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Abstrakt 

 SVT arbetar inom public service-sfären och försöker efterfölja ett sändningstillstånd där 

objektivitet förespråkas. Under en längre period hade SVT monopol på TV-sändningar, men 

1987 hävdes monopolet och konkurrerande nyhetsmedier gjorde entré på marknaden. Tidigare 

forskning visar att uppkomsten av konkurrerande nyhetsmedier på marknaden har förändrat 

sättet att producera nyhetsinslag. Nyhetsmediernas nyhetsinslag har gått mot en mer 

kommersiell utformning där syftet är att locka till sig tittare. SVT har följt denna trend trots 

att deras sändningstillstånd förespråkar neutralitet gentemot andra maktsfärer i samhället. Vad 

som inte framgått av tidigare forskning är om och hur bildsättningen i nyhetsinslagen förhåller 

sig till objektivitet kontra kommersialism efter avskaffandet av TV-monopolet. Då SVT 

behållit sitt sändningstillstånd kan det antas att de fortfarande anser sig vara objektiva i sitt 

bildberättande, men frågan är då om deras syn på objektivt bildberättande har förändrats?  

  

För att svara på detta genomfördes en kvalitativ bildanalys av åtta nyhetsinslag med temat 

katastrofrapportering. Fyra inslag som rapporterar om Tjernobylkatastrofen 1986 ställs mot 

fyra inslag om flodvågskatastrofen i Asien 2004. Den första katastrofen ägde rum före TV-

monopolets avskaffande, och den andra efter. Bildberättandet i rapporteringen av 

katastroferna jämfördes sedan, för att fastslå om den senare katastrofen gestaltats mer 

kommersiellt än den tidigare. Uppsatsen diskuterar om och hur synen på objektivitet har 

förändrats hos SVT, och att objektivitet kan komma att fortsätta förändras mot ett mer 

kommersiellt håll.  

  

Studiens slutsats visar att bildberättandet i nyhetsinslagen över Tjernobylolyckan förhöll sig 

mer till objektivitet, medan nyhetsinslagen över flodvågskatastrofen i Asien lutade mot ett 

mer kommersiellt bildberättande. Mellan 1980-talets senare hälft och 2000-talets början hade 

klippbildernas roll förändrats. Den visuella information som tillsammans med reporterrösten 

till en början utgjorde vad som kan liknas vid bildsatt radio, hade under den senare perioden 

övergått i en katastroffilm, som underhöll publiken på ett sätt som liknar de kommersiella 

nyhetsinslagens utformning. 

 

Nyckelord: kommersialisering, objektivitet, katastrofrapportering, SVT, TV-nyheter 
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1. Inledning 

1.1. Kommersialisering av nyhetsinslag 

Denna uppsats kommer att undersöka den rörliga bilden i flera nyhetsinslag publicerade av 

SVT. Den kommer analysera rörliga bilder i flera nyhetssändningar publicerade innan och 

efter det att TV-monopolet avskaffades, för att utröna den rörliga bildens förhållande till 

kommersialisering av nyhetsinslag i ett konkurrerande medielandskap. Något som inte 

framgått i tidigare forskning, men som berörs i denna uppsats, är vad klippbilder eller grafik i 

SVT:s nyhetsinslag innehåller i ett syfte att locka en större publik. Att anpassa utformningen 

av nyhetsinslag i ett publiklockande syfte kan ses som en kommersialisering av nyhetsinslag. 

Att kommersialisera betyder att göra något till föremål för vinstgivande affärsverksamhet 

(Nationalencyklopedin 2017). Anna Maria Jönsson och Jesper Strömbäck (2007) resonerar 

dock kring fenomenet kommersialisering och påpekar att ökad konkurrens om publikens 

uppmärksamhet leder till ökad publikorientering. Ur det perspektivet menar Jönsson & 

Strömbäck att kommersialisering handlar mer om anpassning till en publikmarknad och 

publikmaximering snarare än kapitalmarknad och vinstmaximering. När TV-monopolet 

släpptes 1987 (Jönsson, Strömbäck 2007) öppnades det upp för fler nyhetsrapporterande 

mediekanaler på en marknad där SVT tidigare haft ensamrätt. Detta ledde till förändringar i 

hur TV-sända nyhetsinslag producerades och hur nyhetsinslagen utformades. På en marknad 

där SVT stått ensamma under en längre tidsperiod uppstod en kamp om tittare med 

kommersiella TV-kanaler. Konkurrensen ledde till snuttifiering av SVT:s nyhetsinslag, 

särskilt efter det så kallade nyhetskriget mellan SVT och TV4 under år 1993 som Kent Asp 

skriver i sin arbetsrapport (1993). TV4-nyheterna bedrev under nittiotalet ett för Sverige nytt 

nyhetskoncept, och public service befann sig i en utsatt situation där osäkerhet infann sig 

kring hur den nya konkurrensen skulle bemötas. SVT valde att låta sina nyhetsreportage följa 

modellen kring en mer kompakt och kommersiell nyhetsrapportering. Den ökande 

konkurrensen efter avregleringen av monopolet för radio- och TV-sändningar har även 

motiverat SVT till satsningar på ökad kvalité och förändringar i utformningen av program 

(Weibull 2011). För denna uppsats är påståendet relevant, då resultatet i så fall visar att 

rörelsen hos SVT:s nyhetssändningar tenderar att likna den kommersiella strukturen i 

nyhetsrapporteringar, även då det gäller innehållet av den rörliga bilden. Undersökningen 
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kommer alltså fokusera på om denna kommersiella betoning påverkat de rörliga bilderna i 

SVT:s nyhetsinslag; något som inte framgår av tidigare forskning. 

1.2. SVT:s sändningstillstånd 

SVT är en del av public service, vars sändningstillstånd och anslagsvillkor regleras av 

riksdagen och regeringen. I SVT:s public serviceredovisning går att läsa ett utdrag ur 

sändningstillståndets första stycke, som beskriver villkoren för oberoendet i public service-

uppdraget: 

Verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas 

självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra 

intressen och maktsfärer i samhället. 

(SVT:s sändningstillstånd 2017, s. 8) 

Public service befinner sig idag i ett läge där balansen mellan ett högkvalitativt medieinnehåll 

och möjligheten att locka tittare behöver bejakas. Denna balans bottnar i public service-

sfärens drivkraft att bibehålla ett innehåll som skiljer sig från de kommersiella kanalernas 

verksamhet, för att motivera public services överlevnad. Samtidigt behövs en tillräckligt stor 

publik för att ge skäl för licensavgiften (Strömbäck 2008). Frågan är alltså hur väl SVT 

förhållit sig till denna balans och om de influerats av en kommersiell påverkan från andra 

nyhetsmedier. Med kommersiell påverkan i uppsatsens kontext menas alltså inte enbart ett 

ekonomiskt vinstdrivande syfte, utan även ett aktivt val av bildsättning av nyheter med 

huvudmål att locka tittare som frångår SVT:s mål om att verka objektivt och sakligt. 

1.2.1. Objektivitet 

I uppsatsen tolkas citatet ur SVT:s public serviceredovisning som att SVT bör förhålla sig 

objektivt i nyhetsrapporteringen, utan att låta sig influeras av konkurrerande nyhetsmediers 

utformning av nyhetsinslag. Begreppet objektivitet är enligt Nationalencyklopedin 

(Nationalencyklopedin 2017) omstritt, och kontexten objektiv nyhetsrapportering blev 

omdiskuterad i samband med att public services inledde sina sändningar. Objektiviteten är ett 

krav i sändningstillståndet för public service, där både debatt och forskning kring vad 

begreppet innebär myntat fyra beståndsdelar: sanning, relevans, neutralitet och balans. Att 

genomföra en innehållsanalys, som i uppsatsen kommer att centreras kring bildberättandet 

kan ge en uppfattning av hur sanning och relevans skildras i SVT:s rapportering av de två 

aktuella katastroferna. Hur SVT förhåller sig till neutraliteten och balansen kan efter en 
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jämförelse av de två nyhetshändelserna bli tydligare, men vikt bör läggas vid att begreppet 

objektivitet kan förändras över tid i takt med nyhetsklimatet. 

1.3. Syfte och frågeställning 

Med detta underlag tar uppsatsen avstamp i om bildkompositionen i SVT:s nyhetsreportage 

har påverkats i en kommersiell riktning i konkurrensen med andra TV-nyheter på marknaden 

vars nyheter lutar mot en mer kommersiell inriktning. Detta utgör valet av SVT som 

studieobjekt då deras sändningsvillkor ställer högre krav på objektivitet i motsats till andra 

kommersiella nyhetsmedier utanför public service-sfären. Vårt intresse i undersökningen är 

att analysera nyhetsinslag vars teman är snarlika. Detta görs för att eliminera möjliga 

skillnader i utformningen som kan uppkomma om nyhetsinslagens teman står för brett isär. 

De studieobjekt som valts ut är fyra nyhetsinslag kring Tjernobylkatastrofen året 1986 och 

fyra nyhetsinslag kring flodvågskatastrofen i Asien året 2004 som har sänts i 

nyhetsprogrammen Aktuellt och Rapport. Dessa två katastrofer valdes ut då den förstnämnda 

ägde rum innan TV-monopolet avskaffades, och den sistnämnda ägde rum efter det att TV-

monopolet avskaffades. Syftet med uppsatsen är att utröna om SVT:s syn på objektivitet 

förändrats efter att TV-monopolet släpptes (1987) då dörren öppnades upp för andra 

konkurrerande maktsfärer på nyhetsmarknaden. Uppsatsens frågeställning är: 

•Har SVT:s bildsättning i nyhetsrapporteringen av flodvågskatastrofen i 

Asien 2004 en mer kommersialiserad utformning än SVT:s bildsättning i 

nyhetsrapporteringen av Tjernobylolyckan 1986? 

1.3.1. Bakgrund 

Båda katastroferna berörde en stor mängd svenskar, och nyhetsrapporteringen som följde 

hade i huvudsak en svensk vinkling på nyheterna. Katastroferna skedde båda utanför Sverige, 

och människor i det geografiska området drabbades värre än Sverige. Tjernobylolyckan ägde 

rum före det att TV-monopolet släpptes; natten den 26 april 1986, då kärnreaktor nummer 

fyra exploderade i ett kärnkraftverk beläget i utkanten av staden Pripyat i norra Ukraina. Ett 

dygn senare nådde de radioaktiva ämnena Sverige. Flera svenskar har upplevt mindre värde i 

jakt, fiske, bärplockning och vistelse i naturen, särskilt från det att olyckan ägde rum och 

några år framåt (Strålsäkerhetsmyndigheten 2001). Flodvågskatastrofen tog plats flera år efter 

att SVT fick konkurrens av andra nyhetsmedier. Den 26:e december 2004 klockan 07:58 lokal 
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tid ägde en undervattensjordbävning rum utanför den indonesiska ön Sumatra i Indiska 

oceanen. Jordbävningen orsakade en tsunami, som drabbade stora delar av kustsamhällen i 

Sydostasien. Bland de drabbade områdena fanns populära turistresemål för svenskar, 

huvudsakligen i Thailand (SOU 2005:104). Det totala antalet svenskar som omkom i 

flodvågskatastrofen 2004 uppges vara 543, varav 542 av dessa befann sig i Thailand 

(Socialstyrelsen 2007). 

1.4. Hypotes 

Hypotesen är att uppkomsten av konkurrerande nyhetsmedier påverkat SVT:s bildsättning 

från en objektiv bildsättning till en mer kommersiell bildsättning. Uppsatsens syfte är att 

undersöka SVT:s bildsättning av katastrofrapporteringar före och efter TV-monopolets 

avskaffande. Om undersökningen bekräftar hypotesen kan det innebära att SVT bryter mot sitt 

sändningstillstånd som handlar om att de ska verka oberoende av andra intressen och 

maktsfärer i samhället. Dessa intressen och maktsfärer kännetecknas i sammanhanget av 

andra nyhetsmedier med en kommersiell utformning i nyhetsrapporteringen.  

1.5. Begreppsförklaringar 

1.5.1. TV-inslag 

Begreppet TV-inslag upprepas flertalet gånger i uppsatsen. Ett förtydligande av vilka 

komponenter som ingår i definitionen TV-inslag följer därför nedan. Ett inslag i SVT:s 

nyhetssändningar kännetecknas av olika avsnitt som samverkar för att förmedla nyheten. Den 

aktuella definitionen av TV-inslag som används i uppsatsen består av ett bildsatt inslag, där 

programledaren först läser upp en påa innan inslaget, följt av att inslaget visas med en 

speakerröst som kompletterar påan, samt intervjuer under inslaget (Sahlin 2013). 

1.5.2. Reportage 

Reportage är ett omdiskuterat begrepp (Olson 2011), som i denna uppsats innebär ett 

nyhetsinslag som objektivt skildrar verkligheten, utan att medvetet använda olika 

berättargrepp eller -tekniker som är tänkta att leda mottagaren i en viss riktning. Jämförelsevis 

går att nämna dokumentär, som i denna kontext innebär att insamlat material sammanställs för 

att ge en subjektiv tolkning av verkligheten, och som med estetiska grepp leder mottagaren i 

en viss riktning. 
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1.5.3. Bilder 

Bilder representerar i denna uppsats videoupptagning av nyhetshändelserna. I detta begrepp 

ingår inte i den filmade situationen tillhörande, eller i efterhand pålagda, ljud. Dessa ljud 

innefattar musik eller röster från intervjuade personer, reportrar eller speakerröster. 

1.5.4. Kommersialisering 

För att få en förståelse för den teori uppsatsen grundar sig på (Stoehrel 1994) behövs först en 

förklaring kring begreppet kommersialisering och hur kommersialisering kopplas samman 

med publiklockande dramaturgi i klippbilder. Ökad publikorientering och kommersialisering 

kan väntas leda till en ökad grad av dramatisering och redigering, eller med andra ord en ökad 

journalistisk ansträngning att använda sig av ett bildspråk som inte tråkar ut publiken (Jönsson 

& Strömbäck 2007). Ju större konkurrens inom nyhetsmarknaden, desto mer förväntas 

medierna dramatisera och redigera nyheterna. Med dramatisering och redigering menas hur 

redaktioner arbetar med bilder, grafik och musik för att skapa en berättelse. Jönsson & 

Strömbäck (2007) påstår att ökad publikorientering och kommersialisering kan väntas leda till 

en ökad ansträngning från journalister att använda sig av ett bildspråk som inte tråkar ut 

publiken i ett kommersiellt syfte. Genom att analysera en möjlig ökning av dramatisering och 

redigering i den rörliga bilden av nyhetsinslagen utifrån detta perspektiv, kan uppsatsen 

förhoppningsvis ett svar på om det är så att SVT påverkats av konkurrensen inom 

nyhetssfären, och som en konsekvens av detta använder mer dramatiska bilder i 

nyhetsrapporteringen av flodvågskatastrofen än i rapporteringen av Tjernobylolyckan. För en 

ökad förståelse för hur mediehus kan förhålla sig till objektivitet samt kommersialism i sin 

utformning av nyhetsinslag används Veronica Stoehrels berättelsestrategier (1994). 

 

2. Tidigare forskning 

Tidigare forskning pekar på att SVT:s utformning av nyhetsinslag har förändrats för att möta 

konkurrerande nyhetsmedier i ett syfte att locka till sig en större publik. Mats Ekström 

problematiserar begreppet TV-journalistik då flera nyhetsprogram kan anses vara hybrider av 

både traditionellt journalistiskt arbete och andra typer av TV-produktion. Detta är en av 

anledningarna till att valet att analysera SVT:s nyheter då SVT har som regel att verka 

objektivt och sakligt utifrån deras sändningstillstånd; uppsatsen utgår från antagandet att deras 
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nyhetsprogram som har valts att undersökas inte drivits mot en hybrid av traditionellt 

journalistiskt arbete och andra typer av TV-produktioner. Denna typ av hybridproduktion 

innebär att man har lånat berättargrepp i nyhetsutformningens bild från andra genrer, 

exempelvis fiktiva filmberättelser, vars användning syftar till att förstärka nyhetsinnehållets 

emotionella genomslagskraft hos mottagaren (Ekström 1998). TV-produktion är inriktad på 

att vara en tänkt publik till lags, och att befintliga tittare avgör ägarintressen och eventuella 

annonsörer. Då valet av nyhetsreportage inom public service har gjorts bör detta has i åtanke. 

Uppsatsen undersöker om SVT saknar fokus på fängslande visuellt berättande då de olikt 

andra nyhetsproducenter inte är i samma behov av annonsörer eller drivs av ekonomiskt 

vinstdrivna ägarintressen. Altheide & Snow skriver om att medierna, förutom att bestämma 

innehållet i nyhetsrapporteringen, även avgör vilka former den förmedlas med. Därför kan 

den även färga av sig på hur nyheterna presenteras för mottagaren. Dessa 

kommunikationsformer blir vedertagna för mottagaren, som tidigare hade andra uppfattningar 

om hur en nyhetshändelse rapporterades (Altheide & Snow 1991). Medierna får därför ett 

maktförhållande gentemot publiken. Detta är relevant för uppsatsen, eftersom att mottagaren 

kan uppfatta en nyhet som objektiv om den presenteras inom ett visst tidsspann, men kan ge 

ett annat intryck under en annan tidsperiod. Då uppsatsen behandlar två nyhetshändelser i 

olika tidsspann görs därför en jämförelse med samma teoretiska utgångspunkter kring 

utformningen av nyheten, för att undersöka om det är en skillnad i nyhetsinslagens 

bildberättande. Tidigare forskning visar även på att uppkomsten av fler nyhetsmedier 

resulterat i en kamp om tittare som lett till att SVT slutligen landat i en mer kommersiell 

utformning av sina nyhetsinslag. Den forskning som gjorts handlar mer om hur SVT:s 

nyhetsinslag blivit snuttifierade och hur de förändrats i sin berättarstruktur, och inte om hur 

den rörliga bilden förändrats (Asp 1993). 

 

3. Teori 

3.1. Berättelsestrategier 

Veronica Stoehrels berättelsestrategier (1994) teoretiserar kring hur ett nyhetsinslag bör 

utformas för att verka objektivt, samt hur det kan utformas i ett kommersiellt syfte. Denna 

teori används i uppsatsen för att utröna vilka narrativa grepp som kan användas för att 
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eftersträva ett objektivt och sakligt bildberättande, samt vilka grepp som används för att locka 

en större publik. De två berättelsestrategierna som presenteras appliceras i analysen av 

bildmaterialet i SVT:s bildinnehåll i rapporteringen av Tjernobylkatastrofen och 

flodvågskatastrofen. I Berättelsestrategier, kunskap och reflektion visar Veronica Stoehrel på 

aktualitetsjournalistikens snäva utrymme för expressiva berättarformer i nyhetsreportage. En 

berättelsestrategi är i sammanhanget ett aktivt val i framställningen av bildmaterial till 

nyhetsrapportering. De olika berättelsestrategierna kan ha för avsikt att verka som en saklig 

framställning av nyheten, eller att genom olika narrativa och estetiska berättargrepp öppna för 

mottagaren att tolka nyheten subjektivt. 

 

De tre olika berättelsestrategier, den dokumentära realistiska berättelsestrategin, den taktiska 

populära strategin och den estetiska berättelsestrategin, formar på olika vis hur TV-

journalistik kan presenteras (Stoehrel 1994). Eftersom att dessa berättelsestrategier behandlar 

samtliga beståndsdelar i ett nyhetsreportage, text, intervju och bildberättande, är de två första 

komponenterna (text och intervju) överflödiga i uppsatsens analys av nyhetsreportage. Våra 

frågeställningar kretsar kring utformning av den rörliga bilden i SVT:s nyhetsrapportering. 

