
 

 

 

Examensarbete 15 hp – kandidatnivå 

Medie- och kommunikationsvetenskap 

Så minns vi vågen 
En studie av hur journalister i form av en 

återspeglande rapportering gestaltat 

Tsunamikatastrofen 2004. 
 

Författare: Mathilda Eriksson & 

Hanna Karlsson 

Handledare: Maria Elliot 

Examinator: Håkan Sandström 

Termin: VT15 

Ämne: Medie- och 

kommunikationsvetenskap 

Nivå: Grundnivå 

Kurskod: 2MK300 



  
 

i 
 

Abstrakt 
Syftet med vår studie var att undersöka hur journalister väljer att efter tio år återspegla 

den tsunami som inträffade i Sydostasien 2004. Vi har tittat på hur journalister berättar 

om katastrofen, vad de rapporterar om och vilka aktörer som yttrar sig i rapporteringen. 

Vi har även tittat på hur den återspeglande rapporteringen skiljer sig från den som 

florerade under Tsunamikatastrofen. 2004 verkade journalister under en pågående 

katastrof, vilket gör att katastrofen inte blir lika känslomässigt påtaglig 2014.  

 

Metoden vi använt är en kvantitativ innehållsanalys, där vi tittat på det manifesta 

innehållet i 233 tidningsartiklar från 42 svenska tidningar. Resultatet analyserade vi 

med hjälp av tidigare forskning och teorier kring bland annat journalistens arbetsrutiner 

under både vardagliga och extraordinära förhållanden. 

 

Våra resultat visar att rapporteringen 2014 främst handlar om bearbetning, sorg och 

livet efter tsunamin och att majoriteten av de aktörer som yttrar sig i artiklarna är 

drabbade/anhöriga och från Sverige. De bilder som florerar föreställer i de allra flesta 

fall människor. Resultatet visar även att journalister använder en berättarteknik där han 

eller hon skildrar personliga berättelser. Många gånger skildrar journalisten sina egna 

upplevelser av katastrofen. När vi tittade på rapporteringen 2004, såg vi att samma 

aktörer florerade. Dock skiljde sig rapporteringen angående berättarteknik och 

ämnesval. Av resultatet kan vi konstatera att journalister gestaltat den återspeglande 

rapporteringen i form av att vara subjektiv och emotionell, då personliga berättelser 

angående bearbetning och saknad dominerat. 

 

 

Nyckelord 
Tsunamikatastrofen, Nyhetsrapportering, Återblick, Journalistrollen, Kvantitativ 

innehållsanalys 
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1 Inledning 
Tsunamikatastrofen var en ödesdiger händelse som ägde rum i Sydostasien den 26 

december 2004. Jordskalvet som orsakade tsunamin inträffade klockan 7.59 lokal tid, 

30 km under vattenytan och uppmättes till över 9,0 på Richterskalan. Katastrofen tog 

runt 230 000 människoliv och 1,7 miljoner människor blev hemlösa, då de fick sina 

bostäder bortspolade.
1
 De länder som drabbades hårdast var Indonesien, 165.000 döda 

och saknade; Sri Lanka, cirka 35.000 döda och saknade; och Indien, 16 000 döda och 

saknade på Andamanerna och fastlandet
2
. Människor från 55 nationer världen över 

omkom
3
. Cirka 20 000 svenskar befann sig längs den thailändska kusten när tsunamin 

slog till
4
 och Sverige var ett av de länder utanför det geografiska området som 

drabbades hårdast, då 543 svenskar miste sina liv. Ett varningssystem saknades i 

området, vilket ledde till att vågorna överrumplade befolkningen och det kan ha varit en 

bidragande orsak till att så pass många människor omkom.
5
 

 

Tsunamikatastrofen fick ett enormt utrymme i de svenska medierna och dominerade 

nyhetsflödet under de första veckorna efter att katastrofen inträffat
6
. Under den första 

månaden berörde ungefär 50 procent av allt medieinnehåll Tsunamikatastrofen
7
. Den 

enorma mediebevakningen kan förklaras av att katastrofen inträffade mellan jul och 

nyår, vilket vanligtvis är en tid då inga extraordinära händelser äger rum. Då så pass 

många svenskar drabbades, fanns det också ett nationellt intresse i att rapportera om 

katastrofen.
8
 

 

Den 26 december 2014 var det tio år sedan Tsunamikatastrofen inträffade, vilket även 

det uppmärksammades i svenska medier. Händelsen blev aktuell igen, vilket fick oss att 

börja fundera över hur en återspeglande rapportering av en redan känd händelse kan 

komma att se ut. Skiljer den sig från den rapportering som florerade i media 2004? På 

grund av katastrofens tio-årsdag den 26 december 2014, tror vi att dagens 

rapporteringen får en speciell prägel. Detta då den i stället för att skildra något som sker 

                                                 
1
 http://www.ne.se/uppslagsverk (2015-05-05). 

2
 http://www.aftonbladet.se/resa/resmal/asien/thailand (2015-05-15). 

3
 http://www.ne.se/uppslagsverk (2015-05-05). 

4
 Andersson Odén, Ghersetti & Wallin (2005) Tsunamins genomslag. Stockholm: 

Krisberedskapsmyndigheten. Sid 11. 
5
 http://www.ne.se/uppslagsverk (2015-05-05) 

6
 Andersson Odén, Ghersetti & Wallin (2005:11). 

7
 Kivikuru & Nord (2009) After the tsunami. Göteborg: Nordicom. Sid 21. 

8
 Englund. (2008) Katastrofens öga: En studie av journalisters arbete på olycksplats. Fil.-avh, Göteborg: 

Göteborgs universitet 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/flodv%C3%A5gskatastrofen#katastrofens-omfattning
http://www.aftonbladet.se/resa/resmal/asien/thailand/article10650377.ab
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/flodv%C3%A5gskatastrofen#katastrofens-omfattning
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/flodv%C3%A5gskatastrofen#katastrofens-omfattning
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just nu eller ligger nära i tiden, blickar tillbaka på något som redan har skett. Det finns 

också möjlighet att planera rapporteringen då journalisten redan har händelsen “vid sitt 

bord”. 

 

Katastrofen har på grund av sin dramatiska och exotiska karaktär samt sina höga dödstal 

varit en känslomässigt omvälvande händelse för många människor, inklusive de 

rapporterande journalisterna.
9
 Framförallt då, men händelsen påverkar människor även 

nu tio år senare, då saknaden och minnena finns kvar. Frågan är hur rapporteringen ser 

ut när journalister inte verkar under en pågående katastrof? 

 

1.2 Rapportens fortsatta disposition 

I kaptiel 2 “Tidigare forskningen” presenterar vi tidigare studier som berör 

rapporteringen kring Tsunamikatastrofen 2004. I detta kapitel presenterar vi vad som 

karaktäriserade rapporteringen under den pågående katastrofen. I kapitel 3 “Teori” 

presenterar vi den kunskap vi har valt att lyfta fram och ta tillvara på när vi genomfört 

vår studie. De teorier vi presenterar ger en sammantagen bild av hur journalisters 

arbetssituation ser ut under både extraordinära och mer vardagliga förhållanden. I 

kapitel 4 “Problemformulering, syfte och frågeställningar” diskuterar vi vårt ämnesval 

som sedan leder fram till vårt syfte och våra frågeställningar. I kapitel 5 “Metod” 

presenterar vi de verktyg vi valt att använda oss utav när vi genomfört vår studie. Vi 

presenterar också urval och hur vi gick tillväga när vi samlade in vårt material. Vi 

avslutar med en självkritisk diskussion som sammanfattar de problem som uppstod 

under vägens gång och hur vi valt att lösa dessa. I kapitel 6 “Resultat och 

analys”presenterar vi hur den återspeglande rapporteringen ser ut med hjälp av text och 

olika tabeller. I kapitel 7 “Slutdiskussion” lyfter vi sedan fram de slutsatser vi fann 

intressanta att belysa. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Ibid sid 112-113. 
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2 Tidigare forskning 
I det här kapitelet kommer vi presentera hur både svensk och internationell rapportering 

tog form under Tsunamikatastrofen 2004. Denna kunskap ligger sedan till grund för vår 

fortsatta studie, då vi med bakgrund av den tidigare rapporteringen kommer kunna se 

likheter och skillnader mellan den rapportering som florerade 2004 respektive 2014. 

 

2.1 En översikt av forskningsläget 

Det finns många studier som behandlar hur rapporteringen kring Tsunamikatastrofen 

såg ut, då händelsen ägde rum 2004
10

. De flesta av dessa studier granskar hur 

västerländsk och framförallt svensk media rapporterar om katastrofen. Det har även 

gjorts en hel del jämförelser mellan svensk och internationell rapportering samt mellan 

rapporteringen i olika svenska medier. Mycket av den tidigare forskning vi tagit del av 

har således fokuserat på att kartlägga den svenska mediebevakningen. Det är därför den 

forskning vi främst kommer att redovisa. Mediebevakningen innefattar, i detta 

avseende, rapportering från TV, radio och tidningar. 

 
2.1.1 Den första rapporteringen 

Tsunamikatastrofen var extraordinär på grund av den enorma uppmärksamhet händelsen 

fick i media och med den långvariga närvaro som fanns i rubriker världen över. En 

närvaro som var mycket längre än vid tidigare katastrofers.
11

 Rapporteringen från de 

första dagarna efter tsunamin präglades av ovisshet och oförståelse kring katastrofens 

egentliga omfattning. Det fanns heller inte mycket information att tillgå, då 

räddningsarbetet fortfarande pågick och få journalister hade hunnit mobilisera sig till 

området. Repetition av en liten mängd information var därför något som kännetecknade 

den första rapportering, med fokus på katastrofen i sig och dess konsekvenser. 

Exempelvis fick information angående dödsantal, saknade och skadade turister samt 

drabbade områden stort medialt utrymme.
12

 Även analyser om vad som exakt hade hänt 

samt kartor på vågens framfart tog ett stort utrymme i nyhetsmedia
13

. I livesändningar 

kombinerades sällan bilder med muntliga redogörelser, utan bildmaterialet fick i stället 

tala för sig själv. Den största delen av de bilder som visades eller publicerades hade 

tagits av turister, i de drabbade områdena, och var därför av blandad kvalitet. Mycket av 

                                                 
10

 Kivikuru & Nord (2009); Riegert, Mral, Hellman & Robertson (2010); Andersson Odén, Ghersetti & 

Wallin. (2005); Cottle (2008) 
11

 World disaster report (2005) Skrift från international Federation of Red Crescent Societies. 
12

 Kivikuru & Nord (2009:131-133). 
13

 Cottle (2008) Global crisis reporting. Maidenhead: Open university press. Sid 52. 



  
 

4 

den information som fick utrymme eller publicerades var också den 

användargenererad.
14

 

 

En granskning av bevakningen i den amerikanska nyhetskanalen CNN visar också att 

rapporteringen, till en början, handlade om den materiella förstörelse som skett i hela 

Sydostasien. Det var inte förrän ett par dagar senare som nyhetsuppslagen täcktes av 

lidande och ett mer emotionellt perspektiv.
15

 Detta konstaterande går även att härleda 

till mediebevakningen i stort där rapporteringen, till en början, var mer objektiv. Fokus 

flyttades allt eftersom fler och fler journalister infann sig i katastrofområdet.
16

 

 

2.1.2 Ett nationellt perspektiv 

Överlag har tidigare studier visat att svensk media främst koncentrerat sin rapportering 

till svenska turister i Thailand. Detta på grund av att många svenskar direkt eller 

indirekt påverkades av katastrofen, då cirka 20 000 svenskar befann sig i Thailand varav 

543 av dem miste sina liv
17

. En granskning av Tsunamikatastrofen i DN och SvD visar 

till exempel att Thailand omnämns dubbelt så mycket mer jämfört med de andra 

drabbade länderna. 
18

 

 

Samma tendens går att urskilja i TV4:s rapportering från katastrofen. I studien 

“Transnational news and crisis reporting” beskriver forskarna TV4:s rapportering som 

en inramning av en övervägande nationell kris, vilken både utspelade sig i Sverige och 

Thailand. Det nationella lidandet, med många döda och drabbade svenskar, präglade 

rapporteringen och TV4 presenterade endast några få transnationella yttringar. 
19

Få av 

TV4:s nyhetsinslag speglade svenskar och thailändare som om de vore i samma kontext 

-att de skulle vara drabbade av samma missöde. Svenskar förekom ofta som vittnen, i 

intervjuer, medan den lokala befolkningen fick ge mycket korta kommentarer. I de fall 

där journalisten speglade de lokala invånarnas situation tog de rollen som berättare. 

