde till att medierna fick använda sig 

av vittnesmål från drabbade personer på plats. Många personer ringde till medierna för att 

berätta om vad som hänt men också för att få mer information. Flera av intervjuerna i 

tidningarna är gjorda över telefon eller via anhöriga. Min analys är att medierna till stor del 

fungerade som informationskanal från allmänheten till myndigheterna och inte bara tvärtom. 

Av de civila personer som uttalade sig var dem från den egna nationen mest förekommande i 

både Aftonbladet och Daily Express texter.  Ett resultat som var föga förvånande. Det kan 

bland annat förankras i Hvitfelt (2003) teori att en nyhets värde ökar om det är kort kulturellt 

avstånd mellan händelsen och publiken. Det kulturella avståndet kan inte vara kortare än när 

en nyhet handlar om personer från mediets egen publik.  

I nästan hälften av både Aftonbladets och Daily Express texter saknades uttalande från civila 

personer helt. Eftersom antalet texter som helt och hållet saknade personliga uttalanden var 

liten i båda tidningarna innebär det att många av texterna som inte hade några uttalande från 

civila personer istället hade uttalanden från elitpersoner.  
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Det resultatet som skiljde sig mest mellan tidningarna var antalet asiatiska civilpersoner som 

fick uttala sig. I Daily Express var det betydligt fler än i Aftonbladet. Då andelen texter som 

rapporterade från Sri Lanka och Syostasien generellt var betydligt större i den brittiska 

tidningen än i den svenska, känns det logiskt att även andelen uttalade från asiatiska 

civilpersoner var större.  

Antalet texter med uttalande från andra europeiska civilpersoner än svenska och brittiska var 

lågt. Hade det inte funnits så många drabbade personer från tidningarnas egna läsare är det 

troligt att fler civila personer från andra europeiska länder hade fått uttala sig. Enligt Hvitfelts 

(2003) teori om kulturellt avstånd borde till exempel en artikel om en norsk turist som 

drabbats av tsunamin få högre nyhetsvärde i Sverige än en om en indier som drabbats i sitt 

hem. Den svenska publiken kan helt enkelt relatera till den norska turisten på ett annat sätt än 

till indiern. Men eftersom det fanns så många personer från den egna publiken att tillgå fanns 

det ingen anledning för journalisterna att lyfta fram civila personer från något annat 

europeiskt land än sitt eget.  

 

5.3.2 Elitpersoner 

I både Aftonbladets och Daily Express rapportering var det vanligast att texterna helt saknade 

uttalanden från elitpersoner. Resultatet motbevisar därmed Jarlbos (2004) teori om att 

elitpersoner är de vanligaste källorna vid en oväntad händelse. Som jag förklarat tidigare 

innebär tidningarnas låga andel texter som helt saknar personliga uttalanden att många av 

texterna som saknade uttalanden från elitpersoner istället hade uttalanden från civila personer. 

Både de svenska och de brittiska journalisterna har helt enkelt valt att rapportera från den 

drabbade ”vanliga” människans perspektiv snarare än att förlita sig på elitkällor. Dels tror jag 

att detta kan förklaras med tidningarnas medielogik, det dramaturgiska greppet att 

personifiera för att skapa engagemang och intresse. Men en annan förklaring kan också vara 

de exceptionella omständigheterna som rådde. Samtidigt som katastrofen drabbade 

tiotusentals personer från båda tidningarnas publiker så utspelade den sig på andra sidan 

jorden. Den första tiden var det svårt att veta hur stor katastrofens omfattning var och därför 
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kunde varken politikerna/myndigheterna eller hjälporganisationerna ge några exakta svar. 

Bristen på information i samband med svårigheterna för journalisterna att ta sig till de 

drabbade områdena skapade en speciell situation för medierna, där berättelser från drabbade 

personer blev viktiga även i informationssyfte och inte bara som dramaturgiska knep. 