Därför kommer analysen enbart att fokusera på bildberättandet taget ur nyhetens kontext. 

Detta eftersom att uppsatsens syfte är att undersöka i vilken grad SVT använder sig av 

publikfångande element i sitt bildberättande i nyhetsrapporteringar innan och efter det att 

nyhetsmonopolet avskaffades. Då uppsatsens syfte är att studera bildsättningen i SVT:s 

katastrofrapporteringar ur ett objektivt kontra kommersiellt perspektiv är den dokumentära 

berättelsestrategin och den taktiska populära strategin relevanta som teorier. Därför kommer 

analysen av materialet utgå från dessa två berättelsestrategier: 

3.1.1. Den dokumentära realistiska berättelsestrategin 

Denna strategis mål kan förklaras med att optimera trovärdigheten hos budskapet som 

förmedlas, eller att spegla verkligheten snarare än att tolka den. Bevis för en autencitet ges 

genom att på ett så neutralt vis återberätta ett skeende. Denna modell kan efter en jämförelse 

med villkoren för SVT:s sändningstillstånd antas ligga närmast den inslagsform som SVT bör 

producera för att nå upp till villkoren. Med andra ord redovisar den dokumentära 

berättelsestrategin en mall för hur ett neutralt vinklat TV-inslag bör byggas upp. Med 

begreppet neutralt följer dock en förståelse för och i en epokrelaterad kontext relevant 

förändring för vad som i sammanhanget uppfattas som neutralt. Teorins relevans för 

uppsatsen motiveras genom att ställa den i förhållande till sändningstillståndets krav på 
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neutralitet, det vill säga självständighet gentemot andra ekonomiska maktsfärer), och granska 

de egenskaper som Stoehrel presenterar för att ett nyhetsinslag ska kunna klassificeras som 

tillhörande den dokumentära realistiska berättelsestrategin. 

 

Utgångspunkten för denna delteori är att det finns en objektiv verklighet att betrakta, en som 

är oberoende av hur journalisten, och i detta fall filmare/redigerare av insamlat material, 

uppfattar den. Reporter eller filmare på plats vid nyhetshändelsen skildrar handlingen snarare 

än att presentera detaljer som ger mottagaren möjlighet att med känslor tolka 

händelseförloppet (Stoehrel 1994). Denna form av nyhetspresentation av värde för uppsatsen, 

då den dokumentära realismen har som mål att eliminera mottagarens möjlighet att uppfatta 

budskapet på olika sätt. På så vis kan den dokumentära realistiska berättelsestrategin kopplas 

till en objektiv nyhetsrapportering, där möjligheten för en subjektiv tolkning av 

nyhetshändelsen minimeras. Orsak till nyhetsbevakningen presenteras och en verkan av 

nyhetshändelsen redovisas. Nyhetsrapporteringen har som mål att visa mottagaren en form 

som i kontexten upplevs som objektiv och därmed den rätta eller sanna uppfattningen av 

händelsen. En kommersiell påverkan av nyhetsrapporteringens bildinnehåll tenderar att leda 

mottagaren in på ett spår som med hjälp av expressiva och känsloladdade bilder riskerar att 

öppna en möjlighet att för mottagaren skapa en mer subjektiv uppfattning av händelsen. 

Därmed minskas den upplevda objektivitet som presenteras i villkoren för SVT:s 

sändningstillstånd. Svårigheten i att begränsa definitionen av realism i analys av den rörliga 

bildens förändring över tid är uppkomsten av ny teknik, samt att den realistiska 

berättarformen lånar in berättarsätt från berättelser som associeras med fiktion och spelfilm. 

3.1.2. Den taktiska populära strategin 

För att verifiera hur en form av nyhetsrapportering i bilder särskiljer sig från den dokumentära 

realismens berättelsestrategi behövs ett alternativ med tydliga exempel på hur presentationen 

av nyhetsinslagens bildmaterial sätts i kontexten kommersialisering. Den taktiska populära 

strategin representerar berättargrepp som bäst går att jämföra med kriterierna för kommersiellt 

utformat bildberättande i nyhetsinslag för att locka publik. Här byggs nyhetsinslaget upp i 

syfte att vinna mottagarens uppmärksamhet. 

 

Huvudsyftet för denna strategi är inte att skildra verkligheten så sakligt som möjligt, utan att 

vinna och behålla publiken. I denna strategi ingår begreppet collageform, som syftar till att 

presentera ett icke-kronologiskt händelseförlopp. Med andra ord blir det lättare för mottagaren 
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att börja följa nyhetshändelsen i inslaget utan att behöva följa förloppet från början till slut. 

Mottagaren kan börja titta när den vill, och ändå få en förståelse för vad nyheten handlar om. 

Underhållningsvärdet spelar på mottagarens känslor, i syfte att vinna dennes uppmärksamhet. 

Genom en dramaturgisk estetik fångas ett visst känsloläge som kan tänkas attrahera 

mottagaren, och stärker programmets emotionella genomslag (Stoehrel 1994). Denna strategi 

är beroende av en subjektiv tolkning hos mottagaren för att nå full genomslagskraft, och är 

således inte förenlig med SVT:s sändningstillstånd, där en förberedd form som strävar efter 

objektivitet råder. 

 

När det kommer till bilder inom den taktiska populära strategin används bilderna som 

dramatiska komponenter i sig, eller för att iscensätta en handling där information och 

underhållning blir samma sak. Det är en strategi där publiken välkomnas att engagera sig 

känslomässigt i det som gestaltas för att behålla publikens intresse där begreppen inlevelse 

och empati är av stor betydelse. Det finns flera olika teorier för hur en berättelse ska utformas 

i syftet att anspela på publikens inlevelse och empati med hjälp av känslomässigt 

bildberättande. Uppsatsen utgår från teorin som Stoehrel presenterar som handlar om hur en 

berättelse fjärmar en publik genom att låta publiken leva sig in i berättelsen. Större delen av 

den taktiska populära berättelsestrategin handlar alltså om att försöka väcka starkare känslor 

hos publiken som inte är förenlig med ett objektivt betraktande av verkligheten (Stoehrel 

1994). I analysen blir det således relevant att undersöka om och hur SVT försöker skapa 

empati och inlevelse i sitt bildberättande under de två olika tidsepokerna, då sökandet efter 

känslomässigt engagemang kan kopplas till kommersialism. 

 

4. Metod 

Genom en bildanalys av den rörliga bilden går uppsatsen djupare in på vilka bilder som 

presenteras och hur de förhåller sig till objektivitet respektive sökandet efter känslomässigt 

engagemang utifrån Stoehrels berättelsestrategier i de olika tidsepokerna. Detta för att avgöra 

om bildberättandet förändrats över den valda tidsrymden. En bildanalys är relevant i 

uppsatsen för att avgöra om den rådande katastrofrapporteringens form för objektivt 

bildberättande i enlighet med SVT:s sändningstillstånd har förändrats efter det att TV-

monopolet avskaffades. 
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4.1. Bildanalys 

I en bildanalys krävs en medvetenhet över vilken genre som studeras. Då uppsatsen analyserar 

SVT:s nyhetsinslag utgår den från nyhetsgenren och de typiska stildrag som används inom 

just den genren. Uppsatsens bildanalys kommer att ta reda på hur SVT förhåller sig till 

tolkningsbara tecken och ursprungsbetydelser i valet av klippbilder till nyhetsinslagen. För att 

ta reda på hur innehållet i bildsättningen förhåller sig till objektivitet enligt 

berättelsestrategierna begränsas analysen utifrån begreppen denotation och konnotation. 

Denotation kan i uppsatsens kontext beskrivas som ett uttryck för grundbetydelsen i 

klippbilder som förekommer i SVT:s nyhetsinslag. Denotationen är den objektiva betydelsen 

för det som förekommer i klippbilderna, där det som visas går att direkt härleda till 

nyhetsrapporteringen utan att behöva tolka dess innebörd. Kraven för att visuella element ska 

gå att härleda till denotation är att de ska likna något som mottagaren kan uppfatta i 

verkligheten. Det ska heller inte vara möjligt att förväxla snarlika skeenden utifrån en 

subjektiv uppfattning hos mottagaren. Här finns en tydlig koppling till den dokumentära 

realistiska strategin: enligt Stoehrel är nyhetsreportage en genre som lämnar lite utrymme för 

expressivitet (Stoehrel 1994). Detta kan i analysen innebära att ju fler klippbilder i respektive 

nyhetsinslag som faller under kriterierna för att förmedla ett denotativt innehåll, desto mer 

närmar de sig den dokumentära realistiska strategin och därmed även objektiviteten. 

Konnotation handlar om sociokulturell förståelse. När en bild presenteras för en mottagare 

påverkar bilden mottagaren, samtidigt som mottagaren upplevelse påverkas av hur bilden 

tolkas (Cornell, Dunér, Millroth, Nordström & Roth-Lindberg 1999). Den sociokulturella 

miljö där både texten och läsaren befinner sig i är full av koder och kulturella konventioner 

som påverkar läsarupplevelsen. Dessa koder och kulturella konventioner som läsaren kan 

känna igen påverkar tolkningsprocessen (Stoehrel 1994). I samband med ett sociokulturellt 

perspektiv kan man även undersöka hur textens narrativ, dramaturgiska mönster och tekniska 

grepp används för att tillfredsställa publikens önskningar och behov (Stoehrel 1994). Detta 

kan vara relevant i undersökningen om det visar sig att dessa grepp förändrats över de två 

tidsepokerna i ett syfte att locka en större publik. Analysen av den rörliga bilden i 

nyhetsinslagen kan genom att undersöka graden av konnotation ta reda på om det finns 

implicita eller dolda meningar och värderingar i nyhetsinslagen bildsättning. Dolda meningar 

kan förstärka nyhetsproducenternas försök att locka publik med nyhetsinslagen, och som 

konsumenter kan förväxla med neutral information eller objektiv fakta. Denna typ av dolda 

faktorer kan yttra sig genom medvetna val av bilder som anspelar på mottagarens 
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känslomässiga reaktioner, eller sådana som har för avseende att hänföra mottagaren utan att 

bidra till information om nyhetshändelsen. Problemet med analysen kan vara svårigheten att 

ställa sig utanför en kulturell kontext för att objektivt analysera inslagen. Detta problem bör 

tas i beaktande. Paradoxalt nog kan det dock vara till fördel att befinna sig i den kultur där 

nyhetsreportagen befinner sig, då förståelsen för fenomenet är större i vissa avseenden än för 

någon som står utanför den kulturella sfären.  

4.2. Studieobjekt 

I detta avsnitt presenteras det material som analyseras i uppsatsen. Materialet består av fyra av 

SVT:s nyhetsrapporteringar kring Tjernobylolyckan och fyra av SVT:s nyhetsrapporteringar 

kring flodvågskatastrofen. Varje inslag kring de båda händelserna som analyseras hör till av 

varandra efterföljande sändningar av nyhetsprogrammen Aktuellt och Rapport. Antalet inslag 

och att inslagen tillhör separata nyhetssändningar är av intresse eftersom att objektivt 

bildberättande kontra kommersiellt bildberättande i SVT:s nyhetsinslag under de valda 

tidsperioderna blir tydligare. 

 

Katastrofer av denna magnitud är ovanliga, och eftersom Tjernobylkatastrofen inträffade 

innan och flodvågskatastrofen inträffade efter avskaffandet av TV-monopolet fungerar de bäst 

som analysmaterial, då händelser av denna art under tidsperioden annars saknades i den 

svenska nyhetsrapporteringen. 

 

Båda nyhetshändelserna kan i sammanhanget kategoriseras som potentiellt rikstäckande 

katastrofer. En jämförelse mellan två katastrofer inom samma genre som det rapporterats om 

innan och efter det att TV-monopolet avskaffades, hjälper oss att förstå utformandet av 

katastrofrapporteringens bildberättande under de olika tidsepokerna. Det finns dock en 

problematik med att undersöka de valda katastroferna, då effekterna av händelserna skiljer 

sig. Utgångspunkten är dock att SVT gör ett medvetet val av vilka bilder, illustrationer eller 

grafik de väljer att publicera, och därför blir denna problematik irrelevant i undersökningen. 

Klassificeringen av kategorin är subjektiv utifrån denna analys, och har skapats av 

uppsatsförfattarna för att kunna utesluta rapportering av övriga nyhetshändelser under de båda 

tidsperioderna. Kriterierna som utformats för att båda dessa händelser ska platsa i denna 

kategori och inom samma genre, samt utesluta övriga nyhetshändelser under tidsperioderna 

är: 
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1. Händelserna är av myndigheter klassade som katastrofer (SOU 2005:104), 

(Strålsäkerhetsmyndigheten 2001). 

2. Händelserna har i ett inledande skede orsakat en extrainsatt sändning av SVT 

Rapport.   

3. Händelserna orsakar en kontinuerlig rapportering hos SVT Rapport. 

4. Händelserna skedde utanför Sveriges gränser. 

5. Händelserna har i ett inledande eller senare skede av olika orsaker en potential 

att skada eller påverka människor i Sverige negativt. 

6. Händelserna har orsakat stora skador på miljö, ekonomi och infrastruktur i de 

drabbade områdena. 

7. Händelserna har i ett inledande eller senare skede orsakat ett stort antal dödsfall i de 

drabbade områdena. 

4.3. Bortfall 

Transkriberingen av de åtta inslagen bifogas i kronologisk ordning i Bilaga 9.1–9.8, s. 44. Det 

bör nämnas att utöver dessa åtta inslag har uppsatsförfattarna tittat på åtta andra 

nyhetsrapporteringar om de båda katastroferna producerade av SVT. Utan att genomföra en 

analys av dessa resterande nyhetsinslag kunde ett bildberättande som starkt liknar de 

nyhetsinslag som har analyserats kunna påvisas. Därför gjordes ett medvetet val att inte 

analysera fler än åtta inslag, då fler nyhetsinslag troligtvis skulle ge liknande utslag. 

4.4. Beskrivning av metod 

Uppsatsen använder en bildanalys som utgår från en västerländsk sociokulturella förförståelse 

för att analysera vad som presenteras i SVT:s bilder i nyhetssändningar kring de två 

katastroferna. Detta genomförs med en loggning av samtliga klippbilder i de aktuella 

nyhetsinslagen, där utgångspunkten är delfrågorna i analysschemat. Genom en konsekvent 

loggning av materialet ska uppsatsen finna ett mönster kring vilka miljöer, ting och människor 

som presenteras, och hur SVT har valt att framställa dem. Resultatet kommer att ligga som 

grund för analysen som visar hur bildmaterialet förhåller sig till objektivitet. För att ta reda på 

detta utgår teorin från Stoehrels berättelsestrategiers beskrivningar av vad som anses vara ett 

objektivt bildberättande kontra ett kommersiellt bildberättande. 
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4.5. Metodkritik 

4.5.1. Bilderna tagna ur nyhetens kontext 

Då undersökningen gäller enbart bildberättande tas de bilder som presenteras ur inslagens 

kontext; det är alltså irrelevant för undersökningen att titta på vad nyheterna handlar om. 

Enbart bilderna analyseras för att ge svar på uppsatsens forskningsfråga utan att hänsyn tas till 

ljud, retorik och nyhetsinslagens uppbyggnad; detta då tidigare forskning redan undersökt 

dessa ämnen. Komponenter såsom ljud eller pålagd musik samt bildtempo tillsammans med 

bilden skapar en helhet av ett nyhetsinslag. Detta kan påverka undersökningens utslag då det 

är möjligt att SVT ser på nyhetsinslagen som en symbios av alla komponenterna; 

bildberättandet kan möjligtvis se ut att gå mot ett kommersiellt innehåll, men tillsammans 

med ljud, musik och bildtempo kan nyhetsinslagen som helhet ge ett annorlunda utslag. 

4.5.2. Problematiken kring studiens omfång 

De nyhetsinslag som analyseras är alla tagna från SVT Öppet Arkivs nyhetssida. I detta arkiv 

finns inte alla nyhetsinslag från de valda tidsepokerna presenterade. Därför finns det en risk 

att nyhetsinslagen i undersökning inte blir representativa för alla nyhetsinslag som 

rapporterade om de båda katastroferna. Då studien genomförts under relativt kort tidsperiod 

och för att studien ska få plats inom ett begränsat sidantal inkluderas inte de nyhetsinslag som 

enbart går att få tag på genom SVT:s egna arkiv. En bredare mängd material skulle kunna 

påverka uppsatsens slutsats. 

4.5.3. Närhetsprincipen 

Teoretikern Henk Prakke har utformat en teori kring hur en händelses närhet kan påverka 

omfånget gällande händelsens nyhetsrapportering. Prakke anser att händelsernas geografiska, 

tidsmässiga och kulturella avstånd avgör händelsernas chanser att bli nyheter; ju närmre de tre 

ovanstående kategorierna förhåller sig till oss och vice versa desto större respektive mindre 

chans (Hadenius & Weibull, 2005). 

 

Tjernobylolyckan ägde rum mycket närmre än flodvågskatastrofen i Asien geografiskt sett 

och kan påverka nyhetsrapporteringen enligt närhetsprincipen, vilket i sin tur kan påverka 

uppsatsens slutresultat. Även den kulturella närheten skiljer katastroferna åt; 

Tjernobylolyckan ägde rum i dåvarande Sovjetunionen vars kultur kan anses ligga långt från 
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den svenska kulturen. Detta gäller även flodvågskatastrofen i Asien. Då ett stort antal 

svenskar påverkades av katastroferna blir katastrofernas kulturella närhet dock väldigt nära 

och således relevanta i hög grad att rapportera om för SVT. Den kulturella närheten kan 

därmed bortses ifrån. De nyhetsinslag som analyserats i undersökningen liknar varandra ur ett 

tidsmässigt perspektiv; de flesta inslagen sändes inom loppet av några dagar förutom ett 

inslag (se punkt 5.1.4, s. 24) som sändes nästan fyra månader efter att katastrofen ägde rum. 

Detta tidsmässiga avstånd kan påverka analysen relevans av sistnämnda inslag. 

4.5.4. Teknikutvecklingen 

Kameratekniken har utvecklats i snabb takt från det att Tjernobylolyckan ägde rum till 

flodvågskatastrofen i Asien. Bildens utseende förändras i takt med att kamerorna blir bättre. 