Drabbade svenskar fick själva och mer detaljerat berätta om hur vågen kom in över 

land, var de befann sig och vad de gjorde när katastrofen inträffade. I framställningar av 

                                                 
14

 Kivikuru & Nord (2009). 
15

 Hellman (2010). Transnational space and television news. I Transnational and national media in global 

crisis, Riegert, Mral, Hellman & Robertson (red.). Cresskill: Hampton Press, inc. Sid 108. 
16

 Kivikuru & Nord (2009). 
17

 Ibid, sid. 127-128. 
18

 Ibid, sid. 112-113. 
19

 Hellman och Riegert (2009) Transnational news and crisis reporting. I After the tsunami, Kivikuru & 

Nord (red.). Göteborg: Nordicom. Sid 127-148. 
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de thailändska invånarna låg fokus ofta på den materiella skadan som flodvågen orsakat. 

De mirakel-, överlevnads- och personberättelser som florerade i svensk media 

fokuserade också i en högre utsträckning på de drabbade svenska turisterna än den 

inhemska befolkningen. 
20

 

 

Svensk mediebevakning tog således ett nationellt perspektiv och betonade inte den 

egentliga omfattningen av katastrofen. I stället förenklades bevakningen med nationellt 

vinklade berättelser, vilket bidrog till att händelsen flyttades närmare Sverige och de 

svenska läsarna samtidigt som det gjorde Thailand till en bisak i katastrofkontexten.
21

 

Under katastrofen sträckte sig detta nationella perspektiv långt utanför Sveriges 

geografiska gränser vilket medförde att Thailand gestaltades, som en till Sverige, 

tillhörande nation
22

.  

 

Som framkommit av detta kapitel var det svenska turister som främst fick komma till 

tals under rapporteringen. I övrigt var det mestadels personer verksamma inom offentlig 

sektor eller politiker, som medverkade i inslagen.
23

 

 
2.1.3 Kritik mot ineffektiv regering 

Den svenska nyhetsbevakningen lade inte enbart stor vikt på drabbade svenska turister, 

utan även på den svenska regeringen som vid tidpunkten för händelsen fick kritik för 

långsamt och ineffektivt ledarskap. Det fanns en stor besvikelse angående hur 

politikerna agerat under de första dagarna. En hel del av rapporteringen handlade om att 

regeringen inte var tillräckligt på tå vid katastrofen och att de framförallt inte tog den på 

tillräckligt stort allvar.
24

 I Sverige fanns det en besatthet hos de svenska medierna att 

hitta syndabockar. Svensk media valde att skildra dåvarande utrikesminister Laila 

Freivalds som om hon var personligt ansvarig för tsunamin. Politikerna fortsatte att fira 

jul under annandagen och återkom inte till jobbet förrän senare under julhelgen. 

Freivalds gick på en teatervisning under kvällen på annandagen. Det var många som 

blev upprörda över att hon inte avbokade sitt besök för att i stället återgå till sitt arbete, 

då de fått beskedet om tsunamin tidigare samma dag.
25

  

                                                 
20

 Hellman (2010:105-108) & Kivikuru & Nord (2009:113-115).   
21

 Kivikuru & Nord (2009:113). 
22

 Hellman (2010:105-111). 
23

 Ibid, sid 102. 
24

 Robertson, Alexa. Cosmoplitanization and real-time tragedy. (2010) I Transnational and national 

media in global crisis, Riegert, Mral, Hellman & Robertson (red.). Cresskill: Hampton Press, inc. Sid 59. 
25

 Ibid 
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Lottie Knutson, fritidsresors dåvarande kommunikationsdirektör, fick en framträdande 

roll i media under katastrofen. Medan regeringen blev kritiserad var det Knutson som 

blev omskriven som den person som trädde fram och talade om sanningen, hur allvarligt 

läget faktiskt var. Knutsson blev snabbt hyllad som en hjältinna och sågs som den 

person som ledde folket genom krisen.
26

 

 

2.1.4 Rapportering från övriga världen 

Generellt fokuserade det rapporterande landet på den del av Sydostasien där de själva 

hade förlorat flest av sina egna. Som vi tidigare nämnt fokuserade den svenska 

rapporteringen på Thailand på grund av att många svenskar befann sig där när 

Tsunamikatastrofen ägde rum.
27

 

 

Av tidigare forskning går det att konstatera att rapporteringen världen över gestaltade 

katastrofen som en dramatisk och ödesdiger händelse för semestrande turister. 

Rubrikerna: “How paradise turned to hell”
28

, “A paradise  smashed to pieces” och 

 “The tourists paradise island wiped out” , är några exempel 
29

.  Journalisterna på BBC 

berättade för tittarna om hur “nature has taken everything”, hur “water is still the 

enemy” och att saker och ting är handlingar av Gud och naturen
30

. I BBC, BBC World, 

Heute och Deutsche Welle bestod den största delen av rapporteringen av människor som 

direkt var drabbade av katastrofen. Rapporteringen innefattade exempelvis nyheter 

gällande döda, saknade, överlevande och skadade personer. Nyheter gällande 

situationens osäkerhet var också något som var vanligen förekommande, exempelvis 

hur människor skulle kunna ta sig hem och hur man skulle försöka få kontroll över 

situationen. Rapporteringen handlade således främst om människor. Därefter handlade 

rapporteringen om hjälp- och räddningsarbetet samt politik.
31

 Rapporteringen från 

bevakningens slutskede präglades världen över av olika offentliga minnesceremonier, 

både religiösa och sekulariserade
32

. 

 

 

 

                                                 
26

 http://www.dn.se/livsstil/ (2015-04-09). 
27

 Robertson (2010:49). 
28

 Cottle (2008:52). 
29

 Kivikuru & Nord (2009:113). 
30

 Robertson (2010:58). 
31

 Ibid sid 53. 
32

 Cottle (2008:56). 

http://www.dn.se/livsstil/vart-har-de-som-vagar-sticka-ut-tagit-vagen/
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3 Teori 
I det här kapitelet kommer vi presentera hur journalisters arbetssituation ser ut under 

både extraordinära och mer vardagliga förhållanden. Denna kunskap ligger sedan till 

grund för vår fortsatta studie, då vi med hjälp av dessa teorier får en uppfattning om hur 

de olika förhållandena skiljer sig åt. Vi kommer också presentera teorier kring 

nyhetsvärdering och gestaltning, då dessa beskriver vad som ger ett nyhetsvärde och hur 

journalister väljer att rapportera om olika händelser - hur de gestaltar dem. 

 

3.1 Journalisten under oväntade extraordinära händelser 
En katastrof kan enligt Lundälv definieras som en plötslig händelse vilken direkt 

påverkar människan och dennes omgivning. Vidare presenterar Englund den 

internationella definitionen av “catastrophe” som mycket omvälvande händelser, vilka 

i första hand klassas som naturkatastrofer.
33

 Att den tsunami som inträffade i 

Sydostasien under julhelgen 2004 är en katastrof,  är därför inget att orda om och inget 

vi i fortsättningen kommer att ifrågasätta. Det vi i stället frågar oss är hur 

mediebevakningen och journalistiska rutiner ser ut vid en katastrof samt skiljer sig från 

vardaglig bevakning och vardagliga rutiner. 

 

Turner konstaterar att katastrofer är händelser som inträffar utanför normal tid och rum 

och blir påtagliga i media genom intensiv och omfattande rapportering
34

. Benthall 

menar att media skapar en “disaster” då de bestämmer sig för att erkänna den 

extraordinära händelse som ägt rum.
35

 Den katastrof som inträffat fylls således inte med 

mening förrän media uppmärksammat den och satt den i ett mänskligt sammanhang
36

. 

Hur olika nyhetsmedier valde att rapportera om och framställa katastrofen har vi i 

föregående kapitel redan presenterat. Varför såg då rapporteringen ut som den gjorde? 

 

I studien “The importance of ritual in crisis journalism” har forskarna gjort intervjuer 

med forna nyhetsredaktörer och mediechefer på SVT och TV4 angående deras 

journalistiska beslut och handlingar under terroristattackerna den 11 september 2001 

och mordet på utrikesminister Anna Lind 2003. Det är två händelser som kan liknas 

                                                 
33

 Jarlbro (2004) Krisjournalistik eller journalistik i kris. Stockholm: Krisberedskapsmyndigheten. Sid 16. 
34

 Cottle (2008:54). 
35

 Ibid, sid 44. 
36

 Ibid 
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med Tsunamikatastrofen på grund av deras överraskande och ovanliga karaktär.
37

 

Avsikten med studien har varit att ta reda på varför nyhetsbevakningen ser ut som den 

gör under extraordinära händelser. I studien framgår det att rapporteringen, kring de 

båda händelserna, präglades av en “maratonbevakning”, där fokus låg på att ständigt 

hålla publiken uppdaterad om händelseförloppet. Intervjupersonerna i fråga ansåg det 

vara deras sociala ansvar att frångå den normala bevakningen och enbart fokusera på 

den händelse som ägt rum. Intervjupersonerna vittnar även om att de i stället för att 

fokusera på huruvida de förmedlat “rätt” information valde att försöka skapa mening 

angående det som hänt. Många upplevde även att de fick agerar utanför sin 

journalistiska roll, för att kunna skildra den extraordinära händelsen. Författarna 

konstatera därmed att rapporteringen kring en oväntad händelse kan ses som en rörelse 

från den professionella fristående journalistiken till ett publikperspektiv, där avsikten är 

att skapa en känsla av trygghet genom att agera i ett terapeutiskt syfte och via 

rapporteringen bearbeta det som hänt. 
38

 

 

Under Tsunamikatastrofen fungerade media som en viktig informationskanal för den 

breda allmänheten, vilket är vanligt i katastrofsammanhang
39

. Då katastrofer och 

extraordinära händelser äger rum kan media ge medborgare, statliga auktoriteter och 

andra snabb, korrekt och relevant information
40

. Att media får agera i detta 

“terapeutiska syfte”, är därför inte särskilt märkligt. Utöver akut/- vårdpersonal och 

andra hjälparbetare är journalister de enda professionella på plats och får därmed 

fungera som “professionella vittnen”
41

. Detta under omständigheter där synen av död 

och förstörelse kan bli väldigt påtaglig. Att journalister påverkas av den katastrofala 

situation de verkar i kan av den anledningen vara en berättigad tanke. Frågan är då hur 

journalister påverkas av en katastrof och vad denna påverkan kan ha för betydelse för 

den rapportering som syns i medierna? 

 

 

                                                 
37

 Berkowitz (2010) Cultural meaning of news. Thousand Oaks: SAGE puclications inc. Sid 138-139. 
38

 Ibid, sid 137-148. 
39

 Ibid 
40

 Kivikuru & Nord (2009:191). 
41

 Englund (2008:44-45). 
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3.1.1 Journalistens emotionella påverkan 

Vid en katastrof upplever de flesta drabbade starka chockreaktioner, känslor av 

dissociation och en oförståelse kring vad som egentligen har hänt
42

. Liknande reaktioner 

kan även härledas till hjälparbetare och annan akut krispersonal då chock, kväljningar, 

apati och förvirring är vanliga stressfaktorer
43

. 

 

De norska medieforskarna Arne Blix och Jo Bech-Karlsen menar att journalister ofta är 

oförberedda på den stress som kan möta dem på katastrofplatser. De argumenterar för 

att journalister bör vara medvetna om de känslomässiga reaktioner som kan uppstå vid 

en katastrof och hur dessa kan komma att påverka både deras egna och deras källors 

trovärdighet. Vidare menar forskarna att journalister ofta drabbas av samma 

stressfaktorer som exempelvis hjälparbetare och annan krispersonal kan och i många 

fall också gör.
44

 

 

Liselotte Englund har i studien “I katastrofens öga” granskat journalister och hur de i 

sitt arbete påverkas av extraordinära händelser. Englund har bland annat intervjuat 

journalister som arbetat under Tsunamikatastrofen och har därmed kunnat konstatera att 

de ställdes inför stora utmaningar. Många journalister vittnar exempelvis om att de 

tvingats agera “stand in” i form av präster och psykologer
45

, hantera en interaktion med 

chockade svenskar och insatspersonal, synen av döda och svårt skadade människor, 

pressen och/eller stödet de hade från redaktionen, kraven på snabb rapportering samt en 

etisk och yrkesmässigt korrekt bedömning, sina egna reaktioner samt samspelet med 

kollegor. Listan kan således göras lång över de krav som ställs på journalister och deras 

arbete på redaktioner samt extremt temporära arbetsplatser då extraordinära händelser 

inträffat. Englund argumenterar för att dessa krav ofta är, för journalister, ouppnåeliga 

då ytterst få av dem har varit med om en liknande situation eller har någon form av 

krisberedskap.
46

 I studien vittnar även många journalister om att de hade svårt att skilja 

sin professionella och civila roll åt samt blev känslomässigt involverade i den 

katastrofartade händelsen
47

.  