Av de elitpersoner som fick komma till tals var den egna nationens politiker/myndigheter mest 

förekommande i båda tidningarna. Nordlund (1994) påpekar att en viktig uppgift som 

medierna har vid en katastrof är att fungera som informationskanal från myndigheterna till 

allmänheten. Problematiken som uppstår är huruvida medierna kan sköta sin roll som kritiska 

samhällsgranskare när de agerar megafon åt myndigheter och makthavare. Tsunamin slog till 

utan förvarning och med en otrolig kraft. Det tog långt tid innan frågor om katastrofens totala 

omfattning kunde besvaras. Att politiker/myndigheter från den egna nationen var de 

vanligaste elitpersonerna att uttala sig kan antas bero på att medborgarna krävde svar som de 

förväntades kunna ge. Vidare ska det tilläggas att i många av Aftonbladets texter där 

politiker/myndigheter fick komma till tals, var det för att ge svar på kritik riktat mot dem. 

Detta kan antingen ses som att den svenska tidningen på ett bättre sätt än Daily Express har 

lyckats vidmakthålla sin roll som kritisk granskare, eller så kan det ses som ett sätt att förse 

sin publik med vad de vill ha. De svenska medborgarna var kritiska till hur den svenska 

regeringen hade skött sig under katastrofens första skede vilket kan ha bidragit till 

Aftonbladets kritiska rapporteringar.  

Det kan spekuleras i varför uttalanden från asiatiska elitpersoner var betydligt vanligare i 

Daily Express rapportering än i Aftonbladets. Sannolikt beror det på att tidningarnas 

medielogik skiljer sig åt på den här punkten. Eftersom England delar historia med några av de 

drabbade länderna är det troligt att bevakningen av dessa länder var en del av de brittiska 

mediernas rutiner redan innan katastrofen inträffade. Det är möjligt att Daily Express 

journalister redan hade etablerade kontakter hos de asiatiska elitpersoner som uttalade sig i 

deras rapportering.  

Ghersetti (2012) menar att elitcentrering är en viktig del i skapandet av en bra nyhet. En 

händelse får högre nyhetsvärde om den innefattar någon typ av elitperson. Det inte bara är 
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makthavare som höjer värdet på en nyhet utan även idrottsstjärnor, artister och 

dokusåpakändisar. En teori som stämmer väl överrens med Aftonbladets rapportering där 

kändisar, näst efter svenska politiker/myndigheter, var de elitpersoner som kom till tals i flest 

texter. Då båda tidningarna kan anses ingå i samma tabloidtyp bör deras medielogik vara 

relativ lik. Skandaler och nöjesnyheter är vanligtvis en stor del av båda tidningarna och 

kändisar är vanligt förekommande personer. Det är därför anmärkningsvärt att andelen texter 

där kändisar uttalar sig inte ens var hälften så stor i Daily Express. Rimligtvis beror den större 

andelen i Aftonbladet på att det befann sig ungefär dubbelt så många svenskar än britter i de 

drabbade områdena och därför också fler nationellt kända svenskar.  
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6. Slutdiskussion och slutsats  

I det här kapitlet diskuteras funderingar som uppkommit under undersökningens gång. 

Slutligen sammanfattas undersökningens resultat och slutsatser dras. 

 ___________________________________________________________________________  

 

Då studien, dels ur tidsaspekt och dels av syftet att undersöka katastrofens mest akuta fas, 

begränsades till rapporteringens första vecka bestod det sammanlagda materialet av 223 

texter.  I efterhand kan man fundera på om antalet texter var för lågt. Reflektionen uppstod då 

resultaten visade att flera av variabelvärdena endast förekom i några enstaka texter vilket i sin 

tur gav väldigt låga procenttal. Något som även ökar risken för felmarginaler. Jag anser dock 

att undersökningen resultat är tillräckliga för att kunna dra tillförlitliga slutsatser om 

tidningarnas rapporteringar, men ett större material skulle sannolikt öka alla variabelvärden 

vilket i sin tur skulle öka resultatets tillförlitlighet ytterligare.  