Även redigeringsteknik utvecklas och kan användas för att förvränga bildens utseende efter 

producentens önskemål. Uppsatsen bortser därför från bildkvalitén, och det som analyseras är 

vad som finns i bilden snarare än hur bilden ser ut. I vidare forskning kan det vara relevant att 

titta på utvecklingen av kamera- och redigeringsteknikens påverkan av nyhetsinslagens 

förhållande till objektivitet. Gällande flodvågskatastrofen i Asien spelar teknikutveckling roll 

i hög grad; flera människor hade tillgång till privata handkameror i mycket högre grad än 

under tiden då Tjernobylolyckan ägde rum. Resultatet av detta blev att det troligtvis fanns 

mycket mer videomaterial att tillgå från flodvågskatastrofen än från Tjernobylolyckan; 

privatpersoner på plats kunde filma stora delar av katastrofens skeende. SVT fick således ett 

större material att välja mellan då de valde vilka bilder som skulle presenteras i 

nyhetsinslagen. I uppsatsen bortses detta ifrån då SVT gör ett aktivt val av vilka bilder de 

använder och inte använder. Även om SVT hade möjlighet att i större utsträckning publicera 

bilder på människor som omkommit i tsunamikatastrofen än i Tjernobylolyckan, kan det antas 

att viljan inte hade varit lika stor om utbudet av bilder på människor som omkommit i 

Tjernobylolyckan hade varit större. Detta då antalet svenskar som omkommit troligtvis hade 

varit enstaka eller inga alls. Bilder på utländska medborgare som av någon anledning 

omkommit visas nästan varje dag i nyhetssändningar hos SVT, även om dessa då idag ofta är 

censurerade. Det kan antas att bilder på människor som har omkommit saknar allmänintresse 

av annan anledning än att det skulle vara en offentlig person. Därför kan det också antas att 

SVT i sammanhanget avstått från att publicera klippbilder på omkomna i Tjernobylolyckan, 

då klippbilder med detta innehåll troligtvis hade publicerats för att väcka starka känslor hos 

mottagaren. 
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4.5.5. Politisk påverkan 

Tjernobylolyckan ägde rum i forna Sovjetunionen. I det tidigaste skedet efter katastrofen var 

Sovjet väldigt knapphändiga med att dela med sig av både information och bilder över vad 

som hade hänt rörande kärnkraftverksexplosionen. Detta blir relevant för uppsatsen då 

analysen görs av flera nyhetsinslag sända de första dagarna efter explosionen; relevant i den 

bemärkelsen att SVT:s tillgång till material av själva händelseförloppet kring 

Tjernobylolyckan kan ha varit mindre än den från flodvågskatastrofen. Skillnader i åtkomsten 

av bildmaterial från de båda katastroferna kan påverka uppsatsens utgång. Det är dock 

relevant att nämna att SVT använder sig av tecknade bilder och grafik i flera nyhetsinslag, 

och att SVT i brist på rörlig bild kan skildra händelserna dramaturgiskt med hjälp av dessa. 

Därför kan SVT:s möjliga bristfälliga tillgång av material anses vara irrelevant för uppsatsens 

utgång då tecknade bilder och grafik analyseras i uppsatsen tillsammans med den rörliga 

bilden. 

4.5.6. Antalet svenska offer 

Flodvågskatastrofen i Asien skördade flera svenska liv, medan Tjernobylolyckan påverkade 

många svenskar ekonomiskt (det kan tänkas att flera svenskars hälsa påverkades av det 

radioaktiva nedfallet, men detta i relativt låg grad samt att detta uppdagades långt efter 

olyckan). Då uppsatsen kopplas till nivån av känslostarka bilder kan det tänkas att flertalet 

döda svenskar påverkar större delar av en publik på ett högre känsloplan (ett kommersiellt 

plan i denna uppsats) än ekonomisk förlust och svåröverskådlig ohälsa. Men som tidigare 

nämnts gör SVT ett aktivt val av vad som visas i nyhetsinslagen, och det kan diskuteras om 

bilderna på exempelvis döda kroppar är relevant att visa för att SVT ska nå ut med nyhetens 

budskap. Förenligt med teoridelen i uppsatsen kan starkare känslomässiga bilder på döda 

kroppar användas för att locka tittare och frångå den objektivitet SVT strävar efter att 

upprätthålla. 

4.5.7. Katastrofrapportering 

I uppsatsen undersöks en liten del av SVT:s katastrofrapporteringar. Då 

katastrofrapporteringar kan stå som en genre för sig är det möjligt att uppsatsens slutsats inte 

är applicerbar på andra nyhetsinslag som skiljer sig från katastrofrapporteringar. Det är även 

specifika katastrofer som analyseras i uppsatsen; andra katastrofrapporteringar skulle kunna 

ge ett annorlunda utslag. 
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4.5. Analysschema 

För att kunna genomföra analysen av den rörliga bilden i de utvalda nyhetsinslagen mer 

överskådlig presenteras ett analysschema där utvalda delar som ska analyseras presenteras. Då 

en liknande studie av den rörliga bilden i nyhetsinslag kopplad till kommersialiseringsteorier 

saknas, baseras analysschemats beståndsdelar på berättelsestrategier från teoridelen (Stoehrel 

1994).  Analysen undersöker vad i bilderna som kan uppfattas som objektiv bildrapportering 

och vad i bilderna som kan ses som känsloväckande. Analysschemats fyra frågor har 

utformats efter begreppen denotation och konnotation (Cornell, Dunér, Millroth, Nordström & 

Roth-Lindberg 1999). De fyra delfrågorna ska ge svar på vilka element i klippbilderna som 

anspelar på kriterierna för denotation respektive konnotation. Med andra ska analysschemats 

frågor visa i vilken utsträckning elementen i klippbilderna förhåller sig till öppningen för 

mottagarens subjektiva tolkningar. Om skillnader mellan objektivt bildberättande och 

känsloväckande bildberättande råder mellan de olika tidsepokerna kan de resultaten möjligtvis 

att ge svar på forskningsfrågan. 

 

För att utreda vilka komponenter som är relevanta i analysmetoden görs ett anpassat 

analysschema som i punktform är konstruerat för att kunna undersöka hur och om bilder i de 

aktuella nyhetsinslagen har förändrats från 1986 och 2004. Förenligt med bildanalysen i 

metoddelen kommer frågorna i analysschemat baseras på en västerländsk sociokulturell 

förförståelse. 

 

Vad innehåller bilderna: miljöer och personer? Här loggas vad som finns i 

respektive bild i varje inslag. Loggningen innefattar vilka människor som är 

med i klippbilderna. Detta är relevant för oss, eftersom att barn och äldre kan 

tänkas vara människor som är extra utsatta i den typ av kriser som finns 

representerade i de båda nyhetshändelserna som analyseras. Även miljön som 

presenteras i inslagen kan tänkas ha en känslomässig effekt på publiken 

beroende på hur den presenteras. Utöver människor och miljö loggas även 

varje beståndsdel i bilden som är något. Med det menas tecken och symboler 

där exempelvis en raserad byggnad kan tolkas som att något måste ha hänt 

byggnaden för att den ska rasa, och att människor kan ha påverkats negativt 

av att byggnaden raserat. Beroende på vad SVT väljer att visa i sina inslag 
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från de olika tidsepokerna kan möjligtvis tecken och symboler anspela på 

olika nivåer av känslor. 

 

Vad i bilden hamnar i fokus? Är det som kan uppfattas anspela på känslor i 

fokus i bilden? Denna punkt ska ta reda på var i bildkompositionen som 

blicken inledningsvis dras till. Exempelvis kan reportern ha valt en miljö för 

intervju med detaljer i bakgrunden, som saknar annat syfte än att förstärka ett 

intryck i intervjun. En bildkomposition som innehåller både en förstörd 

byggnad och människor i närheten kan också framkalla en känslomässigt 

starkare reaktion än om bilden inte innehåller människor. 

 

I vilken situation befinner sig personerna (fara, flykt, säkerhet)? Här tolkas 

hur bildinnehållet har valts för att väcka intresset hos mottagaren att följa ett 

händelseförlopp. Om bilder på de människor som drabbas av katastrofernas 

direkta verkningar och dess eftereffekter inte hamnar i en kronologisk 

ordning i nyhetsinslagen, kan detta kopplas till Collageformen som 

presenteras i Stoehrels berättelsestrategi om en medveten ökning i det 

dramatiska berättandet. 

 

Vilket känsloläge befinner sig personerna i (sorg, skräck, ilska, glädje, 

likgiltighet/opåverkade emotionellt)? Att se andra människor uttrycka tydliga 

känslor kan tänkas skapa empati hos publiken (som är förenligt med 

berättelsestrategiernas teorier om kommersialisering). Därför loggas 

människorna i bildernas uttryck, och hur deras sinnestillstånd uppfattas 

baserat på deras kroppsspråk och ansiktsuttryck. 

 

5. Resultat & analys 

Nedan presenteras en analys av den rörliga bilden i utvalda nyhetsinslag. Detta avsnitt utgår 

från en bildanalys med fokus på objektiv- kontra kommersiell bildsättning efter Stoehrels 

berättelsestrategier. De nyhetsinslag som analyseras följer en kronologisk ordning i 

undersökningens tidsspann. Nyhetsinslagen rapporterar om Tjernobylolyckan 1986 samt 

tsunamikatastrofen 2004. Innehållet i varje inslag presenteras kort innan analysschemats 
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frågor, för att ge en tydlig bild av hur SVT använt bildsättningen för att förmedla nyheten. För 

hela loggningen av nyhetsinslagen se Bilaga 9.1-9-8, s. 44. 

5.1. Tjernobylolyckan 

5.1.1. Inslag 1 - Tjernobylolyckan 

Aktuellt: Tjernobylolyckan, 28 april 1986, hela nyhetssändningen (hämtad 5 maj 2017). 

Kärnkraftverket Forsmark stängs ner då man uppmätt ovanligt höga halter av radioaktivitet på 

marken och i luften. Nyheten om kärnkraftsolyckan i Tjernobyl har ännu inte kommit till 

Sverige. Forsmark stängs ner och ett stort antal anställda evakueras. Vägspärrar upprättas för 

att hindra människor från att ta sig från Forsmark. Människor samlas på uppsamlingsplatser 

för att undersökas i syftet att ta reda på om de har någon radioaktivitet på sig. Chefen för 

Forsmark konstaterar att utsläppet inte kommer från Forsmark och misstänker att utsläppet 

förts till Sverige med vinden från öst. 

 

Vad innehåller bilderna: miljöer och personer? 

Resultat: Miljön i bilderna skiftar från stora, gråa, cylinderformade byggnader med asfalterade 

vägar runt omkring, till tallskog, vikar med öppet vatten och parkeringsplatser. I vissa av 

bilderna där de gråa byggnaderna filmas syns även taggtrådsstängsel med uppsatta 

förbudsskyltar. Personerna som har en mer framträdande roll i inslaget är alla medelålders 

män, såväl intervjupersoner som reportern. Det förekommer även en polis i inslaget som viftar 

in förbipasserande bilar från en väg som går genom skogsmark. De personer som inte 

intervjuas men som förekommer i inslaget är människor som står väntandes i långa köer på 

uppsamlingsplatser i öppen skogsmiljö. I vissa scener där människor står i kö syns även 

taggtrådsstängsel i bild. I en del av inslaget syns även en man med en strålningsmätare i 

handen hukandes över marken. Den grafik som förekommer i inslaget visar en karta över 

Sverige och Finland med Sveriges tre kärnkraftverk utmarkerade, samt ett stort rött kryss över 

Finland. 

 

Analys: När SVT skiftar från stora, gråa cylinderformade byggnader till natur kan det ses som 

människans industrialisering och dess påverkan på miljön. Mottagaren är införstådd med hur 

industrier kan påverka naturen negativt. De i publiken som vet hur ett kärnkraftverk ser ut får 

antagligen en starkare känsla för fara, och att den annalkande faran även kan påverka 

människor, utöver naturen, i hög grad. Polisen som viftar in förbipasserande bilar i samband 
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med resterande bilder i inslaget ger en känsla av att något negativt har hänt. Mannen som står 

hukad över marken med en mätare i handen i samband med tidigare bilder av något som kan 

antas vara industrier indikerar att något kan ha läckt ut och kan tänkas vara en fara för 

omgivningen. Bilderna på människor i kö, i samband med en polis i tidigare bilder, som 

samlas på en plats indikerar att något är fel. Stängslet med taggtråd indikerar att något måste 

hållas instängt vilket ökar känslan av ett större allvar. Tankarna går åt en smitta som brutit ut. 

Det röda krysset över Finland är vilseledande, och ger ingen tydlig information över vad som 

har hänt eller om det symboliserar någon form av fara. Det som kan antas vara kärnkraftverk 

på kartan över Sverige kontra det röda krysset ger en möjlig bild av att Finland saknar en 

motsvarighet till dessa. Ingen komponent i denna bild ger ett intryck av en påtaglig fara för 

den svenska befolkningen. 

 

Vad i bilderna hamnar i fokus? 

Resultat: När de gråa byggnaderna syns hamnar de i fokus och tar upp det mesta av bilden. 

Bilderna av naturen är vida utan någon särskild fokuspunkt. I inslaget ligger fokus på de 

människor som presenteras i intervjuer, och det som drar uppmärksamheten till sig är 

huvudsakligen intervjupersonernas samt reporterns ansikte. I inslaget förekommer även 

översiktsbilder på natur och då går blicken över hela bilden utan att fästa sig vid någon 

speciell punkt. I bilderna där strålningsmätaren syns hamnar den i fokus. I en av bilderna syns 

även ett par fötter övertäckta med vita plastpåsar där påsarna drar till sig uppmärksamheten. 

När polisen syns i bild dras uppmärksamheten mot honom. Utöver det dras uppmärksamheten 

mot en förbudsskylt på ett taggtrådsstängsel samt det stora röda krysset över Finland när den 

grafiska kartan över Sverige och Finland presenteras. 

 

Analys: De objekt i inslaget som pekar på att något allvarligt har hänt är mätaren, de vita 

plastpåsarna på fötterna och taggtrådsstängslet med en förbudsskylt. Dessa bilder i 

kombination med varandra ger en känsla av att något har hänt som kan påverka människor 

negativt och känslan av en potentiell fara. Översiktsbilderna av naturen ger ingen särskild 

fokuspunkt på ett objekt eller person i bild, vilket leder tankarna in på att ämnet behandlar 

naturen generellt snarare än en komponent i naturen. 

 

I vilken situation befinner sig personerna (fara, flykt, säkerhet)?                                   

Resultat: Ingen av personerna i inslaget befinner sig i direkt fara. Utöver intervjuer med 
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chefer vid Forsmarks kärnkraftverk på inhägnad plats syns människor i miljöer där de väntar i 

en längre kö. 

 

Analys: Att ingen av personerna i inslaget presenteras på ett sätt som gör att mottagaren kan 

anta att de befinner sig i direkt fara minskar känslan av att inslaget handlar om något större 

hot mot människor. Dock kan bilderna av en uppsamlingsplats av människor kombinerat med 

strålningsmätare och skyddskläder antyda att det föreligger en risk för deras hälsa. 

Vilket känsloläge befinner sig personerna i (sorg, skräck, ilska, glädje, 

likgiltighet/opåverkade emotionellt)? 

Resultat: De personer i inslaget som intervjuas ser ut att vara eftertänksamma, neutrala, 

obrydda eller glada. Personerna som inte ligger i fokus i inslagen men som syns i bakgrunden 

(folk som står i kö) ser sammanslaget ut att vara glada, neutrala eller uttråkade. 

 

Analys: De känslor som avspeglas i inslaget drar mer åt ett håll som pekar på att inget 

allvarligt har hänt. När bilderna analyseras utanför nyhetens kontext går det inte att avgöra 

allvaret i nyheten genom människornas känslolägen. Att folk ser glada ut ger istället en känsla 

av lättsamhet. 

5.1.2. Inslag 2 - Tjernobylolyckan 

Rapport: Tjernobylolyckan, 22 min 46 s, 30 april 1986, 00:59 - 06:45. 

De första bilderna från Tjernobylolyckan som publiceras är tagna från satellit. Det rapporteras 

att två reaktorer brinner i Tjernobyl och att katastrofen är större än vad dittills befarats. 

Människor i Sovjetunionen befaras vara ovetande om vad som hänt. 

 

Vad innehåller bilderna: miljöer och personer? 

Resultat: Detta inslag följer ingen tydlig röd tråd i sitt bildberättande och bilderna presenteras 

således i kronologisk ordning som de förekommer i inslaget. Inslaget börjar med en rörlig bild 

på en medelålders kvinna sittandes i studiomiljö med grå vägg i bakgrunden. Uppe i högra 

hörnet visas en bild med en varningstriangel med tecknet för radioaktivitet och kyrillisk text 

framför en grå cylinderformad byggnad. Därefter följer otydliga satellitbilder över något som 

ser ut som byggnader från ett område med vattendrag runt omkring, tecknade bilder över en 

brinnande cylinderformad byggnad och svart rök som sträcker sig mot himlen samt grafiska 

bilder på rektangulära former och cylinderformer med texterna Grafit och Bränslestavar över 

bilden. En grafisk karta över en del av Ukraina presenteras med texten Tjernobyl och Kiev 
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över respektive område. Runt Tjernobyl och Kiev finns en stor röd cirkel. SVT visar sedan en 

stillbild på en medelålders man i cykeldress på cykel med bokstäverna CCCP över bröstet på 

tröjan. Bakom honom syns andra män på cyklar. Därefter byts stillbilden mot en annan 

stillbild föreställandes en äldre man i rock läsandes en tidning mot en vit byggnad. Sedan får 

publiken se en grafisk karta över halva Europa där Sverige syns uppe till vänster. Minsk, Kiev 

och Moskva är utmarkerade. Över Tjernobyl syns tecknet för atomkraft samt ett inklippt 

fotografi på en grå cylinderformad byggnad. Därefter presenteras en stillbild från Moskva där 

publiken får se Kreml med människor och byggnader i förgrunden. Avslutningsvis återvänder 

den rörliga bilden till studion där en man i medelåldern syns tillsammans med den kvinnliga 

reportern. På den grå väggen syns nu även en jordglob gjord av svarta, formade stänger. En 

klippbild på en cylinderformad byggnad med en raserad byggnad bredvid presenteras i 

samband med studiobilden. 

 

Analys: Kvinnan i studion mot den grå bakgrunden inger inga starkare känslor och kan 

således ses som objektiv. Varningstriangeln med tecknet för radioaktivitet med kyrillisk text, 

samt den grå byggnaden i bakgrunden anspelar på att något hänt i Sovjetunionen. 

Varningsskylten och tecknet för radioaktivitet skapar en känsla av överhängande fara för 

människor och natur. Radioaktivitet ses som negativt då det kommer i kontakt med människor 

eller natur och förknippas med stor fara. Satellitbilderna som presenteras är intetsägande, men 

i samband med första bilden kan publiken anta att något negativt har hänt i området som 

satellitbilderna visar. När bilden över en brinnande cylinderformad byggnad presenteras 

därefter blir det tydligt vad som hänt; att en byggnad med radioaktiv strålning brunnit. Här 

blir känslan för fara och oro större. Bilden med Grafit och Bränslestavar är neutral. Den 

grafiska kartan över Ukraina indikerar vart olyckan ägt rum men förhåller sig till objektivitet 

utan anspelningar på starkare känslor. Resterande bilder på människor som cyklar, mannen 

som läser en tidning och bilden från Kreml är neutrala och ger inga starkare känslor. Mannen 

som läser tidningen kan dock indikera på att något har hänt, då papperstidningar oftast 

kopplas till nyhetshändelser. Kartan över halva Europa där Sverige syns indikerar att känslan 

av fara som ges av de första bilderna kan påverka även Sverige. Detta förstärker känslan av 

oro. 

 

Vad i bilderna hamnar i fokus? 

Resultat: I de inslag där människor syns dras uppmärksamheten huvudsakligen till deras 

ansikten. Utöver den tecknade bilden på en brinnande cylinderformad byggnad där byggnaden 
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och elden drar till sig uppmärksamheten är resten av inslagets bilder översiktsbilder på kartor, 

miljöer och subjekt där fokus hamnar på hela bilden. 

 

Analys: De tecknade bilderna på en brinnande cylinderformad byggnad är de bilder som 

skapar starkast känslor. Då byggnaden ligger i fokus med stor, olycksbådande svart rök och 

eld runt omkring sig är detta bilden som känns mest dramatisk i inslaget. Den ger en känsla av 

fara och oro, särskilt i kombination med övriga bilder i inslaget som tycks behandla ämnet 

kärnkraft. 

 

I vilken situation befinner sig personerna (fara, flykt, säkerhet)? 

Resultat: Ingen av de personer som presenteras i inslaget gestaltas som om de är utsatta för 

någon som helst fara. 