 

                                                 
42

 Dyregrov (2002) Katastrofpsykologi. Lund: Studentlitteratur AB. Sid 13-14. 
43

 Dyregrov (2002:238); Kivikuru & Nord (2009:210). 
44

 Kivikuru & Nord (2009:191). 
45

 Riegert (2010) The story of a lifetime. I Transnational and national media in global crisis, Riegert, 

Mral, Hellman & Robertson (red.). Cresskill: Hampton Press, inc. Sid 121. 
46

 Englund (2008:151-154). 
47

 Ibid; Kivikuru & Nord (2009:210). 
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3.1.2 Objektivitet under emotionell påverkan 

Vi kan således konstatera att journalister kan påverkas av de omständigheter de vistas i 

och rapporterar om. I alla fall då händelsen är av oväntad och ödesdiger karaktär. 

Nyhetsrapportering har traditionellt varit erkänd som grundad i fakta och objektiva 

presentationer av händelser. Journalister ska således vara rationella i sitt arbete och 

kunna separera sina personliga känslor från den händelse de rapporterar om.
48

 CNN’s 

journalister vittnar exempelvis om att det var svårt att vara neutrala och objektiva under 

rapportering kring Tsunamikatastrofen. När synen av döda och lidande människor är så 

pass påtaglig är det svårt att hålla distans och vara opartisk. Bindra menar att det bara 

fanns ett sätt att beskriva katastrofen på, och det var som en människa, att vara personlig 

och äkta.
49

 

 

De senaste åren har en mer emotionell och engagerad rapportering fått ta plats i media. 

Chris Cramer (internationell VD på CNN) menar att den tsunami som inträffade i 

Sydostasien 2004 har förändrat journalisters sätt att rapportera om katastrofer. Det finns 

ett utbyte av känslor mellan journalist och drabbade, vilket är något som idag ses som 

självklart och något som gynnar rapporteringen. Den mer “konstgjorda” rapporteringen 

är idag borta, menar Cramer. 
50

 

 

“Medie-experter börjar idag berätta hur de själva känner, vilket gör dem till bättre 

journalister” -  Lyall
51

 

 

Det finns starkt delade meningar om hur nyheter bör skildras och huruvida 

känslomässig rapportering är lämplig, i olika nyhetssammanhang
52

. Englund menar att 

journalisters upplevelser av katastrofala händelser kan påverka den journalistiska 

produkten. En anledning är att personer i kritiska situationer varken reagerar normalt 

eller rationellt. Inom journalistiken kan ansträngning och stress leda till ökad risk för 

oprofessionellt beteende, likgiltighet och brist på empati som exempelvis svag källkritik 

och intrång i journalistikens pressetiska regler. Detta kan i sin tur leda till överdriven, 

uppseendeväckande och spekulativ nyhetsrapportering.
53

 

                                                 
48

 Cottle, Pantti & Wahl-Jorgensen (2012) Disasters and the media. New York: Peter Lang Publishing 

Inc. Sid 67. 
49

 Riegert (2010:121). 
50

 Cottle, Pantti & Wahl-Jorgensen (2012:71). 
51

 Ibid, sid 67. 
52

 Ibid, sid 73. 
53

 Kivikuru & Nord (2009:210). 
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3.2 Journalisten under vardagliga förhållanden 

Vi har nu behandlat hur nyhetsrapportering kan ta form under katastrofer samt hur 

journalister kan påverkas av en katastrofartad och extraordinär situation. I det här 

kapitelet kommer vi presentera generella journalistiska rutiner och villkor. Detta för att 

kunna urskilja hur journalister arbetar när de inte utsätts för samma känslomässiga 

påfrestning som en katastrof bär med sig. 

 

3.2.1 Rutiner 

Att ha nyhetsrutiner underlättar då dagens journalister får arbeta under hög tidspress och 

med begränsade resurser. De journalistiska rutinerna dikteras av teknik, deadlines, 

utrymme och normer
54

 och det är journalistens jobb att utefter dessa rutiner, på det mest 

effektiva sättet, kunna leverera den mest acceptabla produkten till konsumenten
55

.  I 

dessa rutiner ingår arbete med “beats”. Med ”beats” menar Tuchman de 

bevakningsområden som journalister blir tilldelade att rapportera ifrån. Syftet är att 

strukturera arbetsprocessen genom att sprida ut reportrarna till de platser och de 

människor som anses intressanta att bevaka eller intervjua. Det är den geografiska 

spridningen som är betydelsefull. Denna process kallar Tuchman för “newsnet”. 

Organisationen lägger således ut ett slags nyhetsnät för att fånga upp de nyheter som är 

av intresse. Journalister kan då regelmässigt följa vad som händer under sina tilldelade 

områden.
56

 Det är helt enkelt ett sätt att organisera upp arbetet. Under extraordinära 

händelser kan journalister få frångå sina ordinarie “beats” för att i stället rapportera om 

den mer kritiska händelsen. Journalisten kan, vid sådana händelser, ta ett socialt ansvar 

genom att informera allmänheten om händelsens omfattning och läge. I studien “The 

importance of ritual in crisis journalism” framkom det att journalister släppte allt annat 

för att fullfölja detta sociala ansvar.
57

 

 

 

                                                                                                                                               
 
54

 Becker & Vlad (2009) News organizations and routines. I The Handbook of journalism studies. 

Hanitzsch & Wahl-Jorgensen (red.). New York: Routhledge. Sid 61. 
55

 Berkowitz. Reporters and their sources. (2009) I The Handbook of journalism studies. Hanitzsch & 

Wahl-Jorgensen (red.). New York: Routhledge. Sid 108-109. 
56

 Becker & Vlad (2009:64). 
57

 Berkowitz (2010:137-148). 
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3.2.2 Journalistens arbetsprocess 

Journalister brukar klassificera nyheter som “soft”, hard”, “spot”, “developing” eller 

“continuing”. Tuchman menar att journalister i stället borde klassificera med 

utgångspunkt i hur nyheten tar form och med vilka förutsättningar organisationen har. 

Hon vill därmed dela in nyheter och basera dem på om de är “scheduled” eller 

“unscheduled” och om spridningen av nyheten är brådskande eller inte- hur den 

påverkas av teknik och om journalisten själv kan ta beslut i hur den fortsatta 

rapporteringen kommer komma att se ut. Tuchman anser att dessa definitioner visar en 

rättvisare bild av hur journalister arbetar.
58

 Vid extraordinära händelser är händelsen 

“unscheduled” på grund av att den är hastig och oväntad. En sådan händelse är också 

vanligvis brådskande, då information behöver komma ut snabbt.
59

 

 

3.3 Nyhetsvärdering 

I studier om nyhetsvärdering talas det om två skilda styrfält - föreställningar om vad 

publiken vill ha och föreställningar om vad de bör få ta del av
60

. Begreppet 

nyhetsvärdering är således svårt att definiera och det pågår en ständig diskussion kring 

vad som egentligen ger en händelse ett nyhetsvärde. Walter Lippman var den person 

som först definierade de händelser som har ett nyhetsvärde. Hans två kriterier är att 

nyheten ska väcka känslor hos mottagaren samt erbjuda läsaren en möjlighet till 

identifikation.
61

 

 

Medieforskaren Håkan Hvitfelt menar att begreppet “nyhetsvärdering” inte har en 

avgränsad innebörd utan används för att beskriva de processer som har med 

nyhetsmediernas urval av händelser att göra
62

. Hvitfelt har utvecklat Lippmans kriterier 

och presenterar i stället tio punkter, vilka han anser beskriver de händelser som har ett 

nyhetsvärde. Det är händelser som berör: 

 

 politik, ekonomi samt brott och olyckor och 

 om det är kort geografiskt eller kulturellt avstånd till 

 händelser eller förhållanden som 

                                                 
58

 Becker & Vlad (2009:61). 
59

 Dyregrov (2002:77-105). 
60

 Johansson (2004) Journalistikens nyhetsvärderingar. I Medierna och demokratin. Nord & Strömbäck 

(red.). Lund: Studentlitteratur AB 
61

 Hadenius, Weibull & Wadbring (2009) Massmedier: Press, radio och TV i den digitala tidsåldern. 

Stockholm: Ekerlids. Sid 320. 
62

 Nygren (2011) Nyhetsfabriken. Lund: Studentlitteratur. Sid 228. 
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 är sensationella och överraskande, 

 handlar om enskilda elitpersoner och 

 beskrivs tillräckligt enkelt men 

 är viktiga och relevanta, 

 utspelas under kort tid men som del av ett tema 

 samt har negativa inslag 

 och har elitpersoner som källor 

 

Ju fler av dessa kriterier en nyhet uppfyller, desto högre nyhetsvärde har händelsen, 

menar Hvitfelt.
63

  

 

Vad som har ett nyhetsvärde handlar inte enbart om det som intresserar journalist och 

läsare, utan också om en händelse ligger i det nationella intresset. Den geografiska och 

kulturella närheten är således viktig för att en nyhet ska komma upp på agendan. Det 

räcker därmed inte med att händelsen ska vara extraordinär som sådan utan också att det 

finns ett nationellt, samhälleligt intresse för det som inträffat.
64

 

 

3.4 Gestaltning 
Journalister organiserar information både medvetet och omedvetet. Det finns flera 

teorier som berör hur journalister väljer ut sina nyheter och gestaltar dem. 

Gestaltningsteorin, som är medieforskaren Jesper Strömbäcks översättning av “Framing 

theory,” har tre olika skepnader. I en första skepnad handlar teorin om hur mediernas 

gestaltning av verkligheten påverkar människors uppfattningar ”kognitiva scheman” av 

samma verklighet. I en annan skepnad handlar teorin om hur medierna, genom att 

gestalta verkligheten på särskilda sätt, återger och för vidare olika maktcentras och 

ideologiers sätt att betrakta verkligheten. I en tredje skepnad handlar teorin om 

mediernas manifesta innehåll och vad det faktiskt representerar. To frame innebär att 

gestalta något på ett särskilt sätt. Gestaltningar kan röra sig om hur vi begripliggör, 

tolkar och skapar mening. Varje gång vi kommunicerar gestaltar vi verkligheten, vilket 

därmed gör gestaltningsprocesser ofrånkomliga. Människor och inte minst journalister 

strävar ständigt efter att skapa mening. Medierna kan inte beskriva verkligheten som 

den är. I stället för att se de nyheter som journalister producerar som spegelbilder av 

verkligheten bör man se dem som (re)konstruktioner av den. Då journalister själva har 

                                                 
63

 Ibid 
64

 Ibid, sid 38. 
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makt att välja vinkel, när de utformar sina artiklar, gestaltar de verkligheten på ett visst 

sätt. Det innebär att det är vissa värderingar, orsaker och lösningar som blir synliga för 

läsaren, medan andra inte blir det. 
65

 

 

Journalister använder gärna en narrativ teknik för att fånga läsarens uppmärksamhet, 

skapa en berättelse och på så sätt försöka bibehålla ett intresse för händelsen. Ingen kan 

bli immun mot medias gestalningar av en händelse, medierna uppmuntrar oss att se på 

saker och ting på vissa sätt.
66

 Den tidigare forskning vi tagit del av har visat att media 

gestaltat Tsunamikatastrofen på ett visst sätt, såsom med ett nationellt perspektiv. Vi 

kan inte säkerställa om de gestaltningar vi tar del av är medvetna eller omedvetna. Vi 

kan enbart urskilja vad i katastrofen som får mer eller mindre uppmärksamhet i 

medierna och vilka som figurerar i dessa artiklar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65
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4 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

4.1 Problemformulering 

Av den teori vi presenterat kan vi se att katastrofer och extraordinära händelser i 

allmänhet många gånger får enorm medial uppmärksammet, då de är av oväntad och 

ofta ödesdiger karaktär
67

. Den tsunami som inträffade i Sydostasien 2004 var av den 

anledningen en stor nyhet i sig. Den teori vi presenterat visar även att 

nyhetsbevakningen och det journalistiska arbetssättet förändras vid händelser som faller 

utanför det “normala”. Under extraordinära händelser präglas rapporteringen ofta av en 

så kallad “maratonbevakning”, där fokus ligger på att hålla publiken ajour om och 

bearbeta vad som hänt.
68

 Teorin vittnar också om att journalister, likt övriga inblandade, 

blir känslomässigt påverkade av den traumatiska händelse som inträffat
69

. 

 

Rapporteringen efter Tsunamikatastrofens framfart 2004 karaktäriserades av att svensk 

media tog ett nationellt perspektiv där svenska turister fick ett större medialt utrymme, i 

både text och bild, än övriga inblandade. Händelsen var dramatisk i sin framställning då 

slagkraftiga rubriker med negativt laddade ord cirkulerade i rapporteringen. Till en 

början var rapporteringen informativ då upprepande fakta angående dödstal, saknade 

personer, katastrofens framfart och materiell förstörelse florerade. Denna informativa 

rapportering blev succesivt mer emotionell när journalister i stället valde att spegla den 

drabbade människan. Svenska journalister pekade ut syndabockar för händelsen och den 

svenska regeringen fick massiv kritik för sin hantering av katastrofen.  

