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Sammanfattning/Abstract 

Syfte: Denna studie granskar informationen som getts till allmänheten av tre dagstidningar 

under tsunamikatastrofen i Japan under dess första vecka. Under kristider har medier en viktig 

roll som informatörer till allmänheten, därför är det viktigt att granska hur denna uppgift ut-

förs. Vi har fem frågeställningar som tillsammans täcker olika delar av mediebevakningen: 

Vilket har huvudfokus varit i katastrofbelysningen? Vilka källor har använts? Vilka aktörer 

har fått komma till tals? Hur frekvent förekommer värdeladdade ord? Har medierna valt att 

göra en koppling till den svenska kärnkraftsdiskussionen?  

 

Undersökningen: Uppsatsen bygger på en nyhetsbevakning av den första och mest kritiska 

veckan av katastrofen, från den 12:e mars till och med den 19:e. Vi har gjort ett urval av tre 

tidningar, exklusive bilagor. Tidningarna är Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Afton-

bladet. Materialet har bestått av 15 ledare, 18 krönikor, 94 artiklar och 20 reportage. Totalt 

bygger undersökningen på 147 texter som har undersökts kvantitativt med hjälp av ett kod- 

schema. 

 

Resultat: Undersökningen har visat att huvudfokus legat på kärnkraftskrisen i Fukushima, 

samtidigt som många texter gick ut på att personifiera och skapa identifikation för läsaren. 

Källkritiken framstod under perioden som bristande, då över hälften av det totala materialet 

aldrig redovisade sina källor. Vad gäller aktörer i texterna var det elitkällor och experter som 

till mestadels fick komma till tals, men även civila fick utrymme i rapporteringen. Värdelad-

dade ord förekom i nästintill samtliga texter. Tillslut visade undersökningen att 18 procent 

utav den totala mängden texter drog paralleller till kärnkraftverksdiskussionen i Sverige. 

 

Nyckelord: Japan, katastrof, krisjournalistik, nyhetsbevakning, medier i kris 
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1 Inledning 

Medierna har en viktig roll i det demokratiska samhället. Ett samhälle som är en välfunge-

rande process av olika maskinerier är dock mer sårbart än vad många vill kännas vid. Detta 

blir påtagligt när någon form av allmän kris inträffar. Människors vardag ställs plötsligt på sin 

spets, och omedelbara resultat, förklaringar och syndabockar utkrävs. På en mikrosekund kan 

myndigheter ställas till svars för den rådande krisen. Oavsett om det är en naturkatastrof som 

ingen kunnat förutse vidden av, ska en lösning finnas till hands. 

 

Katastrofen i Japan har varit en kris som engagerat världen och beskrivs som den värsta kris 

Japan sett sedan andra världskriget. Följderna är katastrofala. Information blir livsnödvändig. 

Människor, samhället och världen kräver svar. Detta blir än mer relevant när det handlar om 

en internationell katastrof, som har det egna folket på plats. Det gäller att få tag på informat-

ion om sina nära och kära, eller rentav hur katastrofen påverkar oss.  

 

Den 11 mars 2011 blev stora delar av Japan offer för ett flertal tsunamivågor. Allmänhetens 

informationsbehov växte snabbt och svenska massmedier gjorde sitt yttersta för att bemöta 

efterfrågan. TV, radio och internettidningar var snabba med att ständigt uppdatera från kata-

strofområden. Men med mediers krav på ett ständigt nyhetsflöde ökar även risken för att fel-

aktiga uppgifter förmedlas som fakta.  Enligt Nordlund (2000) är det naturligt för människor 

att ty sig till radion i en krissituation i och med dess förmåga att rapportera kontinuerligt. 

Dock menar han att dagspress å andra sidan borde stå för ett mer genomarbetat och kontrolle-

rat material eftersom tiden tillåter det. Men kan allmänheten lita på informationen som medier 

presenterar? Massmedier är den naturliga länken mellan allmänheten och samhällsinstitution-

erna, men det finns inga garantier för att massmedier återger korrekt och angelägen informat-

ion. Nordlund menar att människor kan hamna i en ”beroendesituation” i kristider, där vi 

tvingas tro på informationen som massmedier presenterar (Nordlund 2000:135, 144).  

I dagens Sverige är detta knappast ett problem då internet försörjer oss med en ständig kontakt 

med omvärlden, men Nordlund har en poäng: Även fast människor själva kan uppsöka in-

formation, exempelvis via Internet, är det inte säkert att de gör det. För många blir massmedi-
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ers information en sanning som man litar på. Därför anser vi att det är extra viktigt att ständigt 

kritiskt granska medier och den informationen som ges när katastrofen är ett faktum. Kom-

munikationen måste fungera. Informationen måste nå fram för att minimera kaos. 