 

Analys: Då ingen av personerna i inslaget ser ut att vara i någon fara ges en känsla av 

neutralitet sett utifrån en analys av människors situation i bilderna. 

 

Vilket känsloläge befinner sig personerna i (sorg, skräck, ilska, glädje, 

likgiltighet/opåverkade emotionellt)? 

Resultat: Inslaget består till största del av bilder utan människor. De människor som syns i 

inslaget är först och främst studioreportrar som ser neutrala och allvarliga ut till kroppsspråk 

och ansiktsuttryck. Övriga personer är personer i stillbilder och inte rörlig bild. Dessa 

personer blir svåra att avläsa då de inte rör på sig. När deras ansiktsuttryck syns ser de 

neutrala ut. 

 

Analys: De neutrala känslolägena, allvarliga eller neutrala ansiktsuttryck och neutralt 

kroppsspråk hos personerna som finns med i bild ger inga starkare känslor utöver att inslaget 

känns professionellt berättat. 

5.1.3. Inslag 3 - Tjernobylolyckan 

Rapport: Tjernobylolyckan, 2 maj 1986. 

Strålskyddsinstitutet uppmanar svenska mjölkbönder att hålla sina kor inomhus, annars finns 

det risk för att mjölken blir förorenad. SVT sänder från en gård där en mjölkbonde intervjuas 

om effekterna av strålningen som påverkar hans arbete. 
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Vad innehåller bilderna: miljöer och personer? 

Resultat: Medelålders man (reporter) i grå kavaj och röd slips läser upp påan i studion. I 

studion syns inget förutom en grå bakgrund. En bild på en skylt med tecknet för radioaktivitet 

syns framför en grå byggnad i högra hörnet bredvid reportern. Miljön som presenteras kretsar 

kring ladugården där mjölkbonden har sina kor. Den visar huvudsakligen skog och 

betesmarker under klarblå himmel, och i vissa av bilderna syns bondens ladugård i bild. De 

människor i bilden som visas är bonden, en medelålders man i arbetskläder som bland annat 

gör sitt dagliga arbete där han sköter om korna (i en bild håller han tag i en ko runt nacken i 

en dörröppning till ladugården) och tappar upp mjölk samt intervjuas bredvid sin ladugård. En 

annan medelålders man intervjuas med skog och betesmark i bakgrunden. Publiken får även 

se en hel del kossor stående i sina trissor med tillhörande järnstängsel inne i ladugården. 

 

Analys: Det i bilderna som tyder på att något negativt har hänt är första bilden där 

varningsskylten med tecknet för radioaktivitet syns framför en grå byggnad. Tecknet för 

radioaktivitet på en varningsskylt är förknippat med fara för människor och miljö. När 

bilderna från bondgården, på korna, på den arbetande bonden och svensk skog och betesmark 

står för sig själva ger de snarare en positiv känsla; en idyllisk bild av den arbetande bonden. 

Det enda som kan förknippas med att något inte står rätt till i sammanhanget är 

varningsskylten med tecknet för radioaktivitet i början av inslaget. Att korna står i sina trissor 

och inte är ute i det fina vädret kan dock anspela på att det är något ute i naturen som kan 

utsätta dem för fara. 

 

Vad i bilderna hamnar i fokus? 

Resultat: Huvudsakligen dras uppmärksamheten mot människorna i bildernas ansikten. När 

kossorna syns i bild i sina trissor läggs uppmärksamheten på dem. När bonden håller om en 

ko runt nacken uppmärksammas det först. 

 

Analys: Av de objekt som ligger i fokus i bilderna är det inget som leder uppmärksamheten 

mot något som kan tänkas anspela på starkare känslor. 

 

I vilken situation befinner sig personerna (fara, flykt, säkerhet)? 

Resultat: Ingen i bilderna ser ut att vara utsatta för någon fara. 

 



24 
 

Analys: Människorna i inslagen ser ut att vara i tryggt förvar och ger ett neutralt intryck i den 

miljö de befinner sig. 

 

Vilket känsloläge befinner sig personerna i (sorg, skräck, ilska, glädje, 

likgiltighet/opåverkade emotionellt)? 

Resultat: Reportern i inslaget ser neutral ut. Bonden som intervjuas ser alltifrån glad till 

neutral och tankspridd ut. En annan person som intervjuas i inslaget avger en neutral ton men 

ser bitvis allvarlig ut. 

 

Analys: De flesta personerna i inslaget porträtteras som neutrala, glada och tankspridda i 

sammanhanget. Trots inslagets anslag om en annalkande fara som påvisas av 

varningstriangeln med tecknet för radioaktivitet, tycks det inte påverka människornas 

känslouttryck märkbart. Detta ger känslan av att nyhetsinslagets allvar inte är stort. En person 

ser dock bekymrad ut vilket indikerar att det kan finnas viss anledning för oro. 

5.1.4. Inslag 4 - Tjernobylolyckan 

Rapport: Tjernobylolyckan - Samekonferens, 14 augusti 1986 (Hämtad 8 maj 2017) 

Det radioaktiva nedfallet som föll över Sverige påverkar samerna som inte längre får sälja 

renkött som misstänks innehålla radioaktiva ämnen. SVT sänder från den nordiska 

samekonferensen i Åre. 

 

Vad innehåller bilderna: miljöer och personer? 

Resultat: SVT visar byggnaden där samekonferensen hålls där skylten Åre Sunwing - 

Samekonferens syns uppsatt ovanför entrédörren. Publiken får även se samekonferensen inne i 

byggnaden där människor sitter uppradade framför ett långbord med tre personer framför 

mikrofoner på ett bord och med en talarstol till vänster i bild med en man med mikrofon 

bakom. Miljön som presenteras i inslaget är huvudsakligen skogsmark och öppnare vidder i 

bergslandskap. I en bild springer renar över de öppna vidderna och i en annan bild syns en 

traktor köra timmer bredvid en timmerhög. En man i medelåldern iklädd traditionell 

samedräkt intervjuas med berg och vidder i bakgrunden. I en annan bild sitter en medelålders 

man i blå kavaj och bruna byxor och intervjuas bredvid en annan medelålders man i 

sameutstyrsel; i bakgrunden syns öppna vidder och bergslandskap. 
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Analys: Då inledningsbilden påvisar att det är samekonferens med hjälp av en skylt, förstår 

publiken att det är just konferens som pågår inne i salen med ansamlingen människor. Inget i 

salen anspelar på starkare känslor; en bild på människor i grupp på konferens ger en känsla av 

sammanhållning och diskussion. Det kan även ge känslan av problem som diskuteras, men det 

är inget som framkommer tydligt i bilden. Till skillnad från tidigare inslag visas inga 

varningsskyltar med tecknet för radioaktivitet. Därför finns det inget i bilderna som tyder på 

att människorna eller naturen runtomkring är hotad. Bildberättandet med renar som springer 

över öppna vidder med berg i bakgrunden och människor i storslagen miljö ger snarare en 

känsla av frihet. Bilderna på samer i traditionella kläder ger känslan av utanförskap då samer 

ofta porträtteras som personer i en utsatt situation; därför kan det antas att miljön, samerna 

eller renarna är utsatta för något negativt. Bilden med traktorn som kör timmer kan tolkas 

brett beroende på vilket förhållande publiken har till hårt arbete. 

 

Vad i bilderna hamnar i fokus? 

Resultat: Huvudsakligen dras uppmärksamheten mot människorna i bildernas ansikten. När 

bilden med renar springer över öppna vidder dras uppmärksamheten till renarna. 

Timmertraktorn som kör timmer drar till sig uppmärksamheten när den presenteras. Utöver 

det är bilderna huvudsakligen översiktsbilder där blicken går över hela bilden. 

 

Analys: Ingen av bildkompositionerna i inslaget innehåller element i bakgrunden eller 

parallellt med varandra som kan vilseleda riktningen i bilden och därmed öppna för vitt skilda 

tolkningar av bildinnehållet. 

 

I vilken situation befinner sig personerna (fara, flykt, säkerhet)? 

Resultat: Ingen i bilderna ser ut att vara utsatta för någon fara. 

 

Analys: Personerna i inslaget avgör inte händelseutvecklingen bildmässigt. Taget ur nyhetens 

kontext ser personerna ut att vara i tryggt förvar i storslagen natur, långt bort från något som 

skulle kunna hota dem. 

 

Vilket känsloläge befinner sig personerna i (sorg, skräck, ilska, glädje, 

likgiltighet/opåverkade emotionellt)? 

Resultat: Samen som intervjuas ser eftertänksam och bekymrad ut. Det andra intervjuobjektet 

ser allvarlig ut. 



26 
 

 

Analys: Människornas uttryck visar att något allvarligt skett. Baserat enbart på människornas 

uttryck kan det antas att något allvarligt hänt som påverkat samerna. 

5.2. Tsunamikatastrofen 

5.2.1. Inslag 1 

Aktuellt: Tsunamikatastrofen, kl. 18:00, 26 december 2004, 00:37-04:11. 

Dagen efter jordbävningen på havsbotten i Indiska oceanen rapporterar Aktuellt om en 

följande tsunamivåg som i detta skede lett till nästan 9 000 rapporterade dödsfall och över en 

miljon människor som påverkats av katastrofen. 

 

Vad innehåller bilderna: miljöer och personer? 

Resultat: Inslaget består av ett stort antal klippbilder som dokumenterar händelseförloppet när 

de två flodvågorna sveper in över olika kustsamhällen i det drabbade området i Sydostasien. 

Även det direkta resultatet av flodvågornas effekter visas. I inslaget förekommer många 

klippbilder där människor befinner sig mitt i flodvågornas väg. I detta inslag förekommer 

även fyra illustrationer i en bildserie som beskriver ett händelseförlopp där en kvinna och en 

man befinner sig i ett hus som förstörs av en flodvåg. Skador på både kvinnan och mannen i 

de två sista illustrationerna visas tydligt. I nästan varje klippbild visas förstörelse av 

byggnader, fordon eller infrastruktur. Stillbildsgrafik över området visar hur kusterna har 

drabbats av tsunamin. I de senare delarna av inslaget syns människor gå runt bland 

förstörelsen eller ta sig fram genom bråte eller vattenmassor. Ett fåtal klippbilder visar 

människor som lämnar hotellbyggnader med bagage, men den huvudsakliga andelen 

klippbilder innehåller människor som befinner sig i flodvågornas direkta närhet. 

 

Analys: Mottagaren får se katastrofen från det att vågorna sveper in till att bevittna 

konsekvenserna med all förstörelse av byggnader och infrastruktur genom klippet. De stora 

flodvågorna kan tolkas som en omfattande fara för människor och byggnader. Illustrationerna 

som finns med i inslaget ger en dramatisk effekt genom att återberätta ett händelseförlopp i 

vad som ser ut att vara kronologiskt. I de avslutande bilder där människor syns lämna 

hotellbyggnader, och som blandas med bilder på förstörelse ger en öppning för fria tolkningar 

av vad exakt det är människor flyr ifrån.   
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Vad i bilderna hamnar i fokus? 

Resultat: I de bilder som innehåller människor, dras uppmärksamheten till dem först, med ett 

par undantag för de klippbilder som innehåller stora mängder förstörelse på byggnader, som 

då fångar intresset först. I de bilder som enbart visar materiella skador i närbild eller relativ 

närbild dras uppmärksamheten mot en detalj eller ett föremål som antingen är förstört, har en 

stark färg eller flyter runt i vatten. En handfull klippbilder som är filmade från en helikopter 

visar en större översikt av materiell förstörelse, och där hamnar uppmärksamheten först, även 

om det finns människor med i bild. Blicken landar i huvudsak på fordon i rörelse i de klipp 

där dessa finns representerade, även om de också innehåller människor till fots. 

 

Analys: Eftersom att detta inslag till största delen består av klippbilder som är tagna med 

handhållna kameror med låg upplösning är det rörelserna och den kaotiska situationen i sig 

som i början av inslaget fångar uppmärksamheten, och ger en känsla av en instabil tillvaro 

och att personerna som filmar också är i fara. Man förstår inte tydligt exakt vad som händer i 

klippbilderna, utan får en möjlighet till friare associationer av vad som pågår framför 

kameran. Bilar, båtar och andra transportmedel som fångar uppmärksamheten, syns svepas 

bort eller förstöras av flodvågorna och ger en känsla av att vardagen slås i spillror. Att vissa 

av inslagen är filmade från helikopter ger en bredare översikt, som ökar intrycket av hur pass 

omfattande tsunamins skadeverkningar är. I de klipp där det även förekommer människor är 

dessa mycket små, och de fungerar där som en måttstock på hur mycket som har förstörts av 

tsunamin och hur hjälplösa de är i förstörelsen. 

 

I vilken situation befinner sig personerna (fara, flykt, säkerhet)? 

Resultat: I flertalet klippbilder där människor finns representerade föreligger en omedelbar 

risk för deras liv eller hälsa. De flyr från flodvågor eller vattenmassor, eller är fångade i dessa. 

Även de fyra illustrationerna beskriver en kvinna och en man som befinner sig i stor fara. 

Människor i dessa situationer finns representerade i den första halvan av inslaget. I inslaget 

senare halva befinner sig människorna i efterdyningarna av flodvågorna, där de ses vada i 

högt vatten eller försöka orientera sig i förstörelsen. I ett fåtal bilder i slutet av inslaget syns 

människor tillsammans med resväskor eller på väg ut från hotellbyggnader på flykt undan 

förstörelsen. 

 

Analys: Då inslaget börjar med att visa människor som flyr för livet från vattenmassorna, eller 

är fångade i dessa, ges en mycket stark känsla av skräck och rädsla för att människorna 
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kommer att förolyckas. I flera av illustrationerna förekommer det starka färger, framför allt 

rött som symboliserar skador på de aktuella personerna i bild. Färgåtergivningen i de övriga 

klippbilderna är blekare, och därför ges ett starkare intryck av att någonting dramatiskt händer 

i illustrationerna. Andra hälften av inslaget visar hur människornas situation har bytts ut från 

att de befinner sig på flykt till det att de vadar i vattnet eller flyr från hotell. Den omedelbara 

faran är över och nu syns de människor som klarat sig befinna sig i ett chocktillstånd som kan 

ge en känsla av lättnad blandad med förtvivlan hos mottagaren. 

 

Vilket känsloläge befinner sig personerna i (sorg, skräck, ilska, glädje, 

likgiltighet/opåverkade emotionellt)? 

Resultat: I den första halvan av inslaget uppvisar människornas kroppsspråk panik när de flyr 

från eller är fångade i flodvågorna. Även de fyra illustrationerna beskriver ett agiterat 

sinnestillstånd där kvinnan och mannen flyr i panik. I inslagets senare skeden, då flodvågorna 

lagt sig, är människor upprörda eller förtvivlade. Rädsla är ett sinnestillstånd som finns 

representerat genom hela inslaget. 

 

Analys: Panikkänslan är lätt att känna igen sig i, även om människornas ansiktsuttryck i de 

inledande bilderna är svårtydda. I den första illustrationen i bildserien står mannen med armen 

om kvinnan, vilket kan symbolisera att de är ett par, och blickar mot vågorna som är på väg 

mot dem. I de följande illustrationerna då mannen syns hjälpa kvinnan som ligger bland bråtet 

är en klassisk referens till en man som hjälper kvinna i nöd, och spelar an på kvinnans roll 

som hjälplös och mannens roll som hjälte. I en av illustrationerna ligger kvinnan med ryggen 

mot mottagaren, vilket ger intrycket av att hon är livlös och att läget är mycket allvarligt. I de 

klippbilder som förekommer senare i inslaget syns människor som är mycket påverkade 

emotionellt av händelsen, vilket ger en känsla av empati för de drabbade. 

5.2.2. Inslag 2 

Aktuellt: Tsunamikatastrofen, kl. 21:00, 27 december 2004, 10:13-12:44. 

Två dagar efter tsunamikatastrofen i Sydostasien sänder Aktuellt ett inslag om två familjer till 

de drabbade svenskar som befinner sig i katastrofområdet i Thailand, och hur man kan söka 

efter de som saknas. 

 

Vad innehåller bilderna: miljöer och personer? 
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Resultat: Detta nyhetsinslag filmas till största delen i Sverige. Ett flertal av klippbilderna 

består av intervjuer i hemmiljö, med anhöriga till människor saknade i eller drabbade av 

flodvågskatastrofen. Inslaget inleds med en man i hemmiljö som ringer från sin mobiltelefon 

men inte får något svar. Bilden övergår i tre fotografier som visas efter varandra på en äldre 

man, den äldre mannen och ett par andra personer samt ett vitt hus i tropisk miljö. Inslaget 

hoppar till en barmiljö som ser ut att vara i en tropisk miljö med orientaliska 

inredningsdetaljer. Det visas även en mängd klippbilder av datorskärmar som innehåller 

information om hjälporganisationer och namn på saknade eller döda människor. I ett av 

klippen syns en hemsida med ett fotografi på en kvinna med ett barn i knät. Två äldre 

personer, en kvinna och en man sitter i en soffa och intervjuas av en delvis synlig reporter. 

Kvinnan läser från ett papper hon håller i handen. Inslaget avslutas med en helikopterbild över 

ett svårt sargat byggnadskomplex med två omkullvälta bussar i mitten av bilden. 

 

Analys: Mannen i början av inslaget försöker få tag i någon per telefon, men utan svar. Detta 

kan vara ett tecken på ett telefonnät som inte fungerar, vilket gör att tankarna går åt att något 

kan vara fel. När pojken kommer in i bild ökar medlidandet för personerna då ett barn är 

inblandat. Fotografierna som sedan presenteras visar en person med familjemedlemmar och 

ett hus som ser ut att vara i ett tropiskt område. Kontrasten mellan de ledsna personerna i 

början av inslaget och fotografierna antyder att något hemskt kan ha hänt personen i 

fotografierna. I klippen i barmiljön ser inget ut att vara fel, detta med tanke på att det serveras 

drycker vid baren som har gäster. De många klippbilder som visar olika myndighetssidor och 

scrollingar genom mängder med namn ger intrycket av att något omfattande har hänt, med 

många människor inblandade. När en av de äldre personerna i soffan läser ur det datorskrivna 

brevet syns handskrivna diakritiska tecken, vilket ger känslan av att brevet är skrivet 

någonstans där de tre sista svenska bokstäverna saknas. Detta ökar känslan av att något har 

hänt långt borta och ger en känsla av maktlöshet. 

Vad i bilderna hamnar i fokus? 

 

Resultat: Då de flesta bilderna i inslaget är intervjuer med anhöriga till de drabbade, ofta med 

porträttutsnitt, dras uppmärksamheten till intervjupersonernas ansikten. Inredningsdetaljerna i 

barmiljön är i förgrunden och drar således till sig uppmärksamheten i klippet snarare än till 

personerna bakom och framför bardisken. De klippbilder som innehåller närbilder på 

datorskärmar visar blinkande element eller muspekare i rörelse som drar uppmärksamheten 

till sig, snarare än omkringliggande text. Det äldre paret som sitter i en soffa tävlar om 
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uppmärksamheten med reportern som är delvis synlig i bild. I slutet av inslaget hamnar 

uppmärksamheten på de förstörda bussarna i helikopterfotot. 

 

Analys: Att människorna i intervjuerna är centrala i bild, med få eller inga komponenter i 

bildkompositionen som tävlar om uppmärksamheten ger en känsla av att de har något viktigt 

att berätta och ökar viljan att lyssna på dem. Fotografierna leder blicken mot personens 

ansikte, och tryggheten på fotografierna bryter starkt mot bilderna innan. En utsmyckad 

julgran i bakgrunden av den första intervjupersonen ger också en kontrast mellan en glad och 

trygg stämning och situationen som presenteras i bild. Situationens art förstärks av att 

grafiken på vissa av hemsidorna är i starka färger och blinkar. De många namnen som rullar 

förbi i bild är svåra att fokusera på ett i taget och skapar en förvirring. 