 

Julen 2014 var det tio år sedan Tsunamikatastrofen inträffade, vilket uppmärksammades 

i svensk media. Under denna “återspeglande rapportering” var journalisters 

arbetsförhållanden annorlunda. Dels rapporterade inte de verksamma journalisterna från 

en pågående känslofylld katastrof och behövde därmed inte konfrontera sina egna samt 

drabbades traumatiska reaktioner och dels var katastrofen känd sedan tidigare. Av den 

anledningen var händelsen inte oväntad och främmande vid återspeglingen som den var 

vid katastrofens framfart 2004. Katastrofen i sig var således inte ny - det var ingen 

“nyhet”, och journalisternas arbetsförhållanden liknade mer en vanlig arbetsdag.  

 

I  vår studie vill vi undersöka den återspeglande rapporteringen 2014 med bakgrund av 

                                                 
67

 Berkowitz. (2010:138-139). 
68
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69
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den rapportering som florerade under Tsunamikatastrofen 2004. Under vår 

efterforskning har vi inte stött på någon tidigare forskning som studerat rapporteringen 

av samma katastrof vid två olika tidpunkter eller vid en tidpunkt långt efter att en 

händelse inträffat. Vi ser det intressant att ta reda på vad journalister fokuserar på när de 

själva kan planera och strukturera sitt arbete, då de redan har händelsen vid sitt bord och 

inte är utsatta av en pågående katastrof. Vi är intresserade av att se vad journalister 

lyfter fram -vad i händelsen som har ett nyhetsvärde idag. Då händelsen engagerade och 

påverkade så pass många människor 2004 är vi medvetna om att journalister också idag 

är känslomässigt engagerade i händelsen, men på ett annat sätt då de idag inte verkar i 

en kritisk pågående katastrof. Frågan är hur journalister som yrkesgrupp väljer att 

återspegla Tsunamikatastrofen när de har detta förändrade känslomässiga engagemang? 

Ligger fokus fortfarande på drabbade svenskar, är framställningen lika dramatisk, 

emotionellt och informativ och cirkulerar fortfarande kritik mot den svenska 

regeringen? 

 

4.2 Syfte 
Syftet är att ta reda på hur den återspeglande rapporteringen av Tsunamikatastrofen ser 

ut då journalisters känslomässiga engagemang har förändrats och på vilket sätt denna 

rapportering skiljer sig från den som florerade då katastrofen inträffade.  

 

För att uppfylla vårt syfte vill vi ta reda på vad journalister väljer att rapportera om, 

vilken berättarteknik de väljer och vilka aktörer som figurerar i rapporteringen när de 

inte verkar under en pågående katastrof, vilket enligt Bryman är tre vanliga sätt att 

studera innehåll på
70

. Av den orsaken menar vi att rapportering i allmänhet beskriver ett 

koncept av vad, hur och vem/vilka och därför anser vi att dessa tre komponenter är 

relevanta att studera. Det för att kunna urskilja eventuella skillnader och likheter mellan 

de olika rapporteringstillfällena. Vi har en föreställning om att rapporteringen kan ha 

övergått till att skildra personliga berättelser och ett lidande även utanför de svenska 

gränserna, där svenska aktörer i större utsträckning får dela det mediala utrymmet med 

drabbade aktörer från andra länder. Trots att det känslomässiga engagemanget 

fortfarande finns kvar menar vi att det har förändrats och inneburit att journalister idag 

ser katastrofen på ett mer objektivt sätt, då katastrofen inte ligger lika känslomässigt 

nära. Detta på grund av att dagens journalister inte är lika präglade av katastrofen då de 

                                                 
70
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inte verkar under en pågående extraordinär, utan rapporterar i form av en återblick. 

Detta resonemang har mynnat ut i följande frågeställningar: 

 

4.3 Frågeställningar 

 Vad är det som rapporteringen återspeglar? 

 Hur väljer journalisten att berätta om Tsunamikatastrofen i den återspeglande 

rapporteringen?  

 Vilka aktörer framträder i den återspeglande rapporteringen? 
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5 Metod 
I det här kapitelet kommer vi presentera vårt urval och valda tillvägagångssätt, där vi 

med hjälp av en kvantitativ metod besvarar syfte och frågeställningar. I slutet av kapitlet 

kommer vi att presentera en självkritisk diskussion kring metodval och urval. 

 

5.1 Undersökningsdesign 
I denna undersökning har vi valt att genomföra en innehållsanalys. Denna metod 

utmärks av att forskaren analyserar innehåll (ljud, text, bild) i TV, radio, tidningar eller 

annan typ av kommunikation, för att sedan kunna dra slutsatser av det. En 

innehållsanalys är således en relevant metod när en forskare är intresserad av att studera 

hur stort intresse massmedia har för en viss specifik fråga, händelse eller vad de fyller 

ett visst begrepp med för innebörd.
71

Av den anledningen fann vi metoden naturlig för 

oss att använda. 

 

Vi har valt att genomföra en kvantitativ innehållsanalys, vilket är en metod som bygger 

på att samla in mätbar data. Då vår avsikt är att kartlägga hur journalister som 

yrkesgrupp väljer att återspegla katastrofen och att kunna dra generella slutsatser om 

rapporteringen, ser vi denna metod som lämplig. I en kvantitativ innehållsanalys tittar vi 

på det manifesta innehållet, det vill säga det innehåll som explicit kommer till uttryck i 

vårt valda underlag. I och med att vi endast tittar på det som uttrycks kommer inte 

studien påverkas av vår närvaro i samma utsträckning som vid en kvalitativ 

innehållsanalys - en metodansats där forskaren har utrymme att tolka textens innebörd 

och bakomliggande mening. I en kvantitativ innehållsanalys tittar vi således på 

innehållet objektivt. Av den anledningen anser vi att en kvantitativ ansats är mer 

tillförlitlig och replikerbar, än en kvalitativ.
72

 

 

Då vi i vår studie har tagit ett emotionellt perspektiv med ett förändrat känslomässigt 

engagemang som utgångspunkt, hade vi även kunnat genomföra intervjuer med de 

journalister som arbetade med den återspeglande rapporteringen 2014. Vi har dock valt 

bort intervjuer som metod då vårt mål är att se hur den journalistiska produkten konkret 

ser ut vid en återspegling av Tsunamikatastrofen, där det känslomässiga engagemanget 

har ett förändrat uttryck jämfört med då händelsen var ny, pågående och extraordinär. 
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Vi vill alltså studera den återspeglande rapporteringen objektivt och inte ta reda på hur 

journalister, med egna ord, väljer att kommentera sitt arbete och sina upplevelser av det.  

 

5.2 Operationalisering av frågeställningar 
För att kunna mäta/undersöka våra frågeställningar har vi konkretiserat och brutit ned 

dem i mer specifika frågor, det vill säga olika variabler.  

 

Vad är det som rapporteringen återspeglar? 

 Vilket är artikelns huvudsakliga tema? 

 Finns det en bild/illustration och vad föreställer i så fall den? 

 

Hur väljer journalisten att berätta om händelsen i den återspeglande 

rapporteringen?  

 Är artikeln informativ, berättande eller debatterande/utredande? 

 Vilka ord förekommer i rubriken? 

 

Vilka aktörer framträder i den återspeglande rapporteringen? 

 Vem får yttra sig? 

 Vilken nationalitet har den person som yttrar sig? 

 

För att kunna urskilja vad rapporteringen återspeglar har vi valt att undersöka vilka 

teman och bilder som förekommer. Ett tema definierar vi som en texts genomgående 

handling och av den anledningen anser vi att denna variabel kommer täcka upp vad som 

florerar i rapporteringen. Syftar journalisten exempelvis till att presentera materiella 

åtgärder, återuppbyggnad av drabbade områden, ekonomiska förluster, tsunamins 

framfart 2004 eller hur drabbade bearbetat händelsen? Vi har också valt att studera vilka 

bilder som förekommer, då det finns ett betydande samspel mellan text och bild. Detta 

samspel är ofta avgörande för att mottagaren ska förstå vad sändaren vill förmedla
73

 och 

utgör en förutsättning för att ett budskap ska kunna nå fram på bästa sätt. Bilden har 

således i syfte att förstärka nyheten och dess budskap. Nyhetsbilden har också i uppgift 

att väcka uppmärksamhet.
74

 Genom att studera både text och bild kommer vi få en god 

överblick av vad rapporteringen 2014 återspeglar och om denna rapportering skiljer sig 

från den som florerade 2004.  
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Hur journalisten väljer att berätta om händelsen, i den återspeglande rapporteringen, 

kommer vi kunna urskilja genom att undersöka vilken berättarteknik journalisten 

använder. Berättarteknik definierar vi som sättet journalisten skriver på för att föra fram 

ett budskap. Är journalisten till exempel informativ, debatterande eller ute efter att 

beröra? (Se definition av ”berättarteknik” i bilaga 3).Vi har också valt att undersöka ord 

i rubriker, då rubriken har i uppgift att göra innehållet tydligt
75

. Med hjälp av starkt 

formulerade rubriker kan journalisten väcka intresse och skapa nyfikenhet hos 

läsaren
76

. Genom att undersöka ord i rubriker kommer vi således få en uppfattning om 

vad artikeln i fråga kommer att skildra samt hur journalisten väljer att framställa ett 

tema/ämne. Som vi tidigare nämnt var rapporteringen 2004 informativ, emotionell och 

dramatisk i sin framställning. Genom att ställa frågan “hur” kommer vi kunna urskilja 

om dagens journalister använder samma dramaturgi eller om de väljer att berätta om 

Tsunamikatastrofen på ett annat sätt, då de inte verkar i en kritiskt pågående katastrof. 

 

Vilka aktörer som framträder i den återspeglande rapporteringen kommer vi kunna 

urskilja genom att undersöka vem som yttrar sig och vilken nationalitet den aktör som 

yttrar sig har. Med yttrar sig syftar vi till den aktör som framträder genom citat och 

pratminus. Vi har tidigare nämnt att det mestadels var drabbade svenskar som 

cirkulerade i rapporteringen 2004. I och med att journalisters känslomässiga 

engagemang har förändrats misstänker vi att andra aktörer och nationaliteter får 

utrymme, i den återspeglande rapporteringen. Om så är fallet kommer dennna fråga ge 

svar på. 

 

5.3 Tillvägagångssätt 

Innan vi började med vår faktiska undersökning valde vi att genomföra en 

pilotstudie/förstudie. Detta för att kunna välja ut ett lämpligt urval, se ut effektiva 

sökord och testa vårt kodschema. Vår pilotstudie gav oss även en indikation på i vilket 

tidsintervall vi kunde hitta flest relevanta artiklar.  
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5.3.1 Urval 

5.3.1.1 Val av underlag 

Vi valde att använda tidningar som underlag och siktade in oss på tidningarnas tryckta 

version i mediearkivet Retriver, vilket innebar att vi med en enkel sökning på ord kunde 

ta del av artiklar i respektive tidnings arkiv. Då den tidigare forskningen vi tittat på till 

störst del består av rapportering från svensk media, valde vi att enbart använda svenska 

tidningar. Vi valde ut 42 tidningar med en upplaga på över 8000
77

. Se vilka i bilaga 1. 

Under vår pilotstudie utökade vi vårt urval ett flertal gånger för att få ett större antal 

analysenheter. Vi stannade slutligen vid 8000 då vi märkte att tidningar med lägre 

upplagesiffror tenderade att endast använda sig av TT-nyheter, vilka vi enbart ville 

räkna med en gång. Vi finner vårt urval representativt för att kunna få en bred bild av 

hur både dags- och kvällspress återspeglar Tsunamikatastrofen 2014. Det bör tilläggas 

att vi valde att räkna bort TV-bilagor, branschtidningar, populärmagasin och liknande 

intressemagasin då vi endast ville studera de tidningar som i första hand publicerar 

samhällsorienterade nyheter. Vi valde också att sortera bort tidningar som nådde upp till 

vår valda upplagesiffa, men som inte nämnde katastrofen och därmed inte bidrog med 

några artiklar till vår studie. Vårt urval bidrog sammanlagt med 233 artiklar.  