En annan fundering som väckts under arbetets gång är metodvalet. Syftet med 

undersökningen var att göra en kvantitativ innehållsanalys för att på ett överskådligt sätt 

kunna jämföra Aftonbladets och Daily Express rapportering av tsunamikatastrofens första 

vecka. Ett syfte som jag anser uppfyllt. Däremot vore det intressant att ta reda på vad en 

kvalitativ innehållsanalys skulle visa. En kvantitativ analys lämnar många frågor som en 

kvalitativ analys skulle kunna svara på. Hur har personer i texterna som behandlar personliga 

berättelser gestaltats? Hur påverkas publikens bild av tsunamikatastrofen när tidningarna 

väljer att nästan inte alls rapportera från Indonesien, det landet som drabbades värsta av alla?  

Om en text har ett dolt budskap eller om vissa delar av texten är viktigare än andra går det 

miste i en kvantitativ analys. En kvantitativ analys redogör inte på djupet varför resultaten ser 

ut som de gör, utan konstaterar mer generellt att de gör det. Eftersom tsunamikatastrofen var 

en så exceptionell händelse och media fick en så viktig roll som informatörer åt båda hållen 

mellan myndigheter och medborgare vore det intressant att på en djupare nivå analysera 

innehållet i Aftonbladets och Daily Express nyhetstexter.  
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Undersökningen har kommit fram till resultat som genom analys gör det möjligt att dra vissa 

slutsatser om Aftonbladets och Daily Express rapportering från tsunamikatastrofens första 

vecka.  

Aftonbladet och Daily Express rapportering var överlag tämligen lika. Båda tidningarnas 

huvudfokus låg på personliga berättelser. Att använda sig av enskilda personers upplevelser 

för att beskriva en kollektiv katastrof är ett vanligt dramaturgiskt knep som ingår i mediernas 

logik, vilket tydligt demonstreras i båda tidningarna.  

De länder som de flesta rapporter var ifrån skiljer sig något. Båda tidningarna dominerades av 

texter från Thailand – ett resultat som förklarats med att de allra flesta av de svenska och 

brittiska turisterna befann sig där – men Daily Express hade en ansevärt större andel texter 

som rapporterade från framför allt Sri Lanka, men även från Sydostasien generellt.  

De personer som fick uttala sig mest frekvent i både Aftonbladet och Daily Express var civila. 

En företeelse som blir allt vanligare vid katastrofsituationer (Jarlbo 2004:63). Den brittiska 

tidningen hade däremot en större variation på vilka civila som fick komma till tals medan 

Aftonbladet mer ensidigt lät svenska civilpersoner uttala sig. Att Daily Express lät fler 

civilpersoner från Asien uttala sig kan kopplas ihop med resultatet av vilka länder tidningarna 

rapporterade ifrån. Tidningarna arbetar efter olika medielogiker där Daily Express logik 

innebär ett större fokus på länder som exempelvis Sri Lanka vilket har en historisk koppling 

till den brittiska tidningens publik. 

Över hälften av texterna i båda tidningarna saknade helt uttalande från elitpersoner. Av de 

som fick komma till tals var elitpersoner från den egna nationen mest förekommande i båda 

tidningarna, och då främst politiker/myndigheter. Däremot skiljde sig tidningarnas 

kriskommunikation åt då de flesta yttrandena från svenska politiker/myndigheter i 

Aftonbladet var i form av svar på den kritik som medborgarna och media framförde, medan 

de brittiska politikerna/myndigheterna i Daily Express oftare fick uttala sig i 

informationssyfte. Antalet asiatiska elitpersoner fick komma till tals i betydligt fler av Daily 

Express texter än i Aftonbladets. 
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Den största skillnaden mellan tidningarna var omfånget på rapporteringen där Aftonbladet 

hade ett betydligt större antal texter i jämförelse med Daily Express. Nyheten fick helt enkelt 

ett större värde i Sverige, och Aftonbladets logik tillät tidningen att i stort sett bara rapportera 

om tsunamin medan andra nyheter valdes bort. 