 

I vilken situation befinner sig personerna (fara, flykt, säkerhet)? 

Resultat: Samtliga människor i detta inslag befinner sig utom fara. De människor som uppges 

vara saknade går det inte att säga något om vad gäller deras situation, om de är i fara, på flykt 

eller i säkerhet. 

 

Analys: Med tanke på listorna över saknade personer och myndigheter på datorskärmarna, ges 

ett intryck av att det finns människor som är i potentiell fara. 

 

Vilket känsloläge befinner sig personerna i (sorg, skräck, ilska, glädje, 

likgiltighet/opåverkade emotionellt)? 

Resultat: Mannen i början av inslaget är av ansiktsuttrycket att döma orolig och upprörd när 

han håller telefonen mot örat. Pojken som kommer in i bild är ledsen och nedstämd. Mannen 

som presenteras i fotografierna är glad, och de andra i bilderna som följer likaså. Kvinnan på 

fotografiet på en av datorskärmarna är glad, pojken i hennes knä ser blyg eller rädd ut. 

Personerna i barmiljön är till synes glada eller opåverkade emotionellt av händelsen som det 

rapporteras om. Det äldre paret är uppgivna och sorgsna. 

 

Analys: Det som skapar empati hos mottagaren är kontrasten mellan de ledsna och uppgivna 

människorna i bild och de glada människorna på fotografierna. I sammanhanget uppfattas det 

som att intervjupersonerna sörjer människorna på fotografierna. Det äldre parets 

sinnesstämning är mycket nedstämd när de läser ur brevet, vilket kan tyda på att brevets 

innehåll är av en dramatisk karaktär. 
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5.2.3. Inslag 3 

Aktuellt: Tsunamikatastrofen, kl. 21:00, 28 december 2004, 00:50-04:10. 

Två dygn efter att tsunamin drabbade de thailändska turistöarna rapporterar Aktuellt om ett 

fortsatt sökande efter försvunna svenskar och bärgandet av döda kroppar. 

 

Vad innehåller bilden: miljöer och personer? 

Resultat: Samtliga klippbilder i detta inslag är från katastrofområden och visar arbetet med att 

hantera döda kroppar, sökandet efter dessa bland bråte och raserad byggnadsstruktur samt 

intervjuer med människor som är på plats. Bilderna visar människor i uniform som sveper in 

lik i olika typer av emballage och uppsamlingsplatser för mycket stora mängder döda kroppar. 

I flera på varandra efterföljande bilder syns skadade människor i sjukhusmiljö, och 

datorskrivna papperslappar med fotografier på människor, samt personer som står framför 

dessa och listor med namn som de söker med blicken över. I slutet av klippet syns flera 

klippbilder på en handfull uniformerade män på en båt, och även en hund som hoppar runt 

bland bråtet efter en raserad byggnad. 

 

Analys: Hanteringen av döda kroppar och människor som söker efter något bland raserade 

byggnader och bråte anspelar på flera djupare känslomässiga plan. Döda kroppar för tankarna 

till både de som gått bort och deras nära och kära, vilket ger publiken en stark känsla av 

empati och förfäran. Empatiska känslor formas även för de levande i bilderna som befinner 

sig i katastrofområdet. Människor i uniform kan ses som personer med auktoritet, och när 

dessa personer sveper in döda kroppar ges känslan av hopp och att hjälp finns på plats. Det är 

dock en svag känsla som sjunker undan för empatin för de döda. Skadade människor i 

sjukhusmiljö avger samma känsla av empati för de drabbade, men inte lika starkt som för de 

döda. Människorna som söker med blicken över fotografier över människor med listor med 

namn på indikerar ett sökande efter någon. Dessa bilder avger empati i form av oro för de 

sökande. De uniformerade männen med en sökhund som avslutar inslaget ger återigen känslan 

av att professionell hjälp finns på plats vilket kommer med en känsla av hopp. 

 

Vad i bilderna hamnar i fokus? 

Resultat: De skadade eller döda människorna hamnar i direkt fokus, även om de befinner sig 

bland miljöer som är raserade eller där mycket händer runt omkring. I hanteringen av de döda 

kropparna dras blicken åt de uniformerade människor som arbetar med att svepa in dem eller 
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paketera dem på olika vis. Hos de människor som går runt bland liken, dras fokus till deras 

ansiktsuttryck. I en av intervjuerna står intervjupersonen framför en stor mängd lik, och 

blicken dras naturligt åt liken, då de förekommer i en klippbild innan. Hos människorna som 

söker bland de uppsatta anslagen på väggen, dras blicken åt väggen som är fylld med papper. 

I klippbilderna på båten dras uppmärksamheten mot vattnet i viken, och i bilden med hunden 

som söker bland bråtet hamnar fokus på hunden som snubblar till. 

 

Analys: Att liken hamnar i fokus i några av bilderna beror på att de ser förskräckliga ut, och 

tillhör ett extraordinärt skeende som är förknippat med negativa känslor. Människorna som 

grimaserar kan antas göra det på grund av avsky inför scenerna eller av obehag inför olika 

doftförnimmelser. De starka färgerna på de uniformerade personernas klädsel drar till sig 

uppmärksamheten eftersom att den sticker ut från omgivningen. Det kan också antas att denna 

typ av klädsel är förknippad med arbetsuppgifter som kräver uppmärksamhet från 

omgivningen eller är farliga. Det lugna vattnet ger en kontrast eller kvarleva efter den kraft 

som vattnet bringade förstörelsen med. 

 

I vilken situation befinner sig personerna (fara, flykt, säkerhet)? 

Resultat: Människorna som visas i detta inslag och som är vid liv befinner sig utom fara, med 

undantag för de som hanterar döda kroppar, och som har munskydd eller täcker ansiktet på 

olika sätt. 

 

Analys: Trots att människorna i inslaget inte tycks vara utsatt för någon större fara säger 

bilderna på de döda kropparna att något farligt har hänt. Detta ger publiken förnimmelsen av 

fara för människor, trots att den värsta faran är över. 

 

Vilket känsloläge befinner sig personerna i (sorg, skräck, ilska, glädje, 

likgiltighet/opåverkade emotionellt)? 

Resultat: De människor som hanterar lik eller sökandet efter dessa och överlevande är 

antingen till synes emotionellt opåverkade, med undantag för en pojke i början av inslaget 

som håller händerna för ansiktet. En ung man som går runt bland lik ser nedstämd och sorgsen 

ut. Intervjupersonerna som är uniformerade eller har arbetskläder ger ett neutralt intryck, och 

de utan uniform eller arbetskläder är uppenbart tagna eller ledsna. De personer som är 

skadade eller befinner sig på vårdinrättningar är i uppenbar chock eller medvetslösa/sover. 
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Analys: Det blir en stor kontrast mellan människorna som hanterar lik utan att se upprörda ut. 

Det för tankarna till att dessa personer kan vara i chocktillstånd, eller att antalet döda personer 

är så stort att de blivit avtrubbade. Pojken som håller för ansiktet anspelar på den extra empati 

vi känner för barn då barn har svårare att ta hand om sig själva. Att han döljer händerna i 

ansiktet kan tyda på att omgivningen är så kaotisk att barnet vill gömma sig för omgivningen. 

Att de i arbetskläder ser neutrala ut stärker känslan av deras auktoritet och professionalism 

och att de vet vad de gör, vilket inger en känsla av hopp för de som fortfarande behöver hjälp. 

Övriga människor i inslaget som uppvisar nedstämdhet, ledsamhet eller chock anspelar 

ytterligare på våra empatiska känslor. 

5.2.4. Inslag 4 

Aktuellt: Tsunamikatastrofen, kl. 21:00, 28 december 2004, 22:30-25:30. 

Inslaget berättar om hemvändande svenskar som är chockade och skadade. Räddningstjänsten 

i södra Roslagen samlar tolv kommuner norr om Stockholm för att samordna hjälpinsatser. 

 

Vad innehåller bilden: miljöer och personer? 

Resultat: Inslaget börjar på en flygplats med en folkmassa. Människor syns gå med 

bagagevagnar och vissa av de på flygplatsen håller om varandra. Intervjubilder med 

människor i svala plagg och som saknar ytterkläder. Poliser i svensk uniform syns i 

bakgrunden eller periferin på flera av de inslag som utspelar sig på flygplatsen. Inslaget växlar 

till en intervju med en man i porträttutsnitt framför en vägg med en karta på. Följande 

klippbilder visar en möteslokal med flera människor som reser sig när samme man kommer in 

i lokalen med ett rött kuvert. Mannen talar och ler emellanåt när han adresserar publiken i 

rummet. Publiken sitter på olika rader framför mannen vid bord och samtliga människor i bild 

skriver i pärmar eller på papper för hand. En kvinna i porträttutsnitt i intervju. Inslaget återgår 

till att visa bilder på en folkmassa från flygplatsen och människor som håller om varandra. 

 

Analys: Flygplatsmiljön med svensk skyltning ger en känsla av att människorna i bild väntar 

på någon som är på väg till Sverige. Kombinerat med poliserna i bakgrunden ges intrycket av 

att situationen är negativ. Människorna som väntar har varma kläder tyder på att det är kallt 

ute. De människor som är med i intervjuerna är klädda i svala semesterkläder och en av dem 

har en varm filt virad omkring sig. Detta leder tankarna åt att tillhörigheter har gått förlorade 

eller att de som är lättklädda har behövt lämna en varm plats hastigt. Mannen som intervjuas 

framför en karta framstår som en person som har en administrativ eller samordnande 
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arbetsställning, på grund av kartan i bakgrunden. Lokalen som beskrivs liknar en 

konferenslokal, och när mannen talar inför publiken som antecknar framstår han som en 

person som antingen har en chefsposition eller håller i en presskonferens. Tillbaka på 

flygplatsen med människorna som omfamnar varandra tolkas situationen som att de 

återförenas i glädje och lättnad. 

 

Vad i bilderna hamnar i fokus? 

Resultat: Inslagets del på flygplatsen består till stor del av inzoomade bilder på människor i 

porträttutsnitt. Fokuset i blicken dras åt människornas ansikten. I ett par av bilderna hamnar 

blicken på polisernas uniformer. De klippbilder där de nyanlända är på flygplatsen fokuseras 

uppmärksamheten på deras svala kläder eller bagaget på bagagevagnarna. I klippen från 

möteslokalen ligger fokus på intervjupersonens blick, och skiftar till kartan i bakgrunden. De 

bilder som innehåller flera personer leder uppmärksamheten mot människan närmast 

kameran. När kameran panorerar och följer mannen med den mappen, följer blicken denna. 

Mannens minspel hamnar i fokus när han talar med publiken. I klippen där publiken 

antecknar, leds blicken mot pärmarna och pappren de antecknar i. På flygplatsen leds blicken 

mot de människor som omfamnar varandra, och i synnerhet deras ansiktsuttryck. 

 

Analys: I detta inslag är känslolägen i stort fokus, och deras ansiktsuttryck är ofta inzoomade, 

vilket kan tolkas som att känslorna på flygplatsen är centrala. De människor som saknar 

ytterkläder tar upp en stor del av bilden, och ger ett intryck av att händelsen handlar om dem. 

Polisens starka färger på uniformen sticker ut från den mörka omgivningen, vilket ger en 

känsla av myndighetens närvaro på antingen gott eller ont och förstärker händelsens art. 

Mannen i intervjuklippet från lokalen stjäl uppmärksamheten eftersom att han är stor i bild, 

och tillsammans med kartan i bakgrunden framstår det som att han har något viktigt att 

berätta. När han kommer in i lokalen är mappen han håller i handen utstickande i bilden, även 

denna gång på grund av dess starka färg som symboliserar att handlingarna inuti är viktiga. 

När han ler i närbild mot publiken, kan det tolkas som att bildkompositionen vill förstärka att 

läget i situationen är under kontroll. På flygplatsen i de avslutande klippen håller människorna 

om varandra och ger en känsla av att personerna i bild har återförenats, vilket kan tänkas 

lämna mottagaren i ett fridfullt sinnestillstånd när inslaget är slut. 

 

I vilken situation befinner sig personerna (fara, flykt, säkerhet)? 

Resultat: Samtliga människor i inslaget befinner sig i säkerhet. 
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Analys: Polisens närvaro antyder att det kan finnas ett hot som föreligger. 

 

Vilket känsloläge befinner sig personerna i (sorg, skräck, ilska, glädje, 

likgiltighet/opåverkade emotionellt)? 

Resultat: De personer som presenteras på flygplatsen är oroliga, sorgsna och många av dem 

gråter. Människorna i intervjubilderna från flygplatsen är i chock eller mycket nedstämda. 

Personerna från möteslokalen befinner sig i ett neutralt känsloläge och emellanåt ler de när de 

talar med varandra. 

 

Analys: Att människorna som står på flygplatsen befinner sig i ett negativt känsloläge tyder 

på att de väntar på någon som kan ha råkat illa ut. De som är nyanlända i ankomsthallen är 

mycket nedstämda eller i chock, och detta förstärker intrycket av att någonting har hänt som 

har påverkat dem negativt. Människor håller om varandra, vilket kan tolkas som att de tröstar 

varandra, eller nyligen har återförenats efter något som är traumatiserande. Detta ger en stark 

kontrast i den del av inslaget som visar mannen framför kartan och följande klippbilder från 

möteslokalen, där stämningen är hög eller neutral. De personer som ses le i möteslokalen efter 

att mannen pratar framför publik, kan i sammanhanget uppfattas som att de har nått fram till 

en lösning eller mötts av goda nyheter som mannen har förmedlat. Han utstrålar en självsäker 

och professionell attityd, vilket kan antas vara en form av lösning på problemet som 

människorna på flygplatsen står inför. 

5.3. Analys kopplad till teoretiskt ramverk 

Här delas nyhetsinslagen från de två olika tidsepokerna upp i två olika delar. I den första 

delen redogörs en sammanfattning av analysen av nyhetsinslagen som rapporterade om 

Tjernobylolyckan. I sammanfattningen av analysen kategoriseras inslagen även in i en utav de 

två berättelsestrategierna från teoridelen; detta för att överskådliggöra om nyhetsinslagen från 

tidsperioden (1986) förhåller sig till ett objektivt eller kommersiellt bildberättande. I den 

andra delen utförs samma sammanfattning som i den första delen, men där behandlas 

flodvågskatastrofen i Asien (20004). 

5.3.1. Tjernobylolyckan 
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I inslag 1 presenteras känslan av en möjlig fara som kan spela på publikens känslor på en nivå 

som är svår att upptäcka utan en djupare analys, och kan således anses vara objektiv. 

Exempelvis presenteras faran med industriers inverkan på miljön genom att växla mellan 

bilder på gråa betongbyggnader till översiktsbilder på skog, mark och öppet vatten; en relativt 

subtil beskrivning av en överhängande fara. Samma sak gäller polisen som viftar in bilförare, 

mannen med en mätare i handen, personer i långa köer vid stängsel med taggtråd, kartan över 

Sverige; de är alla bilder som förhåller sig relativt objektivt och som inte lämnar större 

utrymme för individuell tolkning med anspelning på starkare känslor. Inget i bilderna sticker 

ut genom dramatisering av ett hot mot människors hälsa. Personerna som presenteras i 

inslaget uppvisar inga känslor av oro eller fara, de presenterades som relativt neutrala vilket 

tyder på att SVT inte gjort en medveten personifiering av personerna. Inslagets höga grad av 

förhållning till objektivitet innebär att inslaget kan kategoriseras inom den dokumentära 

realistiska strategin. 

 

Inslag 2 anspelar mer på människors oro med bilder på en varningstriangel med tecknet för 

radioaktivitet och en tecknad bild på en brinnande cylinderformad byggnad. Trots att dessa 

bilder framkallar känslor av oro kan de kategoriseras som objektiva då de håller sig till ämnet 

utan att överdramatisera händelsen. Övriga bilder i inslaget innehåller inget dramatiserande 

med anspelningar på känslor och förhåller sig sakligt/objektivt; det är mestadels grafiska, 

informativa bilder och stillbilder på människor i situationer som inte visar något tecken på att 

vara utsatta för fara. Precis som inslag 1 framkom ingen personifiering av människorna som 

presenterades i analysen. Även detta inslags förhållning till objektivitet kopplar den till den 

dokumentära realistiska strategin. 

 

Inslag 3 som handlar om mjölkbonden har precis som inslag 1 ett subtilt bildberättande för att 

publiken ska förstå att personerna, djuren eller miljön är utsatta för något hot. En 

varningstriangel med tecknet för radioaktivitet i början av inslaget är det enda som pekar på 

fara, och utan den hade resterande bildberättande blivit neutralt ur ett känslomässigt 

perspektiv. Bildberättandet taget ur nyhetens kontext med bilder från ett idylliskt liv som 

bonde kan dock locka fram känslor som längtan efter lugnet på landet, men som i inslag 2 

saknar bilderna överdramatisering i form av tydlig idyllisering och kan därmed ses som 

objektiva i sammanhanget. Det finns dock en svag antydan till personifiering av bonden som 

skrattar under en intervju; denna personifiering kan härledas till den taktiska populära 

strategins teorier om att skapa känslomässiga band mellan intervjuobjektet och publiken i ett 
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kommersiellt syfte. Utöver detta bidrar inslagets objektivitet och neutralitet till att inslaget kan 

kategoriseras inom den dokumentära realistiska berättelsestrategin. 

 

Inslag 4 liknar i stort sett inslag 3 i sitt objektiva berättande. I inslaget presenteras dock ingen 

varningsskylt för radioaktivitet, och det enda som kan peka på att något negativt har hänt är 

intervjun med den samiska mannen där han ser bekymrad ut. Hans uttryck är dock väldigt 

subtilt och förhåller sig mer till objektivitet än till personifiering. Inslaget håller sig strikt till 

objektivt berättande ur ett känslomässigt perspektiv, men miljöbilderna över öppna vidder och 

berg med springande renar kan skapa känslor som frihet hos publiken. Som i inslag 3 är dock 

miljöbilderna inte överdramatiserade och kan ses som objektiva i sammanhanget, allt förenligt 

med den dokumentära realistiska berättelsestrategin. 

5.3.2. Flodvågskatastrofen 

Det allra första anslaget i SVT:s bildsättning av nyhetsrapporteringen om tsunamikatastrofen 

visar en människa som flyr från en våldsam flodvåg. Detta anslag går att direkt koppla till den 

taktiska populära strategin, vars huvudsyfte är att locka ett emotionellt engagemang hos 

publiken. Denna dramaturgiska bildberättelse fortlöper genom nyhetsrapporteringens bilder i 

de fyra inslagen, där det även går att se en tydlig dramaturgisk kurva i helhet. Denna form av 

följetongsliknande struktur är unikt för rapporteringen av tsunamikatastrofen i 

undersökningen. På detta vis ges mottagaren i enlighet med resonemanget i Stoehrels taktiska 

populära strategi, möjlighet att skapa ett större sammanhang i händelseförloppet över de fyra 

inslagen, samtidigt som denne får möjlighet att engagera sig emotionellt utifrån sin egen 

kulturella förförståelse. Klippbilder på vattenmassor och förstörda byggnader, som 

förekommer i samtliga inslag, ger en möjlighet att återkoppla till katastrofen utan att följa hela 

nyhetsprogrammet. Detta skapar en så kallad icke-linjär collageform som även den återfinns i 

den taktiska populära strategin. Även om inslagen inte handlar om förstörelse av byggnader 

och infrastruktur, finns bilder på raserade byggnader och omkullvälta eller förstörda fordon i 

samtliga inslag. 