 
5.3.1.2 Val av analysenhet 

Då vi valde tidningar som underlag utgörs våra analysenheter av artiklar som rör hur 

media återspeglar Tsunamikatastrofen tio år senare, 2014. I varje enskild artikel räknade 

vi in rubrik, ingress, brödtext och tillhörande bild eller bilder. Vi definierar en artikel 

som all form av journalistisk produkt i text- och bildform. Vi räknade in så väl 

nyhetsartiklar, debattinlägg, krönikor, kolumnspalter som notiser. Dock valde vi att 

exkludera notiser, “puffar” från förstasidor och blänkare, vilka är texter som endast 

består av ett fåtal meningar, då vi i vår pilotstudie upptäckte att dessa texter inte var 

tillräckligt uttömmande och därmed svåra att tillämpa på våra variabler. Vi valde också 

exkluderat alla former av film- och videoklipp som förekom i anslutning till en artikel, 

då det skulle kräva en annan typ av tolkning. Artiklar där Tsunamikatastrofen var en 

bisak, där artikeln i huvudsak handlade om någonting annat, valde vi också att 

exkludera från vår studie. I dessa artiklar blev tsunamin omnämnd, men enbart i en eller 

ett par rader. Se våra analysenheter i bilaga 2. 
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5.3.1.3 Val av sökord 

I vår pilotstudie testade vi även olika sökord, nämligen: “tsunami”, 

“Tsunamikatastrofen”, “flodvåg”, “flodvågskatastrofen”,” katastrof”, “Sydostasien” och 

“Thailand”, då vi ansåg att dessa ord är nyckelord i sammanhanget och för att kunna 

urskilja vilka av dessa sökord som gav flest träffar på relevanta artiklar. Vi lade märke 

till att “Sydostasien”, “Thailand” och “katastrof” inte var effektiva sökord då de först 

och främst syftade till andra nyheter, vilket bidrog till ett stort antal icke relevanta 

träffar. “Flodvåg” och “flodvågskatastrofen” uppfyllde inte heller våra förväntningar, då 

orden inte genererade i ett större antal träffar. De mest effektiva orden var 

 “Tsunamikatastrofen” och “tsunami”. Under vår sökning upptäckte vi att alla ord vi 

testade genererade i träffar på i stort sätt samma artiklar. Detta ser vi som en fördel då 

det ger en indikation på att vi har fångat upp de artiklar som är relevanta för oss. När vi 

lämnade vår pilotstudie beslutade vi att enbart använda sökorden “tsunami” och 

“flodvåg”, med en stjärna i slutet av orden. Det för att kunna fånga upp alternativa 

fortsättningar på dessa ord. Vi valde alltså att använda “flodvåg” trots att ordet inte 

genererade i särskilt många träffar, då vi anser att det är ett ord som är synonymt med 

tsunami och det finns därför en risk att journalister använder det i stället.  

 
5.3.1.4 Val av tidsintervall 

Då Tsunamikatastrofen ägde rum i slutet av december månad 2004 valde vi att studera 

samma tidsperiod tio år senare, 2014. Vi valde dock att utöka vår tidsintervall till hela 

december månad, 2014-12-01 - 2014-12-31, då vi under vår pilotstudie lade märke till 

att en hel del artiklar publicerats tidigare än katastrofens tioåriga datum, den 26 

december. Av den anledningen anser vi att den återspeglande rapporteringen inte är lika 

beroende av det exakta datumet, som för tio år sedan, utan att hela december kan ses 

som en återspeglande månad av Tsunamikatastrofen. 

 

5.3.2 Pilotstudie och kodning 

Efter att vi sett ut vårt urval började vi att kategorisera in artiklar efter vårt kodschema. 

Se kodschema och kodbok i bilaga 3. De variabler vi tidigare presenterat i kapitlet 

“Operationalisering av frågeställningar” ligger till grund för den kodbok vi utformat. 

Under vår pilotstudie fick vi en indikation på vilka teman, personer, nationaliteter och 

bilder som florerade i den återspeglande rapporteringen. Detta förenklade arbetet med 

att skapa, för variablerna, olika variabelvärden. Vi såg till exempel att de aktörer som 

cirkulerade i rapporteringen som “anhöriga” i många fall var personer som själva 
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drabbats av Tsunamikatastrofen. Därför fick “drabbade” och “anhöriga” utgöra ett enat 

värde på variabeln “Vem yttrar sig?”. Vi valde att formulera ett stor antal värden på 

denna variabel då vi ville fånga upp alla tänkbara aktörer. Under vår pilotstudie såg vi 

även att det sällan var fler än tre personer som, i större utsträckning, yttrade sig i en 

artikel. Av den anledningen satte vi en gräns vid tre personer. Under vår pilotstudie såg 

vi också att det ofta var många bilder som tillhörde en artikel, vilket skulle krävt många 

variabler. För att avgränsa oss valde vi därför att endast studera den bild som tog upp 

mest utrymme i artikeln, då vi ser den som mer central. 

 

Under vår pilotstudie upptäckte vi att ett flertal artiklar skildrade livet efter 

Tsunamikatastrofen, där olika aktör berättade både om händelsen och/eller 

saknaden/sorgen efter anhöriga. Av den anledningen valde vi att slå samman dessa tre 

komponenter i ett brett värde, då vi insåg att det skulle vara svårt att skilja dem åt. 

 

5.3.3 Fortsatt arbete 

Då vi ville se det totala antalet av “Vem yttrar sig?”, valde vi att slå samman “Vem 

yttrar sig (aktör 1)”, “Vem yttrar sig (aktör 2)” och “Vem yttrar sig (aktör 3)”. Genom 

att göra det kunde vi exempelvis urskilja hur många drabbade/anhöriga, journalister och 

politiska makthavare som totalt sett yttrade sig i artiklarna. Vi gjorde detsamma med 

variabeln “Vilken nationalitet har den person som yttrar sig?”. Detta för att kunna 

urskilja vilken nationalitet som totalt sett var mest förekommande. Dessa två variabler 

har vi sedan satt som oberoende i olika korrelationstabeller, då vi ville se vilken 

inverkan ”Vem yttrar” och ”Nationalitet” har på journalistens val av exempelvis tema 

och berättarteknik. 

 

5.4 Självkritisk diskussion 
Trots att den kvantitativa innehållsanalysen har i syfte att vara objektiv kommer alltid 

någon form av subjektiv tolkning att förekomma. Forskaren har alltid någon typ av 

tidigare kunskap eller erfarenheter som kan påverka studiens resultat. Beardsworth 

ifrågasätter att det finns en så kallad ”gemensam tolkningsgrund”
78

. Det kodschema 

som forskaren utformar kan exempelvis vara svårt för andra forskare att tolka. Det finns 

därför en risk att det tolkas på olika sätt. Vi tycker att vi har försökt förebygga detta 

problem genom att utforma tydliga definitioner i vår kodbok. Vi har även suttit 
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tillsammans då vi kodat och diskuterat de enstaka artiklar som vi ansett legat på gränsen 

mellan två variabelvärden/kategorier. När dessa gränsfall har varit alltför svåra att 

kategorisera in i ett värde, har vi valt att koda in dem i kategorier med namn “övrigt” 

eller ”övriga”.  Då vi under vår kodning upptäckte att många av aktörerna som hamnade 

i kategorien “övriga” var präster eller svenska privatpersoner som inte var 

drabbade/anhöriga, kan vi nu i efterhand konstatera att vi hade behövt ytterligare två 

värden på variabeln ”Vem yttrar sig?”. Det för att ge en mer rättvis bild av vilka aktörer 

som yttrade sig i den återspeglande rapporteringen. I variabeln rörande tema upptäckte 

vi att det ibland var svårt att kategorisera in en artikel i ett tema. En artikel kunde till 

exempel innefatta flera teman och handla om både Tsunamikatastrofens 

händelseförlopp, livet efter och återuppbyggnad. Dessa artiklar lade vi under 

variabelvärdet ”övrigt”. Vi kan nu i efterhand se att vi hade behövt särskilja dessa mer 

eller skapat fler värden för att kunna minska inkodningen av detta variabelvärdet. 

 

Som tidigare presenterat valde vi att begränsa vårt underlag till tidningar. Den tidigare 

forskningen vi tagit del av kartlägger även hur radio och TV rapporterade om 

Tsunamikatastrofen 2004. Det från både svenska och internationella medier. Att studera 

fler medier skulle krävt en annan typ av kodning och medfört i ett oerhört stort antal 

analysenheter, vilka inte skulle varit rimliga att gå igenom och analysera inom vår 

tidsram. Att vi ändå valde att studera tidigare forskning från TV, radio och tidningar 

beror på vi endast hittade ett fåtal studier som beskrev hur tidningar skildrat 

Tsunamikatastrofen 2004. Vi anser att rapporteringen från TV, radio och tidningar 

därför ger en mer samlad bild av vad rapporteringen karaktäriserades av 2004, vilket ger 

en god grund att stå på och ett mönster att se tillbaka på.  

 

Vi har valt att inte kartlägga hur stort utrymme katastrofen/artikeln har fått i tidningen, 

vilket annars är vanligt att undersöka i en kvantitativ innehållsanalys. Katastrofen är 

idag ingen överraskande nyhet, den är känd sedan tidigare och inte lika extraordinär 

som den var när den inträffade 2004. Av naturliga skäl förstod vi därför att katastrofen 

inte skulle få lika stort medialt utrymme idag som för tio år sedan. Vi ser det i stället 

mer intressant att räkna förekomster av tsunami-relaterade artiklar och hur katastrofen 

har blivit omskriven, då vi anser att det säger mer om hur journalisterna väljer att 

rapportera: vad de rapporterar om och hur de gör det. Av den anledningen fann vi det 

irrelevant att studera katastrofens/artiklarnas utrymme. 



  
 

25 

6 Resultat och analys 
I det här kapitelet kommer vi presentera våra empiriska resultat. Vi har valt att dela upp 

varje kapitel efter våra valda frågeställningar. I det första kapitlet presenterar vi vad 

rapporteringen återspeglar. I det andra presenterar vi hur dagens journalister berättar om 

Tsunamikatastrofen och i det tredje presenterar vi vilka personer som figurerar i den 

återspeglande rapporteringen. Vi kommer avsluta kapitlet med en sammanfattande 

resultatredovisning. 

 

6.1 Vad är det som rapporteringen återspeglar? 

6.1.1 Tema 

Som går att urskilja i tabell ett (se nedan) speglar en majoritet av artiklarna bearbetning, 

saknad och livet efter tsunamin. Temat “tsunamins händelseförlopp 2004” och “politik, 

styre och regering” ligger på relativt lika siffror, följt av “åtgärder” och är det andra, 

tredje respektive fjärde vanligaste temat. Dock är skillnaden mellan dem och 

“bearbetning, saknad, livet efter” slående stor. Innan vi genomförde vår studie hade vi 

en föreställning om att många artiklar skulle falla in under temat “återuppbyggnad”, då 

den tsunami som inträffade 2004 ödelade stora områden och det nu är tio år sedan 

katastrofen ägde rum. Tabell ett visar dock att så inte är fallet. Att endast en av 

artiklarna handlat om “ekonomi” ger oss en tydlig fingervisning om att det temat varit 

överflödigt.  

 

Tabell 1. Vilket tema har artikeln? 

Tema Antal Procent 

Tsunamins händelseförlopp 

2004 

31 13 

Bearbetning/saknad/livet 

efter 

129 56 

Åtgärder 18 8 

Återuppbyggnad 12 5 

Politik, styre, regering 25 11 

Ekonomi 1 0 

Övrigt 17 7 

Total 233 100 

 

 

Att “bearbetning, saknad och livet efter” är det tema som fått klart störst utrymme i 

artiklarna var något vi misstänkte innan vi genomförde vår studie. Enligt Cullberg sker 

bearbetning av en traumatisk händelse, eller den så kallade “läkningen”, i cirka sex 
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månader till ett år efter att händelsen inträffat. Under denna period kommer personen i 

fråga så småningom gå vidare, då minnena av det som inträffat inte ligger lika nära. Den 

person som drabbats kommer dock alltid bära med sig den traumatiska händelse han 

eller hon varit med om
79

. Då bearbetning, saknad och livet efter är en följd av 

katastrofen och alltså något som pågått under de tio år sedan den inträffade, finner vi det 

naturligt att den återspeglande rapporteringen också speglar den processen. I den 

tidigare forskning vi presenterat framgår det att mycket av den första rapporteringen, 

som florerade 2004, presenterar höga dödstal och personer som förlorat eller efterlyst 

försvunna anhöriga. Att dagens journalister i stället väljer att lyfta “bearbetning, saknad 

och livet efter tsunamin” ser vi som en indikation på att döden, till skillnad från 2004, 

framställs som en bisak - något som har skett medan livet fortskrider.  

 

Vi har tidigare presenterat Hvitfelts kriterier angående vilka nyheter som har ett högt 

nyhetsvärde. Enligt dessa kriterier har Tsunamikatastrofen ett högt värde, då händelsen 

ses som overklig och ofattbar och därmed är sensationell och överraskande. Katastrofen 

har även negativa inslag i form av död och förödelse samt en närhet då händelsen både 

berör och berörde många svenskar. I och med att en hel del av artiklarna i den 

återspeglande rapporteringen skildrat tsunamins händelseförlopp 2004, ser vi att 

katastrofens överraskande och overkliga karaktär samt ödesdigra konsekvenser även tio 

år senare har ett högt nyhetsvärde. Detta trots att Tsunamikatastrofen idag är välkänd. 