Min slutsats är att det faktum att betydligt fler svenskar än britter drabbades av tsunamin 

resulterade i att katastrofen fick ett högre nyhetsvärde i Sverige än i England. Omfånget på 

rapporteringarna visar även på en medielogik som skiljer sig åt mellan Aftonbladet och Daily 

Express. Innehållsmässigt är rapporterna relativt lika och båda tidningarna har främst 

rapporterat från de civila personernas perspektiv. Den största skillnaden är att Aftonbladets 

rapportering fokuserade mer på rapporter om svenskar medan Daily Express rapportering var 

mer blandad. Aftonbladets utnyttjade definitivt den stora tillgången av drabbade svenskar i sin 

rapportering och gjorde därmed en hårdare vinkling i sin rapportering.   
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7. Tabell- och diagramförteckning 

Det här kapitlet innehåller en förteckning över studiens alla tabeller och diagram, samt deras 

respektive sidnummer. 

 ___________________________________________________________________________  
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Diagram 4.1.1 – Antal texter fördelat på rapporteringens huvudfokus ...................................  25 

Diagram 4.2.1 – Antal texter fördelat på vilket land rapporteringen är ifrån..........................  27 

Diagram 4.3.1 – Aftonbladet: kommer någon person till tals i texten? ..................................  28 

Diagram 4.3.2 – Daily Express: kommer någon person till tals i texten? ...............................  29 

Diagram 4.3.3 – Antal texter fördelat på elitpersoner som får komma till tals .......................  30 

Diagram 4.3.4 – Antal texter fördelat på civila personer som får komma till tals ..................  31 
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9. Bilagor 

Bilaga 1 - Kodblankett 

V1. Tidning: 

1. Aftonbladet 

2. Daily Express 

V2. Datum: 

1. 04-12-27 

2. 04-12-28 

3. 04-12-29 

4. 04-12-30 

5. 04-12-31 

6. 05-01-01 

7. 05-01-02 

V3. Sidnummer:  

V4. Rubrik: 

V5. Genre: 

1. Notis 

2. Artikel 

3. Reportage 

V6. Textens fokus: 

1. Förödelsen 

2. Hjälpinsatser 

3. Personliga berättelser 

4. Politik 

5. Fakta om tsunamin 

6. Efterlysningar 
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7. Annat 

8. Samtliga 

V7. Vilket land rapporterar texten ifrån? 

1. Indonesien 

2. Sri Lanka 

3. Indien 

4. Thailand 

5. Sverige 

6. England 

7. Sydostasien generellt 

8. Annat land 

9. Inget land 

V8. Elitpersoner i texten 

1. Svenska politiker och/eller myndigheter 

2. Svenska experter 

3. Engelska politiker och/eller myndigheter 

4. Engelska experter 

5. Politiker och/eller myndigheter från något av de drabbade länderna i Asien 

6. Experter från något av de drabbade länderna i Asien 

7. Kändis 

8. Annan 

9. Ingen  

V9. Civila personer i texten 

1. Svenska civila 

2. Engelska civila 

3. Civila från något av de drabbade länderna i Asien 

4. Annan 

5. Ingen 
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Bilaga 2 - Kodbok 

V1. Tidning – markera i vilken tidning texten är publicerad. 

1. Aftonbladet 

2. Daily Express 

V2. Datum – markera datumet då texten är publicerad. 

1. 27 december 2004 

2. 28 december 2004 

3. 29 december 2004 

4. 30 december 2004 

5. 31 december 2004 

6. 1 januari 2005 

7. 2 januari 2005 

V3. Sidnummer – anteckna vilken sida i tidningen som texten finns på. 

V4. Rubrik – anteckna textens rubrik. 

V5. Genre – markera vilken typ av text det är. 