 

Inslag 1 behandlar känslorna skräck och förtvivlan när flodvågorna sveper in över land. De 

fyra illustrationer som förekommer i inslaget är troligtvis en tolkning av en illustratör som 

fritt bildat sig en uppfattning av miljöerna de drabbade människorna befunnit sig i. Detta 

antagande baseras på att personerna som illustrationerna bygger på, befinner sig i en situation 

där de är oförmögna att dokumentera händelseförloppet som illustrationerna bygger på. 
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Bildserien är starkt personifierad och anspelar på känslor som följer ett klassiskt man räddar 

kvinna-scenario. Detta i kombination med att den visuella tolkningen av skadorna är starkare 

än de troligtvis hade varit om scenariot hade filmats med videokamera. Det går att härleda till 

den taktiska populära strategin som diskuterar personifiering genom att skapa ett emotionellt 

band mellan intervjupersonerna och publiken. Mottagaren hade troligtvis inte engagerats lika 

starkt känslomässigt utan de illustrationer som presenterades i nyhetsinslaget. 

 

Inslag 2 beskriver saknad och ovisshet om situationen för de drabbade människorna ur ett 

svenskt perspektiv. I inslaget presenteras bilder på datorskärmar, där man scrollar förbi många 

namn som inte har med inslagets intervjupersoner att göra. Dessa namn fungerar som en 

dramatiserande komponent i bildsättningen, vars syfte är att öka känslan av att det saknas 

många personer i katastrofen. Som beskrivet i den taktiska populära strategin blandas 

information med underhållning och en vilja att följa nyhetsrapporteringen för att få reda på 

hur de saknade människornas och deras anhörigas situation utvecklas. 

 

I inslag 3 är sorgen över de omkomna människorna i fokus. Här ser mottagaren en stor mängd 

döda kroppar, och många ledsna människor i bild. Det visas även två av varandra 

efterföljande bilder på stora mängder lik, som inte ger någon annan effekt för nyhetsinslaget 

än att visa hur människor som omkommit i vattenmassorna ser ut. I ett avseende är detta 

förenligt med den dokumentära realistiska strategin, då flodvågornas direkta eftereffekter 

visas istället för att mottagaren ges utrymme att tolka dess konsekvenser. Å andra sidan 

fungerar klippbilderna som visar människor i sorg eller avsky för de omkomna som en 

katalysator för mottagarens emotionella engagemang, som kan kopplas till kriterierna i den 

taktiska populära strategin. 

 

Inslag 4 handlar om återförening, lättnad och krisbearbetning. De bilder som förekommer i 

inslag 4 utspelas bland annat på en flygplats, där människors emotionella status är i fokus, 

snarare än händelseförloppet som föranlett deras känslomässiga reaktioner. Istället ges 

klippbilderna en öppning för mottagaren att fritt tolka vad som har orsakat deras känslor. 

Detta är oförenligt med den dokumentära realistiska berättelsestrategins kriterier kring vad 

som bör ses som ett objektivt bildberättande. Verkligheten och händelseförloppet speglas inte, 

utan mottagaren ges genom ett emotionellt engagemang möjlighet att spekulera vad 

nyhetsbilderna handlar om med hjälp av spår efter nyhetshändelsen. 
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6. Diskussion 

6.1. Har begreppet objektivitet förändrats? 

SVT:s bildsättning av de katastrofrapporteringar som undersökts i uppsatsen tyder på att 

bildsättningen blivit mer kommersialiserad över tid, och att en anledning kan vara 

uppkomsten av konkurrerande nyhetsmedier på nyhetsmarknaden. Då SVT ska förhålla sig 

objektiva i sin nyhetsrapportering enligt deras sändningstillstånd, kan det antas att det inte 

bara är det objektiva berättandet som har förändrats, utan även synen på vad objektivitet är. 

Begreppet objektiv nyhetsrapportering är omstridd, och det saknas tydliga riktlinjer för vad 

objektivitet är. I och med avsaknaden av tydliga riktlinjer för begreppet objektiv 

nyhetsrapportering kan det förväntas att begreppet kan förändras; objektiv nyhetsrapportering 

är inte absolut och därför är en förändring av begreppet inte förvånande. När SVT i sitt 

sändningstillstånd eftersträvar objektivitet i sin nyhetsrapportering framträder en paradox då 

SVT är delaktiga i att forma själva begreppet. Nyhetsmedierna står således i en maktposition 

där de över tid kan forma hur publiken uppfattar vad en objektiv nyhetsrapportering är, och då 

begreppet är föränderligt kan en analys av dess innebörd ge olika utslag beroende på i vilken 

tidsålder det analyseras. 

 

I uppsatsen, utifrån analysen, går det egentligen inte att säga att SVT gått från ett objektivt 

bildberättande till ett mer kommersiellt bildberättande; detta då SVT fått behålla sitt 

sändningstillstånd där de ska förhålla sig objektiva. Som tidigare nämnts i uppsatsen påstår 

Jönsson & Strömbäck (2007) att ökad publikorientering och kommersialisering kan väntas 

leda till en ökad ansträngning från journalister att använda sig av ett bildspråk som inte tråkar 

ut publiken i ett kommersiellt syfte. Men utifrån denna uppsats påstås det även att begreppet 

objektivitet förändras, snarare än att objektiviteten kommersialiseras. För att SVT ska kunna 

ha något slags existensberättigande krävs en publik, och på en konkurrerande nyhetsmarknad 

är det bekvämare för SVT att efterfölja ett begrepp vars innebörd är både föränderligt och 

anpassningsbart. 

 

Begreppet objektivitet består av sanning, relevans, neutralitet och balans. I denna uppsats 

sägs inget om varken sanning eller relevans. Detta är två ord som en publik kan förhålla sig 

väldigt olika till; vad som är sanning för en person kan ha en annan innebörd för nästa. Likt 
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helhetsbegreppet objektivitet är även dessa ord föränderliga och subjektiva. En slags 

neutralitet tas dock upp i uppsatsen; SVT ska, enligt sändningstillståndet, agera neutralt 

gentemot andra maktsfärer i samhället. Då konkurrerande nyhetssfärer kan ses som andra 

maktsfärer i samhället är det svårt att se att SVT förhåller sig neutrala till dessa då SVT 

tillsammans med andra nyhetsmedier förändrar begreppet objektiv nyhetsrapportering i en 

ständig debatt. 

6.2. Vad kommer att hända i framtiden? 

En fortsatt förändring av bildberättandet hos SVT kan förväntas i och med uppkomsten av fler 

konkurrenter på nyhetsmarknaden, och även synen på objektivitet kan komma att fortsätta 

förändras. Filmklipp av nyhetshändelser sprids lika fort av privatpersoner som av 

nyhetsmedier på sociala medier, och konkurrensen med allmänhetens publikationer är en 

nytillkommen aspekt som möjligtvis kan påverka nyhetsinslagens utformning i framtiden. 

6.3. Förslag till vidare forskning 

Denna uppsats kan ligga till grund för vidare forskning inom ämnet dramatisering av TV-

nyheter inom public service under olika tidsperioder. Eftersom att TV-nyheter har fått 

konkurrens av webbnyheter, finns även möjlighet att jämföra hur dessa två medieformer 

arbetar med val av bildinnehållet för att konkurrera om publikens uppmärksamhet. I en tid då 

många kan publicera sig över internet, inte bara större nyhetsmedier utan även privatpersoner, 

finns det även möjlighet att undersöka hur denna ökade konkurrens påverkar SVT. 

 

 

7. Slutsatser 

7.1. Slutsatser kring forskningsfrågan 

Uppsatsens frågeställning är: har SVT:s bildsättning i nyhetsrapporteringen av 

flodvågskatastrofen i Asien 2004 en mer kommersialiserad utformning än SVT:s bildsättning 

i nyhetsrapporteringen av Tjernobylolyckan 1986? Tjernobylolyckan hamnar tydligt i 

kategorin den dokumentära realistiska berättelsestrategin där objektivitet eftersträvas. 
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Nyhetsinslagen från Tjernobylolyckan visar på väldigt få tecken som kan knytas an till den 

taktiska populära strategin där kommersialism förespråkas. Ett av dessa tecken är en bonde 

som visar känslor genom att skratta till, och som en publik skulle kunna relatera till 

känslomässigt. Flodvågskatastrofen förhåller sig i hög grad till ett mer kommersiellt 

bildberättande utifrån teorierna om den taktiska populära strategin. En viss andel av 

bildsättning gick dock att knyta an till den dokumentära realistiska berättelsestrategin. Ett 

exempel är neutrala bilder av flodvågens eftereffekter som enbart visar hur katastrofen 

påverkat området. Kategoriseringen av nyhetsinslagen i analysen utefter Stoehrels den 

dokumentära realistiska berättelsestrategin och den taktiska populära strategin visar tydligt 

att bildsättningen har förändrats mellan det att de två katastroferna ägde rum. 

7.2. Slutdiskussion 

Begreppet objektivitet och dess beståndsdelar sanning, relevans, neutralitet och balans är 

objekt för diskussion, och kan i sammanhanget ses som svårtolkade då de bottnar i 

mottagarens subjektiva uppfattning. Objektivitet är, som ovan nämnt, ett begrepp vars 

betydelse skiftar mellan individer. Hur ska då SVT kunna förhålla sig neutrala, 

sanningsenliga, relevanta och balanserade under till exempel katastrofrapporteringar? 

Katastrofer av de magnituder som analyserats i denna uppsats påverkar många människor. Då 

ovan nämnda begrepp och dess betydelser kan anses vara subjektiva och skifta mellan 

individer blir de nästintill omöjliga för SVT att efterfölja, för vem är SVT att säga att de står 

för var och en av samhällsmedborgarnas upplevelse av sanning, relevans, neutralitet och 

balans? SVT kan sträva efter objektivitet, men det tycks dock vara ett ouppnåeligt mål sett till 

begreppets innebörd, utan att skapa meningsskiljaktigheter. Det blir därför mer uppenbart 

varför begreppet objektivitet förändras över tid; det måste förändras för att anpassa sig till den 

rådande och generella synen på neutralitet i samhället. Objektivitetens utveckling kan ses som 

en övergång från empirisk observation till rapportering som innefattar emotionellt laddade 

informationsflöden. Men då krävs det också att den rådande samhällsuppfattningen för vad 

som är ett neutralt känsloläge förändras. Det går att dra vissa paralleller till rapportering av 

konflikter som utspelat sig under en längre tid, där mottagaren har vant sig vid att nyheterna 

kommer att innehålla stötande eller chockerande element. Förpassas denna rapportering till ett 

annat geografiskt område, där en konflikt inte äger rum, reagerar mottagaren troligtvis 

annorlunda. Det som i ett sammanhang kan ses som en neutralt vinklad nyhet, kan i ett annat 

sammanhang verka som en utlösande faktor för häftiga känslosvängningar hos mottagaren, 
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och därmed passa in i en kommersiell nyhetsstruktur. Detta kan observeras utan att ta hänsyn 

till tidsaspekten, då den enda förändring som krävs för att framkalla en känslomässig reaktion 

hos mottagaren är den geografiska. På detta vis ligger det i nyhetsrapporteringens makt att 

pacificera mottagaren. Även om nyhetsrapporteringen från början anspelat på mottagarens 

känslor, vänjer sig denna vid greppet, och ser rapporteringen som objektiv eftersom de 

emotionella reaktionerna mattas av med tiden.  

  

Detta fenomen kan förklara varför SVT har behållit sitt sändningstillstånd, och fungerar även 

som plattform för vidare diskussioner. Sanningens innebörd vilar både hos mottagaren och 

hos SVT, där den senare befinner sig i en tydlig maktposition att rikta begreppets innebörd i 

en särskild riktning. För att stävja nyhetsmediernas makt över objektiviteten krävs en bilateral 

debatt med mottagaren om nyhetsinnehållet, och hur det förmedlas. Den senaste tidens fokus 

på sociala medier ger mottagaren möjlighet att reagera i realtid om denne uppfattar nyheten 

som vinklad eller osann. Nyhetsrösterna som tidigare fungerat som en slags överhet går nu att 

föra en diskussion med, och deras auktoritet ifrågasätts. Å ena sidan kan detta ses som en po-

sitiv utveckling: här är mottagaren en del av nyhetsrapporteringen och kan med ett kritiskt öga 

granska eller kommentera publikationen. Å andra sidan kan ifrågasättandet av nyhetsrapporte-

ringen hos public service skapa misstro hos mottagaren, som då söker sig till andra nyhetsme-

dium utan motsvarande krav för sändningstillståndet hos SVT. Med denna misstro skapas ett 

drev, och i förlängningen alternativa nyheter som syns på flera håll i svensk nyhetsrapporte-

ring idag. På så vis har SVT, som från början skulle verka som en garanti för neutral nyhets-

rapportering, fått nya konkurrenter som har en annan uppfattning om objektivitet och vad den 

riktiga strukturen i samhället innebär. Det går att ana framväxten av en slags ultraliberal ny-

hetsmarknad, där mottagaren har möjlighet att välja vilken sanning som passar bäst just idag. 
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9. Bilagor 

9.1. Kodschema Tjernobylolyckan inslag 1 

Vad innehåller bilden: miljöer och personer? 

Bild 1: En grå mark. Bild 2: Gråa betongbyggnader. Bild 3: En medelålders man med orange 

kavaj intervjuas centrerad i bilden mot en vit vägg. Bild 4: Skog, mark, master och stora 

betongbyggnader. Bild 5: En manlig, medelålders polis i brun jacka och keps viftar in en röd 

bil mot vägrenen; i bilen sitter en medelålders man med grön jacka, stor vristklocka och keps. 

Bild 6: Den manliga, medelålders reportern står framför en lång kö med människor i ett öppet 

område vid ett skogsbryn med flera bilar på en parkering. Bild 7: Kön med människor syns på 

nära håll. Bild 8: Halva reporterns ansikte syns i till vänster i bilden medan en medelålders 

man i mustasch intervjuas; människor i kö och ett stängsel med taggtråd syns bakom den 

mustaschbeklädda herren. Bild 9: Människor i kö bakom ett avspärrningsband vid en vit 

byggnad med taggtrådsstängsel. Bild 10: En medelålders man i orange kavaj går över en yta 

med grå betongbyggnader, en mindre byggnad och en parkering i bakgrunden. Bild 11: 

Översiktsbild av en vik vid öppet vatten. Bild 12: Reporterns halva ansikte syns i bilden till 

höger medan mannen i orange kavaj intervjuas framför de gråa betongbyggnaderna. Bild 13: 

En medelålders man i blå tröja och vit slips står hukad över en hög med fallna löv på en 

gräsmatta; i handen har han en liten grå mätare. Bild 14: Mätaren tar upp hela bilden och i 

bakgrunden syns fallna löv och en gräsmatta. Bild 15: Ett stängsel med taggtråd och en 

förbudsskylt syns med gråa betongbyggnader i bakgrunden. Bild 16: En grafisk karta över 

Sverige med svenska kärnkraft utmarkerade och ett stort, rött kryss över Finland. Bild 17: En 

man i medelåldern i brun kavaj intervjuas framför ett skogsparti. Bild 18: Översikt av två 

stora betongbyggnader med tillhörande mindre betongbyggnader. Bild 19: En väg med 

lastbilar och bilar bredvid en lång kö med människor som sträcker sig ur bild. Bild 20: En 

medelålders man i blå arbetskläder och vit hjälm intervjuas; halva reportern syns till höger i 

bild och i bakgrunden syns flera medelålders män i arbetskläder. Bild 21: Bild på kö (som 

sträcker sig ur bild) med människor syns framför en skog. Bild 22: Ett par fötter med vita 

plastskydd över skorna. Bild 23: En metallpelare med släckta strålkastare framför en gul 

plåtfasad. Bild 24: En medelålders man i röd jacka intervjuas framför stora betongbyggnader. 

Bild 25: Samma man som i bild 24 intervjuas men halva reporterns huvud syns till vänster i 

bilden. 
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Vart i bilden dras uppmärksamheten mot först? 

Bild 1: Den grå marken. Bild 2: Två stora betongbyggnader. Bild 3: Man i orange kavaj. Bild 

4: Två betongbyggnader. Bild 5: Polis i brun jacka - Bil som kör mot polisen - Man i grön 

jacka i bilen. Bild 6: Reportern i grå kavaj. Bild 7: Översikt. Bild 8: Man i mustasch som 

intervjuas. Bild 9: Översikt. Bild 10: Man i orange kavaj som går. Bild 11: Översikt. Bild 12: 

Man i orange kavaj. Bild 13: Man i blå tröja hukad över en hög med löv på en gräsmatta med 

en strålningsmätare i handen. Bild 14: Grå mätare (strålmätare). Bild 15: Förbudsskylt. Bild 

16: Tre grafiskt tecknade kärnkraftverk - stort rött kryss över Finland. Bild 17: En man i brun 

kavaj. Bild 18: Två stora betongbyggnader. Bild 19: Översikt. Bild 20: En man i blå 

arbetskläder. Bild 21: Översikt. Bild 22: Fötter med vitt plastskydd. Bild 23: Släckta 

strålkastare. Bild 24: Man i röd jacka. Bild 25: Man i röd jacka. 

I vilken situation befinner sig människorna i bilden? 

Ingen av personerna i inslaget presenteras som om de befinner sig i direkt fara. 

I vilket känsloläge befinner sig personerna? 

Bild 3: Allvarlig. Bild 5: (Endast mannen i bilens ansikte syns) - Obesvärad, försöker täcka 

sitt ansikte med handen mot kameran. Bild 6: Allvarlig, objektivt neutral. Bild 8: Obekymrad, 

obrydd. Bild 10: Neutral. Bild 12: Lättad, glad, professionell. Bild 13: Ansiktet syns inte. Bild 

17: Allvarlig, professionell. Bild 20: Allvarlig, eftertänksam. 

9.2. Kodschema Tjernobylolyckan inslag 2 

Vad innehåller bilden, miljöer och personer? 

Bild 1: Medelålders kvinna i vit tröja sittandes i studio med grå vägg i bakgrunden. Uppe i 

högra hörnet visas en bild med en varningstriangel med tecknet för radioaktiv strålning och 

kyrillisk text framför en grå cylinderformad byggnad. Bild 2: Otydlig, flimrande, grå 

satellitbild på något som ser ut som byggnader, någon enstaka väg och vatten. Ett kors rör sig 

över det som ser ut som byggnader. Nere i hörnet syns siffror och texten “Has intensity”. Bild 

3: Som Bild 3 men med mer röd färg flimrandes över skärmen med två små rektangulära röda 

fält över området som ser ut som byggnader. Bild 4: Återupprepning av Bild 1. Bild 5: 

Tecknad bild på grå cylinderformad byggnad som brinner. I bakgrunden syns gräs och buskar. 