Den återspeglande rapporteringen bygger också på inslag från en kortare tidsperiod, 

men är en del av ett större tema - den katastrof som inträffade 2004, vilket även det är 

ett av Hvitfelts kriterier och ytterligare en förklaring till varför tsunamins 

händelseförlopp skildras än idag.
80

 

 

Artiklarna vi kategoriserade in i temat “politik, styre och regering” handlade exempelvis 

om regeringens passiva agerande, då katastrofen inträffade 2004. Som vi tidigare 

presenterat använder journalister ofta en narrativ, berättande struktur
81

. Detta blev 

tydligt i den rapportering som florerade under den pågående katastrofen, då journalister 

utsåg “syndabockar” och lade skulden på dåvarande utrikesminister Laila Freivalds och 

statsminister Göran Persson. Regeringen fick således ta emot massiv kritik för bristande 
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krishantering och passivt arbete. I den återspeglande rapporteringen florerar denna kritik 

fortfarande, dock inte i lika stor utsträckning som under rapporteringen 2004.  

 

6.1.2 Bild/Illustration 

Som framgår i tabell två (se nedan) föreställer majoriteten av de bilder som florerar i 

den återspeglande rapporteringen “Grupp/blandat i miljö”. Många av dessa bilder 

föreställer exempelvis drabbade familjer och anhöriga, vilka infinner sig i hemmiljö. I 

nästkommande kategori “tabell/karta/objekt/djur” föreställer bilderna till exempel 

kartor och illustrationer av tsunamins framfart samt materiell förstörelse och förödelse i 

form av raserade byggnader och förstörda platser. I tabell två framgår det även att den 

tredje största kategorin innefattar artiklar som varken innehåller en bild eller en 

illustration. Dessa artiklar kan exempelvis vara krönikor eller debatterande inlägg på 

ledarsidor. Efter denna kategori föreställer bilderna återigen blandade personer i grupp. 

Det i form av närbilder och porträtt. Som framgår i tabell två är det inte någon större 

skillnad mellan hur ofta kvinnor och män figurerar i bild, i de fall där könen framträder 

var för sig i. Tabellen visar även att barn knappt figurerar ensamma eller tillsammans 

med andra barn. En slutsats som går att dra från denna tabell är att bilderna, i den 

återspeglande rapporteringen, överlag föreställer människor. 

 

Tabell 2. Vad föreställer bilden i artikeln? 

Bild/Illustration Antal Procent 

Man/män 19 8 

Kvinna/kvinnor 13 6 

Barn 1 0 

Grupp/blandat kvinnor och 

män 

22 9 

Man/män i miljö 24 10 

Kvinna/kvinnor i miljö 25 11 

Barn i miljö 4 2 

Grupp/blandat i miljö 54 23 

Diagram/karta/objekt/djur 37 16 

Ingen bild/illustration 34 15 

Total 233 100 

 

Som vi tidigare presenterat har vi valt att studera bilder då kombinationen av text och 

bild ger en förstärkande effekt av budskapet. Detta då det intellektuellt verbala 

innehållet förenas med det känslomässigt visuella. Till skillnad från ord har bilder en 

förmåga att direkt kunna beröra andra skikt hos betraktaren. En bra kombination av text 
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och bild ger således en artikel ett mer enhetligt och gemensamt tempo, vilket kommer 

lyfta fram buskapet på ett mer fördelaktigt sätt.
82

 Med det i åtanke tror vi att 

journalisten, i den återspeglande rapporteringen, valt att använda bilder på anhöriga och 

drabbade för att kunna beröra läsaren på ett emotionellt plan. De allra flesta har någon 

de håller av, såsom en familjemedlem eller nära vän. Av den anledningen kan det, för 

läsaren, bli enkelt att identifiera sig med de familjer och anhöriga journalisten väljer att 

porträttera. Enligt Lippman är även identifikation något som ger en nyhet ett högt 

nyhetvärde
83

. Bilder av den materiella förstörelsen som tsunamin orsakade anser vi är 

ett bra exempel på hur journalisten, även utan figurerande personer, försöker beröra 

läsaren, då dessa bilder gör katastrofen mer påtaglig och fattbar. Vi har tidigare fört ett 

resonemang om att Tsunamikatastrofens händelseförlopp 2004 har ett högt nyhetsvärde 

även tio år senare, då en hel del av artiklarna i den återspeglande rapporteringen skildrat 

katastrofen och dess konsekvenser. Att det i den återspeglande rapporteringen även 

förekommer bilder på denna process ser vi som en indikation på att journalisten mer 

tydligt vill lyfta fram vad som faktiskt hände 2004. 

 

6.2 Hur väljer journalisten att berätta om händelsen? 

6.2.1 Berättarteknik 

I tabell tre (se nästa sida) kan vi urskilja hur journalister väljer att berätta om katastrofen 

i form av olika berättartekniker. Som vi kan se är den vanligaste tekniken “egna 

upplevda berättelser”, vilket innebär att olika personer själva berättat om sina 

upplevelser i samband med Tsunamikatastrofen. Det är ett stort glapp mellan denna 

kategori och nästkommande kategorier och vi kan därmed konstatera att dessa “egna 

berättelser” är dominerande i den återspeglande rapporteringen. Den näst vanligaste 

berättartekniken är av informativ karaktär där fokus enbart ligger på att objektivt och 

faktabaserat berätta om katastrofen. Det är artiklar som exempelvis berör tsunamins 

framfart 2004 och konkret beskriver minnesceremonier och liknande tillställningar. 

Som vi kan se utgör debatterande/utredande artiklar den tredje största kategorin. Dock 

skiljer det endast fyra procentenheter mellan denna kategori och den informativa, vilket 

vi ser som en liten skillnad då kategorin “egna upplevda berättelser” som sagt är 

överlägset störst. Artiklarna i den “debatterande/utredande” kategorin består 

exempelvis av krönikor och debattartiklar.  
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Tabell 3. Vilken berättarteknik används i artikeln? 

Berättarteknik Antal Procent 

Informativ 41 18 

Egna upplevda berättelser 151 65 

Debatterande/utredande 33 14 

Övrig berättarteknik 8 3 

Total 233 100 

 

Då vi ville se vilka aktörer som delar med sig av sina egna upplevda berättelser, valde vi 

att ställa “vem yttrar sig?” och “berättarteknik” mot varandra. Av resultatet framgår det 

att kändisar och drabbade/anhöriga är de aktörsgrupper som främst figurerar i de artiklar 

som skildrar egna berättelser, då det är 100 procent av alla kändisar som yttrar sig och 

95 procent av alla drabbade/anhöriga, som faller under denna kategori (se tabell fyra 

nedan). Dock är det endast fem aktörer som har figurerat som kändisar medan 168 har 

figurerat som drabbade/anhöriga (se tabell fem), vilket innebär att de 

drabbade/anhörigas 95 procent utgörs av betydligt fler aktörer. Vi kan därför konstatera 

att det främst är drabbade/anhöriga som fått berätta om sina egna upplevelser, i den 

återspeglande rapporteringen.  

 

Tabell 4. Vem får yttra sig i vilken berättarteknik? 

 
       Antal personer som yttrar sig: 306 

        Siffrorna redovisas i procent 

         

Författaren John Langers menar att läsaren gärna sympatiserar med vanliga människor 

från den verkliga världen. Dessa människor kan beskriva detaljerna av olyckan/missödet 

på ett mer autentiskt sätt, än om händelsen hade beskrivits av professionell 

 

Berättar-

teknik 

                     Vem får yttra sig?       

  

Drabbade 

/anhöriga 

 

NGO’

s 

 

Experter 

 

Kändisar 

 

Politiska 

makthavare 

 

Näringslivs-

toppar 

 

Talespersoner/inf

ormatörer 

 

Journalister 

 

Övriga 

personer 

Informativ 2 50 39 0 53 25 0 8 22 

Personliga 

berättelser 

95 50 46 100 33 50 75 43 71 

Debatt-

erande/ 

utredande 

1 0 15 0 14 25 0 41 5 

 

Övrig 

2 0 0 0 0 0 25 8 2 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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nyhetsmedia. Nyhetsmedia är oftast inte den ursprungliga källan och av den 

anledningen finns det en risk att journalisten “manipulerar” eller vinklar den händelse 

som skildrats.
84

 Att läsaren gärna sympatiserar med människor från den verkliga 

världen tror vi är en bidragande orsak till att journalisten valt att låta många 

drabbade/anhöriga själva berätta om sina egna upplevelser. Även här blir Lippmans 

kriterier angående nyhetsvärdering tydligt
85

. Detta då vi menar att de flesta läsare har 

lättare för att identifiera sig med “vanliga personer” än exempelvis kändisar och 

politiker. Det ger en identifikationsmöjlighet, vilket också kan vara en bidragande orsak 

till att journalister valt att skildra “vanliga personers” berättelser såsom 

drabbade/anhöriga.  

 

Som vi också kan se i tabell fyra är det ett stort antal av de politiska makthavarna som 

får komma till tals i artiklar som har en “informativ” berättarteknik. Hälften av alla 

NGO´s och en stor del av alla experter fördelar sig också på detta värde. På grund av att 

dessa personer framträder och blir benämnda i artikeln i form av en viss yrkesroll, tror 

vi att det kan vara orsaken till denna valda berättarteknik. I den 

“debatterande/utredande” är det förhållandevis många av de politiska makthavarna 

som blir omskrivna och yttrar sig med en denna teknik. Det kan vara en ytterligare 

indikation på att en viss kritik fortfarande riktas mot politikerna. 

 

6.2.2 Ord i rubriker 

Under vår kodning plockade vi ut totalt 235 olika ord. Se vilka ord i bilaga fyra och hur 

vi valt ut orden i bilaga tre, kodbok. Det vanligaste ordet var “tsunami”, vilket förekom 

44 gånger. Därefter följde orden: “minnen” (21), “livet” (14) och “sorg” (13). Totalt var 

det 170 ord av de 235 som enbart förekom en gång, vilket visar att rapporteringen 

skildras olika och att upplevelsen av Tsunamikatastrofen är högst individuell. Då det var 

så pass många ord som endast förekom en gång anser vi att “minnen”, “livet” och 

“sorg” får en relativt stor plats i rubriker, trots att de endast förekom 21, 14 respektive 

13 gånger vardera.  

 

Att det vanligaste ordet är “tsunami” ser vi som naturligt. Det var också det ord som gav 

flest träffar under vår artikelsökning, vilket avslöjar att det är den mest förekommande 
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benämningen på katastrofen i den återspeglande rapporteringen. Då vi tidigare sett att 

“tsunamins händelseförlopp 2004” är ett relativt vanligt tema och att en hel del bilder 

föreställt den förödelse katastrofen orsakade, kan förekomsten av ordet “tsunami” vara 

en ytterligare indikation på att journalister blickar tillbaka på tsunamin och det som 

skedde för tio år sedan. Att “minnen” är det näst vanligaste ordet ger en indikation på att 

journalisten väljer att skildra Tsunamikatastrofen som något att se tillbaka på, alternativt 

är tvungna att se tillbaka på. Att ordet “livet” förekommer i relativt stor utsträckning ger 

en fingervisning om att journalister, i den återspeglande rapporteringen, fokuserar på liv 

och livet efter katastrofen. “Sorg” visar att journalister framställer händelsen som något 

att sörja, då så pass många människor miste sina liv, förlorade sina anhöriga eller sina 

hem 2004.  

 

Vi vill även lyfta fram orden “glömma” och lärdomar”, vilka var ord som förekom nio 

respektive sex gånger i olika rubriker. Se bilaga fyra. Att ordet “glömma” får färre 

förekomster än “minnen” kan vara ett resultat av att fler journalister speglar katastrofen 

som en händelse som lever kvar i våra minnen och inte är något som ska försöka 

glömmas och inte heller borde glömmas. Att ordet “glömma” ändå förekommer relativt 

många gånger visar att det trots allt är ett vanligt uttryck och något som upplevs hos 

journalisten eller de aktörer som framträder i artikeln. Vi finner det också intressant att 

diskutera varför journalister väljer att spegla Tsunamikatastrofen som en lärdom. Är 

katastrofen en lärdom för alla? Vi tror inte att läsaren eller drabbade/anhöriga ser 

Tsunamikatastrofen som en lärdom. Vi tror snarare att journalisten speglar katastrofen 

som en lärdom för biståndsorganisationer, vilka kommer bli väsentligt bättre på att 

informera och samarbeta med lokalbefolkningen i katastrofdrabbade områden
86

. Vi tror 

också att journalister speglar regeringens lärdomar, med tanke på deras bristande 

krisarbete under den pågående katastrofen.  
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6.3 Vilka aktörer framträder i den återspeglande rapporteringen? 

6.3.1 Vem yttrar sig? 

Tabell 5. Vem får yttra sig? 