1. Notis – en kortare nyhetstext, saknar oftast byline och ibland även rubrik.  

2. Artikel – en nyhetstext bestående av rubrik, ingress och brödtext.  

3. Reportage – en längre journalistisk berättelse som innehåller fler person- och 

miljöbeskrivningar än en artikel.  

V6. Textens fokus – markera vilket ämne texten huvudsakligen fokuserar på. 

1. Förödelsen/dödstal – texten fokuserar på katastrofens konsekvenser, till exempel antal döda 

och förstörelse av byggnader och platser. 

2. Hjälpinsatser – texten fokuserar på olika hjälpinsatser som sker både på de drabbade 

områdena och andra platser, till exempel räddningsaktioner, insamling av pengar och 

identifikationsarbete. 
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3. Personliga berättelser – texten fokuserar på en eller några enskilda personer och deras 

upplevelse och erfarenheter av katastrofen. 

4. Politik – texten fokuserar på politiska personer och beslut, exempelvis hur politikerna har 

hanterat situationen och vad det får för konsekvenser. 

5. Tsunamin – texten fokuserar på fakta om jordbävningen och tsunamin. 

6. Efterlysning – texten fokuserar på efterlysningar av personer som saknas efter katastrofen. 

7. Annat – texten fokuserar på något annat än de ämnen nämnda ovan. 

V7. Vilket land rapporterar texten ifrån? – markera det land där textens handling 

huvudsakligen utspelar sig. 

1. Indonesien 

2. Sri Lanka 

3. Indien 

4. Thailand 

5. Sverige 

6. England 

7. Sydostasien generellt – texten rapporterar översiktligt från flera av de drabbade områdena.  

8. Annat land – texten behandlar annat land än de nämnda ovan. 

9. Inget land – texten behandlar till exempel fenomenet tsunami utan att rapportera från ett 

visst land/område. 

V8. Vilka elitpersoner kommer till tals i texten? Personer som citeras i texten. Om flera 

elitpersoner uttalar sig i samma text välj den som är mest framträdande. 

1. Svenska politiker och/eller myndigheter – politiker eller personer som representerar olika 

svenska myndigheter, så som ambassader och utrikesdepartementet. 

2. Svenska experter – personer som kommer till tals på grund av sin expertis, till exempel 

geologer. 

3. Engelska politiker och/eller myndigheter – se ovan. 

4. Engelska experter – se ovan.  
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5. Politiker och/eller myndigheter från något av de drabbade länderna i Asien – se ovan. 

6. Experter från något av de drabbade länderna i Asien – Personer från något av de 

geografiskt drabbade länderna som kommer till tal på grund av sin expertis. 

7. Kändis – personer som är kända för allmänheten på grund av sitt leverne, till exempel 

idrottsstjärnor, artister och tv-profiler. 

8. Annan än ovanstående alternativ – elitpersoner från annat land än de ovan nämnda kommer 

till tals i texten. 

9. Ingen – ingen elitperson kommer till tals i texten. 

V9. Vilka civila personer kommer till tals i texten? Personer som citeras i texten. Om 

flera civila personer uttalar sig i samma text välj den som är mest framträdande. 

1. Svensk civilperson – en vanlig svensk person som berättar om sina upplevelser och 

erfarenheter av katastrofen. 

2. Engelsk civilperson – en vanlig brittisk person som berättar om sina upplevelser och 

erfarenheter katastrofen. 

3. Annan europeisk civil – en vanlig person från något annat europeiskt land än Sverige och 

England. 

4. Civil från något av de drabbade länderna i Asien – en vanlig person från något av länderna 

som drabbades geografisk av tsunamin, till exempel Thailand, Indien och Sri Lanka. 

5. Övrig/okänd – en vanlig person från annat land än ovan nämnda eller person vars 

nationalitet ej uppges kommer till tals i texten. 

6. Ingen – Ingen civil kom till tals i texten. 
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