Bild 6: Tecknad bild på grå cylinderformad byggnad i brand med svart rök och grå byggnader 

till höger och vänster om den cylinderformade byggnaden i brand. Bild 7: Grafisk bild på 

halverad cylinderformad grå kloss. Inuti klossen syns bruna stavar. Till höger syns en blå 

kvadrat med grå rektangel inuti. Orden “Grafit” och “Bränslestavar” syns inuti den blå 
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kvadraten. Bild 8: Grafisk karta med tecknet för atomkraft under en markering med ordet 

“Tjernobyl”. Längre ner syns en markering med texten “Kiev”. Flera floder syns på kartan 

samt flera fyrkantiga gula markeringar. En stor gul cirkel syns runt området för Tjernobyl och 

Kiev. Bild 9: Fyra traktorer skördar åkermark. Bild 10: En svartvit stillbild på en medelålders 

man i keps. På hans tröja står bokstäverna “CCCP” över bröstet. Bakom mannen syns män 

med hjälmar och cykelkläder. Bild 11: Stillbild på en man med rock och glasögon som tittar 

på en tidning som han håller i handen. Bakom honom syns vita väggar och en dörr, samt en 

annan man ur fokus. Bild 12: Grafisk karta över halva Europa. Sverige syns uppe till vänster. 

Minsk, Kiev och Moskva är utmarkerade. Över Tjernobyl syns tecknet för atomkraft samt ett 

inklippt fotografi på en grå cylinderformad byggnad. Bild 13: Fotografi på Kreml. Till höger 

och vänster syns en vit och en brun byggnad och människor som går över ett övergångsställe. 

Texten “Moskva” syns längst upp över bilden. Längst ner står en reporters namn samt “Eko-

redaktionen”. Bild 14: Samma som Bild 1. Bild 15: Annan vinkel från föregående bild. 

Kvinnan från föregående bild syns till höger. Till vänster syns en medelålders man i svart 

kavaj och ett jordklot av stänger avbildat på den grå väggen syns bakom honom. Kameran 

zoomar in på mannen. Bild 16: Fotografi på vit byggnad. I mitten av byggnaden syns ett 

cylinderformat torn. Till höger om tornet har byggnaden raserat. Bild 17: Den medelålders 

mannen i svart kostym syns återigen med jordklotet av stänger på den grå väggen bakom 

honom. 

Vart i bilden dras uppmärksamheten först?: 

Bild 1: Kvinnans ansikte. Bild 2: Översiktsbild. Bild 3: Översikt. Bild 4: Kvinnans 

ansikte. Bild 5: Brinnande cylinderformad byggnad. Bild 6: Brinnande 

cylinderformad byggnad. Bild 7: Den cylinderformade grå klossen. Bild 8: Texten 

“Tjernobyl”. Bild 9: En av de fyra traktorerna. Bild 10: Medelålders man i keps. Bild 

11: Man med tidning. Bild 12: Texten “Minsk”. Bild 13: Kreml. Bild 14: Kvinnans 

ansikte. Bild 15: Mannens ansikte. Bild 16: Cylinderformat torn. Bild 17: Mannens 

ansikte. 

I vilken situation befinner sig personerna (fara, flykt, säkerhet)? 

Inga personer i inslaget är utsatta för direkt fara. 

Vilket känsloläge befinner sig personerna i (sorg, skräck, ilska, glädje, 

likgiltighet/opåverkade emotionellt)?: 

Bild 1: Neutral. Bild 10: Fokuserad. Bild 11: Ansiktet syns inte tillräckligt bra. Bild 

14: Neutral. Bild 15: Neutral. Bild 17: Neutral. 
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9.3. Kodschema “Tjernobylolyckan” inslag 3 

Vad innehåller bilden,  miljöer och personer? 

Bild 1: Medelålders man (reporter) i grå kavaj och röd slips läser upp påan i studion. I studion 

syns inget förutom en grå bakgrund. Bild på skylt med tecknet för radioaktivitet syns framför 

ett kärnkraftverk i högra hörnet bredvid reportern Bild 2: Manlig bonde i medelåldern iklädd 

blåa arbetskläder håller tag om en ko runt nacken vid dörröppning till ladugård och tittar in i 

kameran. Bild 3: Tre kor står i sin trissa. Bild 4: Skog och betesmark.  Bild 5: Betesmark och 

ladugård.  Bild 6: Bonden står vid kranen på sin mjölkmaskin och tappar upp mjölk. Bild 7: 

Man i medelåldern i grå tweedtröja intervjuas och i bakgrunden syns skog och mark. Bild 8: 

Flera kor står i en trissa med galler i ladugård. Bild 9: Bonden står framför ladugården och 

intervjuas. Bild 10: En ko står i sin trissa i ladugården. Bild 11: Bonden intervjuas framför en 

ladugård.  Bild 12: En ko står i sin trissa i ladugården. Bild 13: Reportern i studion, samma 

som bild 1. 

Vart i bilden dras uppmärksamheten mot först?: 

Bild 1: Reportern. Bild 2: Bonden som håller kossan om nacken. Bild 3: Korna i trissan. Bild 

4: Översiktsbild. Bild 5: Översiktsbild. Bild 6: Bonden vid mjölkkranen. Bild 7: Mannen som 

intervjuas ansikte. Bild 8: Korna i trissan. Bild 9: Bonden som intervjuas ansikte. Bild 10: 

Bonden som intervjuas ansikte. Bild 11:  Kossan i trissan. Bild 12: Bonden som intervjuas 

ansikte. Bild 13: Kossan i trissan. Bild 14: Reportern i studions ansikte. 

I vilken situation befinner sig människorna i bilden?: 

Ingen av personerna i inslaget är utsatta för direkt fara. 

I vilket känsloläge befinner sig personerna i?: 

Bild 1: Neutral, professionell.  Bild 2: Glad. Bild 6: Neutral, tankspridd.  Bild 7: 

Allvarlig.  Bild 9: Allvarlig, glad. Bild 11: Bekymrad, glad. Bild: Professionell, neutral. 

9.4. Kodschema “Tjernobylolyckan” inslag 4 

Vad innehåller bilden,  miljöer och personer? 

Bild 1: Stort plakat där det står: “Sunwing Åre - Samekonferans” (Samekonferans översatt 

från samiska) uppsatt på en byggnad. Bild 2: Fullt med människor sittandes i stolar med bord 

framför sig. Längst bort i bild syns ett bord som sträcker sig över rummet med tre personer 

sittandes framför varsin mikrofon. Till vänster om bordet står en talarstol med en medelålders 

man bakom talarstolen. Bild 3: Skog med berg i bakgrunden; en traktor kör timmer bredvid en 

hög med timmer. Bild 4: En medelålders man intervjuas i nationell samedräkt. Bakom honom 
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syns skog och berg. Bild 5: Renar springer över grönt gräs med berg i bakgrunden. Kameran 

följer med när de springer. Bild 6: En medelålders man med blå kavaj och bruna byxor sitter 

på grönklädd mark bredvid en annan medelålders man med samisk utstyrsel och en kikare i 

handen. I bakgrunden syns brana, grönklädda kullar och en älv. 

Vart i bilden dras uppmärksamheten mot först?: Bild 1: Stort plakat med text informerande 

om samekonferans. Bild 2: Översiktsbild. Bild 3: Timmertraktor. Bild 4: Mannen som 

intervjuas ansikte. Bild 5: Renar som springer. Bild 6: Mannen som intervjuas ansikte. 

I vilken situation befinner sig människorna i bilden?: 

Ingen av personerna i inslaget är utsatta för direkt fara. 

I vilket känsloläge befinner sig personerna i?: 

Bild 4: Beklämd. Bild 6: Allvarlig. 

9.5. Kodschema “Tsunamikatastrofen” inslag 1 

Beskrivning av bildens innehåll: miljöer och personer: 

Bild 1: en strand som översvämmas av våldsamma vågor. Bråte vid strandkanten. En man 

iklädd skjorta och shorts springer bort från de annalkande vågorna. Bild 2: vattenmassor 

forsar in mot stranden och kameran. En stillastående lastbil sveper in i bild. Bild 3: 

Översiktsbild av strandremsan sedd från sidan. Lastbilen till vänster i bild träffas av 

vattenmassor som sveper in över stranden. Bild 4: strömt vatten rinner över väg. Bild 5: 

Översiktsbild av människor som står på en stor hög med bråte. Raserade byggnader och 

tropiska träd runtomkring. Bild 6: panorerande bild över vattenmassor som täcker en väg. En 

bil halvt dold under vattenytan. Bild 7: Svallvågor sveper med två bilar över en kajkant. 

Trädlinje och byggnadsstruktur i bakgrunden. Bild 8: raserade byggnader längs en kustväg 

filmade från åkande motorcykel eller moped. En moped står parkerad på vägen. Bild 9: 

Illustration av en vuxen man och kvinna som står på altan eller balkong, som blickar ut mot 

höga vågor på väg mot dem. Mannen håller om kvinnans med sin ena arm. Bild 10: stillbild. 

Bilar står huller om buller på gata. Omkullvälta möbler, bråte och varuvagnar på vattentäkt 

gata. Människor står till vänster i periferin av fotot på trottoaren och blickar mot situationen. I 

höger bildkant syns en polisman i hjälm gående i riktning mot kameran. Bild 11: illustration 

av flodvåg som drar in över balkong och sveper med möblemang. Man som flyr in genom 

balkongdörr till höger i bild. Bild 12: illustration av kvinna och man som fångas i 

vattenmassor inomhus. Bild 13: illustration av kvinna som ligger på golv inomhus. En man 

hukar över kvinnan och ser ut att lyfta henne. Vattenmassor och bråte runt omkring dem. 
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Rödfärgade lemmar på både man och kvinna. Bild 14: illustration i närbild av kvinna som 

ligger på sidan med ryggen vänd mot tittaren. Rödfärgad arm syns till vänster i bild. 

Vattenmassor runtomkring. Bild 15: Identisk med bild 8. Bild 16: bild från helikopter visar 

omkullvälta bilar och människor intill. Bild 17: bild från helikopter visar raserade hus och 

stora mängder bråte. Bild 18: en gammal kvinna ligger vänd mot kameran på en bår under en 

filt. En kvinna står till vänster om henne. Tre män står till höger om den äldre kvinnan, varav 

en av dem stryker den äldre kvinnan upprepade gånger över huvudet. När kameran zoomar ut 

går en man förbi och tittar för ett ögonblick in i kameran. Bild 19: bild på flera solstolar sedda 

från sidan. På flera av solstolarna ligger människor under vita filtar. Runtomkring dem går 

människor omkring åt alla håll. En man dricker ur en flaska Bild 20: En kvinna i bikini har 

armarna runt två mäns axlar och bärs in i en helikopter. Hennes högra fot är omlagd med vitt 

bandage. Bild 21: helikopterfoto av två bussar som ligger på sidan mot ett hus i en 

gatukorsning. Runt omkring på gatan ligger bråte. Bild 22: en man som rider på en annan 

mans rygg filmas bakifrån när han bärs iväg. Bredvid dem går en annan man. Bild 23: Bild på 

en gata som är täckt av lera och vatten. Människor går och åker moped längs gatan. Bild 24: 

människor vadar och leder mopeder genom vattenmassor över en gata. Runtomkring dem 

finns en stor mängd bråte. Bild 25: närbild av blå vägskylt med thailändsk text och under den 

orden Patong Beach och Phromthep Cape, samt oläslig text på grund av att kameran zoomar 

ut till gata med människor som går omkring bland bråte. Bild 26: en kvinna och en man i 

halvbild gestikulerar åt varsitt håll. Mannen håller en vattenflaska i handen. Bild 27: en 

utzoomning från en flodvåg som närmar sig stranden. Kameran panorerar till vänster och 

visar människor som flyr ur bild, bort från vågen. Bild 28: Människor som lämnar en 

hotellentré med packning, två röda avspärrningskoner till vänster i bild. Bild 29: närbild av 

sprickor i en betongbyggnads fasad. Bild 30: panorering av fasaden till ett hotell. På skylten 

går att läsa Lee gardens plaza hotell. Bild 31: kartgrafik med realistiska färger och angivna 

nationsgränser samt nationernas namn: Bangladesh, Indien, Burma, Sri Lanka, Sumatra, 

Thailand och Indonesien. I Indiska oceanen syns genomskinliga ringar som sträcker sig över 

de sydostindiska nationerna som angetts med namn. Bild 32: Människor som går bredvid en 

mur. Kameran panorerar till att visa en omkullvält båt som ligger på vägen bredvid muren. En 

person cyklar ur bild. Bild 33: Kameran rör sig längs en översvämmad väg mellan en 

huslänga. Människor står tryckta längs väggarna. En man försöker ta sig fram på cykel genom 

vattnet. Bild 34: En lastbil rullar fram från vänster i bild genom en översvämmad väg. Bild 

35: helikopterfoto visar stor förödelse över ett område med byggnadskomplex. På marken 

syns stora mängder bråte. Bild 36: Bild av raserade husfasader. Framför dessa syns tre män gå 
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omkring på trottoaren. Bild 37: Människor står i en gränd mellan låga hus. Bortom husen syns 

strandlinjen och stora vågor slå över den. Bild 38: en folkmassa syns i en trappa. Kameran 

panorerar upp på en höjd där några kvinnor står bakom två resväskor. Bild 39: närbild av 

kvinna som gestikulerar på en väg. Bakom henne syns en folkmassa. Bild 40: utzoomning 

från en höjd av ett bostadsområde där några män vadar genom en översvämmad väg mellan 

husen. 

Vart i bilden dras uppmärksamheten först? 

Bild 1: mannen som flyr. Bild 2: en hög flodvåg i bakgrunden. Bild 3: forsande vattenmassor i 

mitten av bilden. Bild 4: höjningen av vattennivån. Bild 5: människorna som står på högen 

med bråte. Bild 6: vattennivån som är högre än vägen. Bild 7: bilen som dras iväg av vågorna. 

Bild 8: den parkerade mopeden. Bild 9: mannens ansikte. Bild 10: mannen i keps till vänster i 

bild. Bild 11: vågorna. Bild 12: mannens arm och huvud. Bild 13: mannens ansikte. Bild 14: 

kvinnans arm. Bild 15: bil i mitten av gatan. Bild 16: raserad byggnadsdetalj på marken. Bild 

17: raserat hus i mitten av bild. Bild 18: den gamla kvinnans ansikte. Bild 19: mannen som 

dricker ur en flaska. Bild 20: den främre mannens rygg. Bild 21: den närmare bussens 

framdel. Bild 22: huvudet på mannen som blir buren. Bild 23: den högra mopeden som färdas 

i riktning bort från kameran. Bild 24: mannen som sitter bak på den vänstra mopeden. Bild 

25: den thailändska texten på vägskylten. Bild 26: kvinnan som gestikulerar. Bild 27: det vita 

vågskummet. Bild 28: personen i gul tröja som bär på packning. Bild 29: sprickan i 

byggnadens fasad. Bild 30: byggnadens övre del. Bild 31: Indien på kartbilden. Bild 32: 

människorna vid muren. Bild 33: människorna i periferin till vänster. Bild 34: lastbilens 

främre del. Bild 35: ett hus med grönt tak. Bild 36: husets övre våningsplan. Bild 37: en mans 

ansikte till vänster i bild. Bild 38: en person som står i trappan med ryggen mot kameran. Bild 

39: kvinnans armrörelser. Bild 40: männen som vadar i vattenmassorna. 

I vilken situation befinner sig personerna (fara, flykt, säkerhet)? 

Bild 1: i fara och på flykt. Bild 5: i säkerhet, utan omedelbar fara. Bild 8: i säkerhet. Bild 9: I 

fara. Bild 10: till synes utom omedelbar fara. Bild 11: i livshotande fara. Bild 12: i livshotande 

fara. Bild 13: i livshotande fara. Kvinnan och mannen skadade. Bild 14: i livshotande fara. 

Kvinnan skadad. Bild 15: identisk med bild 8. Bild 16: utom omedelbar fara. Bild 18: den 

äldre kvinnan på båren skadad eller sjuk. Övriga personer till synes utom fara. Bild 19: flera 

personer till synes skadade. Bild 20: kvinnan skadad, övriga personer till synes utom fara och 

oskadda. Bild 22: i fara, mannen som bärs av en annan till synes skadad. Övriga personer 

oskadda men på flykt. Bild 23: i säkerhet. Bild 24: samtliga människor i fara. Bild 25: 

samtliga människor till synes i säkerhet. Bild 26: Kvinnan och mannen i säkerhet. Bild 27: 
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samtliga personer i omedelbar livsfara och på flykt. Bild 28: samtliga människor till synes i 

säkerhet, men på flykt. Bild 32: samtliga personer i säkerhet. Bild 33: samtliga människor i 

fara, och på flykt. Bild 36: samtliga personer utom omedelbar fara. Bild 37: samtliga 

människor i omedelbar livsfara, på flykt. Bild 38: samtliga personer till synes utom omedelbar 

fara, men på flykt. Bild 39: samtliga personer till synes utom omedelbar fara, men på flykt. 

Bild 40: samtliga personer utom fara. 

Vilket känsloläge befinner sig personerna i (sorg, skräck, ilska, glädje, likgiltighet/till synes 

opåverkade emotionellt osv.)? 

Bild 1. Otydligt. Bild 5: förvirrade, upprörda. Bild 8: otydligt. Bild 9: skräck. Bild 10: 

handfallna, upprörda. Bild 11: skräck, rädsla. Bild 12: rädsla, panik. Bild 13: rädsla. Bild 14: 

hjälplös. Bild 15: identisk med bild 8. Bild 16: handfallna. Bild 18: förvirrade, i chock. 

Kvinnan på båren tydligt tagen av situationen. Bild 19: människorna på båren i chock, 

upprörda eller apatiska/medvetslösa. Personerna till fots upprörda och förvirrade. Bild 20: den 

skadade kvinnans ansiktsuttryck otydligt, övriga personer stressade och upprörda. Bild 22: 

stressade och upprört kroppsspråk. Bild 23: samtliga personer uppvisar ett upprört 

sinnestillstånd. Bild 24: samtliga personer är upprörda eller stressade. Bild 25: samtliga 

människor är förvirrade eller upprörda. Bild 26: både kvinnan och mannen uppvisar ett 

chockat sinnestillstånd. Bild 27: samtliga människor uppvisar ett kroppsspråk som tyder på 

panik. Bild 28: människan i gul tröja ser ut att vara i chock eller rädsla. Bild 32: otydligt 

kroppsspråk. Bild 33: människorna i bild befinner sig i ett otydligt agiterat sinnestillstånd, ett 

par av dem är upprörda eller stressade. Bild 36: männen i bild visar tecken på chock eller 

uppgivenhet. Bild 37: människorna i bild flyr i panik. Skräckslagna ansiktsuttryck. Bild 38: 

kvinnorna är upprörda och rädda. Vissa av dem uppvisar tecken på aggressivitet. Bild 39: 

kvinnan i bild är panikslagen eller mycket upprörd. Folkmassan i bakgrunden befinner sig i ett 

upprört sinnestillstånd. Bild 40: otydligt. 

9.6. Kodschema “Tsunamikatastrofen” inslag 2 

Vad innehåller bilden, miljöer och personer? 

Bild 1: en man håller en mobiltelefon mot örat och talar till reportern. Kameran zoomar ur och 

en pojke i tioårsåldern kommer in i bild från höger. Mannen sänker telefonen från örat till 

brösthöjd. Pojken tittar på telefonen. De befinner sig inomhus i en hemmiljö. Bild 2: stillbild 

av äldre man med bar överkropp som sitter i en soffa. En kvinna som är ur fokus sitter i 

bakgrunden. Bild 3: stillbild tagen snett framifrån av två män och en kvinna som sitter i en 
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soffa. Ett litet barn håller kvinnan i handen. Bild 4: stillbild av ett vitt tvåvåningshus. I bildens 

förgrund syns tropisk vegetation. Bild 5: en medelålders man intervjuas i porträttbildsutsnitt. I 

bakgrunden syns en dekorerad julgran. Bild 6: en man står bakom disken i en retaurangbar. På 

disken står fyra höga glas fyllda med drycker i olika färger och en skulptur av ett huvud 

utsmyckat med orientalisk huvudbonad. Till höger i bild står eller sitter två personer varav en 

sträcker sig efter ett av glasen på bardisken. Bild 7: en vit huslänga filmad från sidan. Framför 

huslängan ligger en stor mängd bråte och ett raserat hus intill huslängan. Bild 8: panorering 

från en skylt på en byggnad där det går att läsa Patong Market, ner mot gata fylld av bråte. 