Yttrande personer Antal Procent 

Drabbade/anhöriga 168 55 

NGO’s 4 1 

Experter 13 4 

Kändisar 5 2 

Politiska makthavare 15 5 

Näringslivstoppar 4 1 

Talespersoner/informatörer 4 1 

Journalister 51 17 

Övriga 42 14 

Total 306 100 

 

 

Tabell fem visar det totala antalet av de som yttrar sig i artiklarna och här kan vi se att 

en majoritet av de som yttrar sig är “drabbade/anhöriga”. Det är en markant skillnad 

mellan denna kategori och de två nästkommande: “journalister” och “övriga”. I 

tidigare resultatredovisning har vi kunnat se att tema“bearbetning, saknad och livet 

efter” samt berättarteknik “egna upplevda berättelser” dominerat den återspeglande 

rapporteringen. Då dessa två kategorier är utmärkande stora, ser vi en parallell mellan 

dem och att drabbade/anhöriga fått ett stort utrymme.  

 

I den korrelationstabell vi tidigare presenterat (tabell fyra), framkom det att det främst är 

drabbade/anhöriga som, i den återspeglande rapporteringen, får berätta om sina egna 

upplevda berättelser. För att säkerhetsställa att så också var fallet gällande tema 

”bearbetning, saknad och livet efter”, ställde vi “vem yttrar sig”mot “tema”. Av 

resultatet framkom det att drabbade/anhöriga och kändisar är de aktörsgrupper som 

främst yttrar sig i de artiklar som kategoriserats under “bearbetning, saknad och livet 

efter”, då 81 procent av alla drabbade/anhöriga samt 100 procent av alla de kändisar 

faller in under denna kategori (se tabell sex nedan). Dock utgörs, som tidigare nämnt, 

kändisar endast av fem personer. Därför kan vi konstatera att det även här är betydligt 

fler drabbade/anhöriga som yttrar sig gällande tema “bearbetning, saknad och livet 

efter”. 
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Tabell 6. Vem får yttra sig i respektive tema? 

 

Tema 

                     Vem får yttra sig?      

  

Drabbade 

/anhöriga 

 

NGO’

s 

 

Experter 

 

Kändisar 

 

Politiska 

makthavare 

 

Näringslivs-

toppar 

 

Talespersoner/inf

ormatörer 

 

Journalister 

 

Övriga 

personer 

Tsunamins 

händelse-

förlopp 2004 

12 0 8 0 0 50 0 18 5 

Bearbet-

ning/livet 

efter 

81 25 31 100 46 0 75 29 55 

Åtgärder 3 0 46 0 7 25 0 4 17 

Återupp-

byggnad 

4 25 15 0 7 0 25 6 7 

Politik, styre 

och regering 

0 0 0 0 40 25 0 25 2 

Ekonomi 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

 

Övrigt 

0 50 0 0 0 0 0 16 14 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

                                                                                                                        Antal personer som yttrar sig: 306 

        Siffrorna redovisas i procent 

         

I tabell fyra kan vi också se att 43 procent av alla journalister delat med sig av sina 

“personliga berättelser” från Tsunamikatastrofen. Det blir också tydligt i tabell sex, då 

18 procent av de journalister som yttrar sig faller in under temat “tsunamins 

händelseförlopp 2004” och 29 procent under “bearbetning, saknad och livet efter”.  

 

I den teori vi tidigare presenterat framkommer det att de journalister som arbetade med 

rapporteringen under Tsunamikatastrofen 2004, blev emotionellt påverkade av synen av 

död och förödelse samt interaktionen med skadade och chockade anhöriga/drabbade
87

. 

Att journalister utgör den näst största kategorin ser vi som intressant då det ger en 

indikation på att journalisters egna upplevelser haft en betydande roll i den 

återspeglande rapporteringen. I stället för att enbart rapportera objektivt har journalisten 

varit delaktig och själv delat med sig av sina erfarenheter och tankar. Att en hel del 

journalister figurerar och berättar om sina upplevelser i den återspeglande 

                                                 
87

 Englund (2008:151-154). 



  
 

34 

rapporteringen är också ett ytterligare bevis på att Tsunamikatastrofen var en 

emotionellt engagerande händelse för de journalister som verkade under den 2004. 

 

“Politiska makthavare, “experter”, “kändisar”, “NGO:s”, “näringslivstoppar” och 

“talespersoner/informatörer” har inte fått något större utrymme i artiklarna och därför 

kommer vi inte fortsättningsvis lägga någon större vikt vid dessa aktörer.  

 

6.3.2 Nationalitet 

Tabell 7. Vilka nationaliteter förekommer? 

Vilken nationalitet har den 

yttrande personen? 

Antal Procent 

Sverige 269 88 

Thailand 19 6 

Sri Lanka 1 0 

Indonesien 14 5 

Annat land 3 1 

Total 306 100 

 

 

Tidigt under vår kodning upptäckte vi att svenskar fick ett stort utrymme i artiklarna. 

När vi sedan avslutade vår kodning kunde vi se att svenskar dominerade utrymmet i den 

återspeglande rapporteringen. Tabell fem visar det totala antalet av vilken nationalitet 

den yttrande personen har. Som vi kan urskilja är yttrande personer från Thailand den 

kategori som är näst störst, vilken tätt följs av Indonesien. Dock är skillnaden mellan 

dessa kategorier och yttrande svenskar slående stor.  

 

Tidigare forskning vittnar om att både svensk och annan västerländsk media tog ett 

nationellt perspektiv och först och främst såg till de personer som drabbats från den 

egna nationen, vilket även framgår i vår studie av den återspeglande rapporteringen. Att 

svenskar skulle få det största utrymmet är heller inte märkligt, då vi valde att studera 

svenska tidningar. I en intervju med Expressens “edition coordinator” förklarar hen att 

detta nationella perspektiv är ett resultat av att enbart se till de svenska läsarnas 

intresse
88

. Vidare förklarar en ledarskribent i DN:  
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“To focus so much on the Swedish victims is natural. It is in our country, in our 

fellowship, that we have to deal the incomprehensible tradgedy that neighbors, friends, 

relatives and colleagues have experienced.”
89

.  

 

I The handbook of journalism studies diskuterar ett antal forskare nationalism i 

nyhetsmedia. Den sammantagna slutsatsen är att journalister ofta identifierar sig med en 

nation och dess nationalistiska ideologier. I nationalistiska ideologier florerar en positiv 

självbild där tankesättet bygger på ett “vi och dem”. Dessa ideologier influerar också 

nyheter och produktionen av dem, vilket blir särskilt tydligt när journalister skriver om 

utländska händelser som exempelvis krig och konflikter. Fokus ligger på “sina egna” 

och “sin egen nation”.
90

 Som vi tidigare presenterat har nyheter som ligger i det 

nationella intresset ett högt nyhetsvärde
91

, vilket i den återspeglande rapporteringen blir 

väldigt tydligt. 

 

Vi har förstått att media ofta tar ett nationellt perspektiv och ser till det nationella 

intresset i val av nyheter. Vi hade trots det förväntat oss en något bredare, objektiv syn 

på katastrofen som kunde ha bidragit i att en större variation av nationaliteter i den 

återspeglande rapporteringen. Svensk media har till exempel många gånger fått kritik 

för att rapportering under Tsunamikatastrofen 2004 mestadels fokuserat på svenskar och 

Sverige
92

 och inte sörjande, utblottade asiater. Av den anledningen förväntade vi oss att 

svensk press skulle ta ett mer internationellt perspektiv. Tabell sju visar dock att så inte 

är fallet. 

 

6.4 Sammanfattning av resultatredovisning 

Av vårt resultat framgår det att journalister främst skriver om bearbetning, saknad och 

livet efter tsunamin och att de bilder som florerar mestadels föreställer kvinnor, barn 

och/eller män i miljö. Av resultatet framgår det även att journalister främst väljer att 

skildra Tsunamikatastrofen i form av egna upplevda berättelser från drabbade/anhöriga. 

“Tsunami”, “minnen”, “livet” och “sorg” är de ord som är vanligast i rubriker. 

Drabbade/anhöriga är de personer som i störst utsträckning får yttra sig och den yttrande 

personen är i de allra flesta fall från Sverige. I den rapportering som florerade under den 
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pågående katastrofen 2004 låg fokus på drabbade svenskar och regeringens bristande 

krisarbete. Journalisterna var informativa, dramatiska och emotionella i sin 

framställning. I den återspeglande rapporteringen har vi kunnat se att kritik mot 

regeringen fortfarande florerar. Dock inte en lika stor utsträckning som tidigare. 

Journalister väljer fortfarande att fokusera på de svenskar som drabbats av katastrofen. 

Den informativa och dramatiska framställningen har ersatts mot en mer berättande, där 

privatpersoner själva får berätta om sina upplevelser och erfarenheter. 

 

Av vårt resultat har vi också kunnat urskilja att många journalister själva har valt att 

berätta om sina upplevelser och erfarenheter av katastrofen, då många var med när det 

hände. 
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7 Slutdiskussion 
 

De senaste åren har en mer emotionell och engagerad rapportering överlag fått ta plats i 

media. Det finns ett utbyte av känslor mellan journalister och drabbade, vilket är något 

som idag ses som naturligt. Den mer “konstgjorda” rapporteringen är idag borta.
93

  

Då majoriteten av de aktörer som figurerat i den återspeglande rapporteringen kring 

Tsunamikatastrofen berättat om sina egna upplevelser, då de flesta artiklar handlat om 

bearbetning, saknad och livet efter tsunamin och då de mest förekommande orden i 

rubriker, förutom “tsunami”, är “minnen”, “livet” och “sorg”, anser vi att den 

återspeglande rapportering är ett talande exempel på en engagerad och emotionell 

rapportering. I och med att svenskar fått det största utrymmet ser vi att den 

återspeglande rapporteringen fortfarande är subjektiv och etnocentrisk - journalister ser 

till det nationella intresset, samt förenklar den egentliga omfattningen av katastrofen.  

 

Tsunamikatastrofen i sig hade ett högt nyhetsvärde när den pågick på grund av att den 

var oväntad, plötslig och bidrog till att tusentals människor dog. Den låg nära läsarna på 

grund av av att den utspelade sig på populära semesterorter för svenskar, vilket bidrog 

till att det var många svenskar som drabbades och/eller förlorade sina anhöriga i 

katastrofen.
94

 Vi anser att Tsunamikatastrofen som händelse har ett högt nyhetsvärde 

även idag, men också av andra anledningar. Detta då identifikationsmöjligheten blir 

större på grund av dessa personliga berättelser som i sig väcker starka känslor. 

Katastrofen var vid pågående skede en hård nyhet
95

 då det var en oväntad och plötslig 

händelse som tog många människoliv. Med bakgrund av det vi har kunnat urskilja i den 

återspeglande rapporteringen anser vi att händelsen idag snarare framställs som en mjuk 

nyhet, då den är  mer lik underhållning och nöjesnyheter
96

. Den återspeglande 

rapporteringen blir som en saga för läsaren att sugas in i med hjälp av de personliga 

berättelserna. Att katastrofen blir omskriven mer likt en mjuk nyhet tror vi är nödvändig 

för att skapa en nyhet och ett intresse för händelsen tio år senare. 

 

I den återspeglande rapporteringen har vi också fått möta en rapportering där den 

skrivande journalisten varit delaktig i rapporteringen på ett annat sätt, då det inte bara 

rapporterat om andras missöde. De har i flera fall själva berättat om sina upplevelser 
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och känslor i samband med katastrofen. I vårt teorikapitel har vi presenterat att Bindra, 

efter intervjuer med Tsunamikatastrofens verkande journalister, drog slutsatsen att det 

endast fanns ett sätt att rapportera om katastrofen och det var genom att vara personlig 

och äkta
97

. I vår studie ser vi att detsamma gäller för journalister som verkade i den 

återspeglande rapporteringen. Att journalisterna själva väljer att berätta om sina 

upplevelser, där många rapporteringar handlade om bearbetning, saknad och livet efter 

tsunamin, visar på att de personligen blev påverkade under katastrofen. Att de väljer att 

berätta om händelsen igen visar att de än idag ser tillbaka på katastrofen med mer eller 

mindre starka känslor.  

 

Även om majoriteten av artiklarna har handlat om bearbetning, saknad och livet efter 

har vi sett att teman som berört tsunamins händelseförlopp i form av dess framfart 2004 

och regeringens bristande agerande också har förekommit i den återspeglande 

rapporteringen.  Det nationella perspektivet återfinns i båda rapporteringarna, vilket gör 

att rapporteringen 2014 påminner om den som skedde 2004.  