Två människor bär på en låda. Bild 9: intervju med ung man i porträttutsnitt. I bakgrunden 

syns en man stående bakom en livsmedelsdisk. Bild 10: översiktsbild av en låg byggnad 

bakom en tropisk träddunge. Framför träddungen löper en väg fylld av bråte. En handfull 

personer promenerar ur bild, en person cyklar, en bil kör bort från kamerans riktning. Bild 11: 

närbild av en bildskärm. På skärmen syns texten regeringskansliet. Kameran sveper till höger, 

och det går att läsa Utrikesdepartementet och Jordbävningen i indiska oceanen. Bild 12: en 

helbild av bildskärm med text beskriven i bild 11. Bild 13: bildskärm med överrubriken 

Phuket Disaster Forum och tabellfomad länklista i underkant. Bild 14: närbild av scrollning 

genom länklista beskriven i bild 13. Bild 15: panorering av länklista beskriven i bild 13. Bild 

16: Helbild av bildskärm, i mitten av skärmen syns texten SOS!!!! Bild 17: närbild av texten 

SOS!!!!, samt information om patienter som behandlas vid sjukhus i Phuket, Thailand. Bild 

18: närbild av muspekare som hovrar över informationen angiven i bild 17. Bild 19: närbild 

av scrollning genom en namnlista. Bild 20: bildskärrm i helbild av hemsida med information 

om evakuering från Phuket. Till höger i bild ett fotografi av kvinna och ett barn, barnet sitter i 

kvinnans knä. Överst till vänster i bild syns en logotyp med texten Phuket Gazette. Bild 21: 

intervju med en äldre man och en äldre kvinna som sitter i en soffa. Kvinnan läser från ett 

papper som hon håller i handen. Halvbildsutsnitt. Till höger i bild syns en reporter som 

sträcker en mikrofon mot kvinnan. Bild 22: närbild av panorering över datorskriven text på ett 

papper. Handskrivna punkter och ringar i bläck över texten där de saknas till bokstäverna å,ä 

och ö. Bild 23: Identiskt bildutsnitt och -komposition som syns i bild 21. Klippet avslutas med 

att bilden långsamt övergår i svart. Bild 24: klippet inleds med att bilden ljusas upp från svart. 

Samma äldre man och äldre kvinna som i bild 21 och bild 23. Denna gång i halvbild, mannen 

pratar in i mikrofonen som är synlig till höger i bild tillsammans med reporterns arm. Bild 25: 

Helikopterbild över två omkullvälta bussar intill delvis raserade byggnader och tropisk 

grönska. Identisk med bild 21 under Bilaga 9.4. 

Vart i bilden dras uppmärksamheten först? 
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Bild 1: mannens ansikte. Bild 2: den äldre mannens halsband. Bild 3: kvinnans 

ansikte. Bild 4: balkongen på husets övervåning. Bild 5: mannens ansikte. Bild 6: 

mannen bakom baren. Bild 7: huslängan. Bild 8: ordet patong. Bild 9: mannens 

ansikte. Bild 10: huset bakom träden. Bild 11: regeringskansliets logotyp. Bild 12: 

texten jordbävningen i indiska oceanen. Bild 13: tabellen. Bild 14: otydlig text som 

rullar förbi. Bild 15: datumen i tabellen. Bild 16: rörlig grafik i övre delen av bilden. 

Bild 17: en blinkande textruta med texten click now! Bild 18: muspekaren. Bild 19: 

namn som swishar förbi i bild. Bild 20: fotografiet på kvinnan och barnet. Bild 21: 

kvinnans ansikte. Bild 22: ordet Phuket i texten. Bild 23: kvinnans ansikte. Bild 24: 

mannens ansikte. Bild 25: taket på bussen som är närmast i bild. 

I vilken situation befinner sig personerna (fara, flykt, säkerhet)? 

Bild 1: i säkerhet. Bild 2: i säkerhet. Bild 3: i säkerhet. Bild 5: i säkerhet. Bild 6: i 

säkerhet. Bild 8: till synes i säkerhet. Bild 9: i säkerhet. Bild 10: till synes i säkerhet. 

Bild 20: till synes i säkerhet. Bild 21: i säkerhet. Bild 23: i säkerhet, bild identisk 

med bild 21. Bild 24: i säkerhet. 

Vilket känsloläge befinner sig personerna i (sorg, skräck, ilska, glädje, 

likgiltighet/opåverkade emotionellt)? 

Bild 1: mannen orolig och upprörd, pojken ledsen. Bild 2: glad, neutralt 

känslouttryck. Bild 3: samtliga personer glada. Bild 5: orolig, nervös. Bild 6: mannen 

bakom disken är glad, övriga personers ansiktsuttryck och kroppsspråk otydligt eller 

ur bild. Bild 8: sansat kroppsspråk, ansiktsuttryck otydligt. Bild 9: uppgiven. Bild 10: 

otydligt ansiktsuttryck och kroppsspråk. Bild 20: kvinnan glad, pojken rädd eller 

blyg. Bild 21: kvinnan nervös och koncentrerad, mannen uppgiven. Bild 23: kvinnan 

uppgiven, mannen till synes orolig eller uppgiven.  Bild 24: kvinnan uppgiven, 

mannen gråtfärdig. 

9.7. Kodschema “Tsunamikatastrofen” inslag 3 

Vad innehåller bilden, miljöer och personer? 

Bild 1: en man i flytväst drar i land ett lik. Framför honom står ytterligare en person. Bild 2: 

en pojke i förgrunden håller för ansiktet och vänder sig mot kameran. Bakom honom arbetar 

en grupp människor med att dra upp lik från vattnet. Bild 3: två kvinnor och en man håller om 

varandra, ytterligare en grupp personer står runt omkring och gråter. Bild 4: en man står med 

ryggen mot kameran famför en stor mängd bråte och en större byggnad. Bild 5: en man i 
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munskydd lägger en svart filt över ett lik. Bild 6: intervjubild med ung man, porträttutsnitt. I 

bakgrunden syns en stor mängd bråte och bebyggelse. Bild 7: en grupp män står framför 

inpaketerade lik som ligger på marken. Mannen närmast kameran håller händerna framför 

ansiktet. Bild 8: kartgrafik över Thailand. Uppförstorad bild i bild av Khao Lak och Phuket. 

Bild 9: närbild av båtskrov tillhörande en båt uppspolad på land. På skrovet går texten police 

att läsa. Bild 10: Helbild av båten som beskriv i bild 9. En man går mot vänstra delen av bild. 

Bild 11: en handfull människor står på huk och packar ihop ett lik i emballage. Vid sidan om 

dem står ytterligare några människor och ser på. Bild 12: Två personer står på huk och knyter 

ihop ett lakan kring ett lik. En person står bredvid. Bild 13: en man står i profil och söker med 

blicken i en hög med bråte. Bild 14: kameran sveper över en mycket stor mängd lik, som 

ligger på marken i en byggnad utan väggar. Bild 15: kameran följer en ung man som ser nedåt 

mot marken medan han tar ett par steg. Porträttutsnitt. Bild 16: intervju med man, 

porträttutsnitt. Bakom mannen ligger en stor mängd lik. Bild 17: intervju med ung man, 

porträttutsnitt. Bakom mannen en grön lastbil med thailändsk text på sidan. Bild 18: en grupp 

män står på rad och blickar ned mot marken ur bild framför dem. Bild 19: en grupp män i 

uniform lastar ur en orangefärgad låda från flaket till en lastbil. Intill dem står åskådare i 

uniform. Bild 20: två personer i signalfärgade jackor drar ett lik i armarna längs en 

strandremsa. Framför dem ligger en uppdragen palm på stranden. Bild 21: en vit byggnad 

filmad underifrån. Ett utryckningsfordon passerar i förgrunden. Bild 22: en 

sjukvårdsavdelning. Ett par sjukvårdare behandlar skadade patienter. Två barn står bredvid 

och tittar på. Bild 23: en vägg med datorutskrivna lappar på saknade personer. Bild 24: 

samma vägg som i bild 23, med kameran längre ifrån. En kvinna står med ryggen mot 

kameran och tittar på lapparna. Bild 25: närbild av ung pojke nerbäddad i sjukhussäng. I 

ansiktet och på hals syns tydliga skador. Bild 26: helbild på kvinna som ligger nedbäddad i 

sjukhussäng. Bredvid henne syns personer gå ur bild. Bild 27: porträttutsnitt av man i 

sjuhussäng. I bakgrunden ligger pojken som beskrivs i bild 25. Bild 28: närbild av en man 

som söker med fingrarna längs en lista med namn på väggen. Bild 29: en grupp människor 

står böjda framför väggen som beskrivs i bild 28. Bild 30: halvbild av man vänd med ryggen 

mot kameran. Han står på en båt, i bakgrunden syns vatten och ett bergigt landskap. Bild 31: 

porträttutsnitt av tre uniformerade män på en båt. Mannen närmast kameran tittar i en kikare. 

Bild 32: raserade byggnader halvt nedsänkta under vattenlinjen. Bild 33: en grupp män med 

tygbitar fästa framför ansiktet paketerar in lik i vita svepningar vid strandlinjen. Omkring dem 

ligger fler döda och bråte. Bild 34: en hund klättrar på en hög med bråte. Bild 35: en trång 
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gata fylld av bråte och människor. Bild 36: halvbildsintervju med man. Bredvid honom sitter 

en hund. 

Vart i bilden dras uppmärksamheten först? 

Bild 1: mot mannens flytväst Bild 2: mot pojken i förgrunden. Bild 3: mot de tre som håller 

om varandra. Bild 4: mot mannens rygg. Bild 5: mot mannens munskydd. Bild 6: mot mannen 

i bild. Bild 7: mot liken på marken. Bild 8: mot Phuket. Bild 9: mot texten på skrovet. Bild 10: 

mot båten. Bild 11: mot männen som står på huk. Bild 12: mot liket i svepningen. Bild 13: 

mot mannen. Bild 14: mot liken på marken Bild 15: mot mannens blick. Bild 16: mot 

mannens blick. Bild 17: mot mannens blick. Bild 18: mot mannen i förgrunden. Bild 19: mot 

den orangefärgade lådan. Bild 20: mot liket. Bild 21: mot den vita byggnaden. Bild 22: mot 

sjukvårdaren närmast kameran. Bild 23: fotografierna på personerna närmast kameran. Bild 

24: mot kvinnans rygg. Bild 25: mot såret på pojkens hals. Bild 26: mot kvinnan i 

sjukhussängen. Bild 27: mot mannens ansikte. Bild 28: mot mannens finger och listan på 

väggen. Bild 29: mot personerna framför väggen. Bild 30: mot vattenmassorna. Bild 31: mot 

mannen närmast kameran. Bild 32: mot de raserade byggnaderna. Bild 33: mot insvepningen 

av liket. Bild 34: mot hundens rörelser. Bild 35: mot högen med bråte i mitten av bild. Bild 

36: mot mannen. 

I vilken situation befinner sig personerna (fara, flykt, säkerhet)? 

Bild 1: i säkerhet. Bild 2: i säkerhet. Bild 3: till synes i säkerhet. Bild 4: i säkerhet. Bild 5: 

utom omedelbar fara, munskydd vittnar om smittorisk eller sanitär olägenhet. Bild 6: i 

säkerhet. Bild 7: i säkerhet. Bild 10: i säkerhet. Bild 11: i säkerhet. Bild 12: i säkerhet. Bild 

13: i säkerhet. Bild 15: i säkerhet. Bild 16: i säkerhet. Bild 17: i säkerhet. Bild 18: i säkerhet. 

Bild 19: i säkerhet. Bild 20: i säkerhet. Bild 22: i säkerhet, patienterna skadade. Bild 23: 

otydligt, troligtvis i fara då de är saknade. Bild 24: i säkerhet. Bild 25: i säkerhet, med risk för 

hälsa. Bild 26: i säkerhet med risk för hälsa. Bild 27: i säkerhet med risk för hälsa. Bild 28: i 

säkerhet. Bild 29: i säkerhet. Bild 30: i säkerhet. Bild 31: i säkerhet. Bild 33: i säkerhet, 

munskydd vittnar om smittorisk eller sanitär olägenet. Bild 35: i säkerhet. Bild 36: i säkerhet. 

Vilket känsloläge befinner sig personerna i (sorg, skräck, ilska, glädje, 

likgiltighet/opåverkade emotionellt)? 

Bild 1: otydligt. Bild 2: pojken är äcklad, uttrycker avsky. Övriga människor otydligt. Bild 3: 

samtliga i sorg och panik. Bild 4: kroppsspråket beskriver uppgivenhet och oro. Bild 5: till 

synes oberörd. Bild 6: oro, sorg. Bild 7: förtvivlan, sorg. Bild 10: otydligt. Bild 11: 

uppgivenhet. Bild 12: otydligt. Bild 13: till synes opåverkad emotionellt. Bild 15: uppgiven, 

sorgsen. Bild 16: bekymrad. Bild 17: sorg, tillbakahållen förtvivlan. Bild 18: nedstämdhet hos 
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samtliga personer i bild. Bild 19: neutralt sinnesintryck hos samtliga personer i bild. Bild 20: 

otydligt. Bild 22: sjukvårdare neutrala, barnen som ser på är nyfikna. Bild 23: bilderna på 

personerna är glada. Bild 24: otydligt, neutralt kroppsspråk. Bild 25: Pojken sover. Bild 26: 

trött, nedstämd. Bild 27: mannen allvarlig, nedstämd. Pojken sover. Bild 28: orolig. Bild 29: 

otydligt. Bild 30: otydligt. Bild 31: bekymrade. Bild 33: otydligt. Bild 35: otydligt. Bild 36: 

bekymrad. 

9.8. Kodschema “Tsunamikatastrofen” inslag 4 

Vad innehåller bilden, miljöer och personer? 

Bild 1: närbild av en grupp människor, porträttutsnitt. En kvinna håller händerna för munnen. 

Bild 2: en ung man i solhatt drar en bagagevagn framför sig på en flygplats. På var sida om 

den unge mannen går en medelålders man och en medelålders kvinna. Den äldre mannen och 

kvinnan stryker med händerna över den yngre mannens axlar. Bild 3: närbild av man och 

kvinna som håller om varandra. Mannen ger kvinnan en kindpuss. Bild 4: en grupp människor 

håller om varandra på en flygplats, i bakgrunden står två poliser i svensk uniform. Bild 5: 

intervju med kvinna, halvbild. Till vänster om henne i bild står en ung man med pannband. 

Bild 6: intervju med man, halvbild. Mannen har en grå filt svept om överkroppen. Bild 7: 

närbild av en man som håller en kvinna om axeln. Kvinnan stryker bort tårar från ansiktet. 

Bakom dem står en polis i svensk uniform. Bild 8: en man och en kvinna går mot kameran 

mannen drar en fullastad bagagevagn framför sig. Till vänster om dem står en polis i svensk 

uniform. Bild 9: en äldre kvinna gråter och håller om en ung pojke. Bild 10: intervju med man 

i kostym, porträttutsnitt. I bakgrunden syns en kartbild på väggen. Bild 11: en grupp kvinnor 

och män sitter runt ett bord i en möteslokal och pratar. Till höger i bild står en man i 

uniformsklädsel. På väggen bakom syns en halvt upprullad kartbild från taket. Kameran 

panorerar och följer två män som går genom lokalen och sätter sig vid ett bord. Mannen 

närmast kameran håller i en röd mapp. Bild 12: närbild av tre personer i profil. Samtliga 

brister ut i skratt eller ler. Bild 13: halvbild av man som håller i en pappersbunt och läser ur 

pappren. Ser omväxlande upp från papprena och ler. Bild 14: översiktsbild av lokal. En  man 

står längst fram med en pappersbunt i handen och talar till en handfull personer som sitter 

med ryggen mot kameran. Bild 15: närbild av intervju med kvinna. Bild 16: identiskt utsnitt 

och komposition som i bild 11. Personerna vid bordet reser sig. Bild 17: en grupp människor 

sitter vid bord på rad bakom varandra. Samtliga skriver för hand i dokument eller pärmar. Bild 

18: bildutsnitt och innehåll identiskt med bild 15. Bild 19: identiskt bildutsnitt och innehåll 
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som i bild 10. Bild 20: en folkmassa väntar vid informationen på en svensk flygplats.  Bild 21: 

en ung man i närbild, snett bakifrån. Kameran panorerar över en handfull människor bakom 

honom, ur fokus. 

Vart i bilden dras uppmärksamheten först? 

Bild 1: mot kvinnan. Bild 2: mot den unge mannen i mitten. Bild 3: mot kvinnans hår. Bild 4: 

mot gruppen av människor som håller om varandra. Bild 5: mot kvinnan. Bild 6: mot filten 

som mannen bär. Bild 7: mot mannens arm. Bild 8: mot kvinnan. Bild 9: mot den gråtande 

kvinnan. Bild 10: mot mannen. Bild 11: mot personerna runt bordet. Bild 12: mot kvinnan i 

förgrunden. Bild 13: mot papprena som mannen håller i handen. Bild 14: mot mannen som 

håller i papprena. Bild 15: mot kvinnans ansikte. Bild 16: mot personerna vid bordet. Bild 17: 

mot personen närmast kameran. Bild 18: mot kvinnans ansikte. Bild 19: mot mannens ansikte. 

Bild 20: mot kvinnan i förgrunden. Bild 21:mot mannens ansikte. Bild 22: Bild 23: Bild 24: 

Bild 25: Bild 26: Bild 27: Bild 28: Bild 29: Bild 30: 

I vilken situation befinner sig personerna (fara, flykt, säkerhet)? 

Bild 1: i säkerhet. Bild 2: i säkerhet. Bild 3: i säkerhet. Bild 4: i säkerhet. Bild 5: i säkerhet. 

Bild 6: i säkerhet. Bild 7: i säkerhet. Bild 8: i säkerhet. Bild 9: i säkerhet. Bild 10: i säkerhet. 

Bild 11: i säkerhet. Bild 12: i säkerhet. Bild 13: i säkerhet. Bild 14: i säkerhet. Bild 15: i 

säkerhet. Bild 16: i säkerhet. Bild 17: i säkerhet. Bild 18: i säkerhet. Bild 19: i säkerhet. Bild 

20: i säkerhet. Bild 21: i säkerhet. 

Vilket känsloläge befinner sig personerna i (sorg, skräck, ilska, glädje, 

likgiltighet/opåverkade emotionellt)? 

Bild 1: oroliga, bekymrade. Bild 2: oro, lättnad. Bild 3: lättnad, sorg. Bild 4: lättnad, sorg. 

Bild 5: lättnad, oro. Bild 6: i chock, bedrövad. Bild 7: sorg, chock. Bild 8: neutralt känsloläge 

hos samtliga personer i bild. Bild 9: i sorg, och lättnad. Bild 10: neutral. Bild 11: neutrala. 

Bild 12: neutrala, sedan glada, skrattar. Bild 13: neutral, ler. Bild 14: neutrala. Bild 15: 

bekymrad. Bild 16: neutrala. Bild 17: neutrala. Bild 18: neutral, bekymrad. Bild 19: neutral. 

Bild 20: oro, neutrala. Bild 21: orolig. 

  

 