 

Vi anser att det är naturligt att rapporteringen tar en annan form under en återspeglande 

rapportering. En tid har gått och många ser tillbaka på händelsen, vilket gör att 

journalisterna inte kan rapportera om exempelvis samma tema. Rapporteringen har 

delvis förändrats på grund av denna faktor. Den är till minne för det svenska folket och 

de drabbade och anhöriga som än idag lever med sorgen och saknaden efter sina nära 

och kära. Det känslomässiga engagemanget har som sagt sett annorlunda ut, då de 

journalister som verkade under den återspeglande rapporteringen inte verkat under en 

känslomässigt engagerande katastrof. Den rapportering vi tagit del av ger en indikation 

på att ett känslomässigt engagemang fortfarande lever kvar i och med att journalisten 

valt att gestalta katastrofen i form av att vara subjektiv och emotionell.
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Bilaga 3 

 
Kodbok och kodschema: 

 

KODBOK 
Variabler 
V1: Vilket är artikelns huvudsakliga tema?* 

V2: Är artikeln informativ, berättande eller debatterande/utredande?** 

V3: Vilka ord förekommer i rubriken?*** 

V4: Finns det en bild/illustration och vad föreställer den i så fal?**** 

V5: Vem får yttra sig (aktör 1,2, och 3)?***** 

V6: Vilken nationalitet har den person som yttrar sig (aktör 1,2 och 3)? 

 

Precisering                                 

* Med artikelns tema vill vi slå fast vad artikeln lyfter fram som en genomgående 

handling. Syftar artikeln exempelvis till att presentera materiella åtgärder, 

återuppbyggnad av drabbade områden, ekonomiska förluster, tsunamins framfart 2004 

eller hur drabbade bearbetat händelsen? 

 

** Informativ innefattar artiklar som konkret beskriver ett evenemang eller en händelse, 

utan att varken journalist eller annan aktör kommer med personliga åsikter eller 

beskriver egna upplevelser. Berättande i form av egna upplevda berättelser innefattar 

artiklar som enbart baseras på mer personliga skildringar, både från drabbade, anhöriga, 

journalister, hjälparbetare eller på andra sätt inblandade personer. 

Debatterade/utredande innefattar de artiklar som bygger på åsikter, synpunkter och 

kritiska uttalanden om exempelvis katastrofen och hur den behandlats. Här har 

journalisten ofta som målsättning att övertyga läsaren. Denna kategori innefattar även 

de artiklar som presenterar olika analytiska och utredande aspekter med hjälp av 

information, erfarenheter och exempel. I Övrig berättarteknik kodas de artiklar in som 

inte kan kategoriseras in i någon av de övriga berättarteknikerna.   

 

*** Här räknar vi upp de ord som förekommer i rubriken. Vi kommer endast räkna med 

substantiv, adjektiv, verb och adverb, då orden i dessa ordklasser både är benämningar 

på personer, ämnen, aktiviteter och liknande samt beskriver olika tillstånd. Av den 

anledningen anser vi att dessa ord kan tas ur sitt sammanhang och ändå förmedla någon 

form av budskap.  

 

**** Vi kommer endast räkna med en bild och det är den bild som tar upp mest 

utrymme i artikeln, det vill säga den bild som är störst. 

 

***** Med “yttrar sig” syftar vi till den person eller de personer som har en mycket 

framträdande roll i artikeln. Detta ska tydligt framgå genom att journalisten antingen 

intervjuar eller citerar aktören/aktörerna i fråga. De aktörer som har en framträdande 

roll ska bidra med fakta, upplevelser, synpunkter, åsikter etc, vilka är viktiga för artikeln 

och dess sammanhang. De är också de aktörer som får störst utrymme i artikeln, 

exempelvis genom flera pratminus. I denna definition räknar vi också in de journalister 

som, i artikeln, beskriver sina egna egna upplevelser eller debatterar för något. Vi 

kommer inte räkna in den eller de aktörer som endast bidrar med en enstaka kommentar 

eller ett enstaka citat. 

 



  
 

XI 

 

KODSCHEMA 
ID-nummer (nummer på artikeln) 

Tidning (namn på tidning) 

Rubrik (artikelns rubrik) 

Datum (publiceringsdatum) 
 

V1. Vilket är artikelns huvudsakliga tema? 
1 Tsunamins händelseförlopp 2004* 

2 Bearbetning/Saknad/Livet efter** 

3Åtgärder*** 

4 Återuppbyggnad**** 

5 Politik, styre och regering 

6 Ekonomi 

7 Övrigt 

 

* artiklar som enbart fokuserar på att återberätta vad som hände, vid katastrofens 

framfart, 2004. Dessa artiklar kan både vara återberättande i form av konkret fakta eller 

att en person berättar om sina upplevelser från katastrofen. 

** artiklar som enbart fokuserar på hur olika personer bearbetar vad de varit med om, 

hur de sörjer döda anhöriga och/eller hur deras liv ser ut efter tsunamin. 

** *i form av hjälp- och räddningsinsatser samt proaktivt katastrof- och krisarbete. 

****i form av materiell återuppbyggnad i områden som förstördes av tsunamin 

 

V2. Finns det en bild/illustration och vad föreställer i så fall den? 
1 Porträtt man/män 

2 Porträtt kvinna/kvinnor 

3 Porträtt barn 

4 Grupp/Blandat kvinnor, barn och/eller män 

5 Man/Män i miljö 

6 Kvinna/Kvinnor i miljö 

7 Barn i miljö 

8 Grupp/Blandat kvinnor, barn och/eller män i miljö 

9 Diagram/Karta/Objekt/Djur 

10 Ingen bild/illustration 

 

V3. Är artikeln informativ, berättande eller debatterande/utredande? 
1 Informativ 

2 Berättande i form av egna upplevda berättelser 

3 Debatterande/utredande 

4 Övrig berättarteknik 

 

V4. Vilka ord förekommer i rubriken? 
Öppen fråga 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

XII 

V5a. Vem får yttra sig? (person 1) 
1 Drabbade/anhöriga 

2 NGO:s (människor från icke-statliga, frivilliga och hjälporganisationer) 

3 Experter (forskare och läkare) 

4 Kändisar (idrottare, skådespelare och artister) 

5 Politiska makthavare (Regeringschefer, ministrar, riksdagsmän och -kvinnor, andra 

politiker, borgmästare, kungar med flera) 

6 Näringslivstoppar (Företagsledare, VD med flera) 

7 Talespersoner och informatörer 

8 Journalister 

9 Övriga 

10 Finns ingen person 1 

 

V5b. Vem får yttra sig? (person 2) 
1 Drabbade/anhöriga 

2 NGO:s (människor från icke-statliga, frivilliga och hjälporganisationer) 

3 Experter (forskare och läkare) 

4 Kändisar (idrottare, skådespelare och artister) 

5 Politiska makthavare (Regeringschefer, ministrar, riksdagsmän och -kvinnor, andra 

politiker, borgmästare, kungar med flera) 

6 Näringslivstoppar (Företagsledare, VD med flera) 

7 Talespersoner och informatörer 

8 Journalister 

9 Övriga 

10 Finns ingen person 2 

 

V5c. Vem får yttra sig? (person 3) 
1 Drabbade/anhöriga 

2 NGO:s (människor från icke-statliga, frivilliga och hjälporganisationer) 

3 Experter (forskare och läkare) 

4 Kändisar (idrottare, skådespelare och artister) 

5 Politiska makthavare (Regeringschefer, ministrar, riksdagsmän och -kvinnor, andra 

politiker, borgmästare, kungar med flera) 

6 Näringslivstoppar (Företagsledare, VD med flera) 

7 Talespersoner och informatörer 

8 Journalister 

9 Övriga 

10 Finns ingen person 3 

 

V6a. Vilken nationalitet har den person som yttrar sig (person 1)? 
1 Sverige 

2 Thailand 

3 Sri Lanka 

4 Indonesien 

5 Indien 

6 Annat land 

7 Framgår ej 

8 Finns ingen person 1 

 

 

 



  
 

XIII 

V6b. Vilken nationalitet har den person som yttrar sig (person 2)? 
1 Sverige 

2 Thailand 

3 Sri Lanka 

4 Indonesien 

5 Indien 

6 Annat land 

7 Framgår ej 

8 Finns ingen person 2 

 

V6c. Vilken nationalitet har den person som yttrar sig (person 3)? 
1 Sverige 

2 Thailand 

3 Sri Lanka 

4 Indonesien 

5 Indien 

6 Annat land 

7 Framgår ej 

8 Finns ingen person 3 
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Bilaga 4 

Ord i rubriker: 

 
Antal  Ord 

44 Tsunami 

21 Minnen 

13 Livet 

9 Katastrof 

9 Glömma 

9 Offer 

8 Vågen 

8 Flodvågen 

6 Överleva 

6 Lärdomar 

6 Hjälpa 

6 Död 

6 Thailand 

6 Khao Lak 

5 Tsunamikatastrofen 

5 Saknad 

5 Hem 

4 Omkomna 

4 Familj 

4 Stark 

4 Ansvar 

4 Förlorade 

4 Leva 

4 Hopp 

4 Ljus 

4 Hedra 

3 Förändra 

3 Kris 

3 Räddad 

3 Barn 

3 Slog 

3 Kaos 

3 Människor 

3 Svårt 

3 Chanslösa 

2 Minnesceremoni 

2 Krishantering 

2 Stöd 

2 Återvände 

2 Saga 

2 Andetaget 

2 Drabbad 

2 Tro 

2 Läkta 

2 Sår 



  
 

XV 

2 Fall 

2 Julen 

2 Avslut 

2 Beredskap 

2 Ljud 

2 Mörker 

2 Skakande 

2 Berättelser 

2 Släcktes 

2 Historia 

2 Bild 

2 Förödelse 

2 Tid 

2 Invånare 

2 Spring 

2 Öppnade 

2 Läxa 

2 Sverige 

2 Svenskar 

2 Kärlek 

1 Familjemedlemmar 

1 Mamma 

1 Dotter 

1 Syster 

1 Turist 

1 Turism 

1 Känslosam 

1 Plågsamma 

1 Krossade 

1 Påminnelse 

1 Hemsöker 

1 Sista 

1 Svek 

1 Helvetesväggen 

1 Lidande 
1 Kamp 
1 Brutalt 
1 Skörhet 
1 Panik 
1 Hata 
1 Avskytt 
1 Älskat 
1 Helvete 
1 Tacksam 
1 Förvarning 
1 Finnas 
1 Erkänn 
1 Odödlig 



  
 

XVI 

1 Overklig 
1 Efterspel 
1 Tårar 
1 Tala 
1 Trasig 
1 Solkig 
1 Dålig 
1 Insamling 
1 Intakt 
1 Vatten 
1 Mista 
1 Bevakning 
1 Freden 
1 Ledsen 
1 Ödesdiger 
1 Redo 
1 Liten 
1 Sköljer 
1 S-regering 
1 Begrava 
1 Bearbeta 
1 Trygg 
1 Rasera 
1 Känslor 
1 Närmare 
1 Terroristattack 
1 Lykta 
1 Tända 
1 Rädsla 
1 Varningssystem 
1 Känna 
1 Existentiell 
1 Utsatt 
1 Skildra 
1 Upplevelse 
1 Resa 
1 Flyga 
1 Öbor 
1 Tioårsceremoni 
1 Monument 
1 Utmaning 
1 Arbeta 
1 Krisstöd 
1 Marken 
1 Annandagen 
1 Minnesdag 
1 River 



  
 

XVII 

1 Ringde 
1 Ute 
1 Lämna 
1 Politiska 
1 Trauma 
1 Försvann 
1 Ensamt 
1 Lillasyster 
1 Tragedier 
1 Blödigare 
1 Riskeras 
1 Värde 
1 Betydelse 
1 Identifiera 
1 Distans 
1 Helande 
1 Kraft 
1 Tsunamisorg 
1 Lindra 
1 Märkligt 
1 Förtvivlan 
1 Närvarande 
1 Öde 
1 Värre 
1 Gråtit 
1 Skrattat 
1 Överväldigande 
1 Brann 
1 Hjältar 
1 Idyll 

1 Krigszon 

1 Förstod 

1 Ingen 

1 Äger 

1 Viktigt 

1 Lugnet 

1 Sönder 

1 Run 

1 Fel 

1 Begås 

1 Stärkte 

1 Hyllning 

1 Dyrköpt 

1 Tabu 

1 Odds 

1 Riter 

1 Hantera 

1 Ofattbara 



  
 

XVIII 

1 Dödsvågen 

1 Nerringd 

1 Törs 

1 Skrek 

1 Skitiga 

1 Illaluktande 

1 Hjälporganisation 

1 Envis 

1 Klaga 

1 Fattas 

1 Kungen 

1 Statsministern 

1 Uppsala 

1 Halland 

1 Gävle 

1 Sumatra 

1 Indiska Oceanien 

1 Thailändarna 

1 Indonesierna 

1 Phuket 

1 Sri Lanka 

1 Banda Aceh 

1 Fråga 

1 Visste 

1 Perspektiv 

1 Fasanfulla 

1 Installation 

1 Startade 

1 Siffror 

1 Totalt 

1 Döpt 

1 Strand 

1 Epicentrum 

1 Nytt 

1 Internt 

1 Väldigt 

1 Tänker 

1 Längre 

1 Fortfarande 

1 Arbetsplats 

1 Kupé 

1 Huvudet 

1 Timmar 

1 Någonsin 

1 Riktning 

 