 

Vi är intresserade av att granska vilken bild de svenska medierna gett under den mest kritiska 

perioden efter katastrofen. Vi fascineras av krisjournalistikens omfattning; för det enorma 

utrymmet den får under en så kallad kritisk period. Andra nyheter tenderar att hamna i kata-

strofens skugga i och med sensationen en katastrof innebär. Det är under ”the Big Bang”, det 

vill säga under den akuta perioden, som medietäckningen är som störst. Nyheten är fortfa-

rande en sensation och allmänhetens efterfråga av information är som sagt enorm (Jarlbro 

2004:10). Vi anser att det är viktigt att granska mediers informationsflöde under denna kri-

tiska period, särskilt eftersom människor ofta tar informationen som tvättäkta sanning. Vi är 

också intresserade av vad som egentligen menas med krisjournalistik, och reda ut vad begrep-

pet innefattar. 
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2 Metod och material 

I följande del kommer vi redovisa vårt val av material och dess omfång. Vi kommer även re-

dogöra för våra urval och metoder.  

2.1 Material 

Vårt forskningsmaterial består av samtliga journalistiska texter i Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet och Aftonbladet mellan den 12 mars och 19 mars. Tsunamin nådde Japan redan 11 

mars, men denna dag valde vi att utesluta från undersökningen eftersom nyheten inte kom 

med i tidningarna innan tryck. Aftonbladet är Sveriges största tidning med sin upplaga på 

320 200 per dag under 2010. Dagens Nyheter är näst störst med en upplaga på 298 200 och 

Svenska Dagbladet är Sveriges femte största dagstidning med en upplaga på 192 800 under 

2010 (www.ts.se, 3/5 2011). Samtliga tidningar når alltså en bred läsarkrets. Aftonbladet är en 

rikstäckande kvällstidning, Dagens Nyheter är en Stockholmstidning med nationell spridning 

och Svenska Dagbladet är en morgontidning, även den med fokus på Stockholm. 

 

Vår undersökning baseras på samtliga ledare, krönikor, artiklar och reportage under den aktu-

ella perioden som berör katastrofen i Japan. Vi har valt bort andra texter som insändare och 

notiser för att kunna fokusera på journalistiska texter. Vi anser inte att insändare är relevanta i 

och med att tidningarna inte själva har producerat dessa. Det samma gäller notiser som oftast 

är korta texter tagna från olika nyhetsbyråer. Vad gäller ledare, krönikor, artiklar och repor-

tage har vi definierat dessa genrer i vår kodbok (se bilaga 1). Viktigt att nämna är att det end-

ast är pappersversionen av respektive tidningar som ligger till grund för undersökningen. Bi-

lagor som exempelvis ”Näringsliv”, ”Sport” eller ”Bostad” har valts bort. Detta för att få en så 

likvärdig och jämförbar grund som möjligt tidningarna emellan. Det samma gäller bilder, 

bildtexter och förstasidor som rör Japankatastrofen – de är inte med i undersökningen. 

Vi har även via mejl kontaktat några av de journalister som står bakom texterna men bara fått 

svar från en utav dem. 

http://www.ts.se/
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2.2 Omfång 

För en överblick över materialets omfång visar vi nedan en tabell över antal texter undersök-

ningen omfattar.  

 

Tabell 1. Antal texter som behandlar Japankatastrofen  

  Dagens Nyheter Svenska Dagbladet Aftonbladet Totalt 

Antal 57 42 48 147 

 

 

Totalt inkluderar undersökningen 147 texter. Dagens Nyheter var den tidning med störst om-

fattning av texter rörande Japankatastrofen, men skillnaden mellan tidningarna var inte sär-

skilt markant. Vi har dock inte räknat antalet spaltmeter, vilket betyder att det egentliga om-

fånget kan skilja sig åt från vårt resultat. I nedanstående tabell redovisas antal texter fördelade 

mellan genre och tidningar.  

 

Tabell 2. Antal texter fördelat på genre och tidning 

  Dagens Nyheter Svenska Dagbladet Aftonbladet Totalt 

Ledare 7 3 5 15 

Krönika 2 7 9 18 

Artikel 42 25 27 94 

Reportage 6 7 7 20 

 

 

Det är nyhetsartiklar som dominerar urvalet, vilket också var väntat.  Nedan redovisas även 

utvecklingen av texter över tid.  
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Tabell 3. Antal texter i respektive tidning mellan perioden 12:e mars – 19:e mars 2011. 

 

 

Mot slutet av perioden ser vi en tendens till allt färre texter rörande Japankatastrofen i samt-

liga tidningar, något som överensstämmer med tidigare forskning kring det redan nämnda 

”Big Bang”. Det är möjligt att det massmediala intresset för katastrofen redan dämpats efter 

den första veckan. Detta är dock inget vi kan säkerställa då undersökningen skulle behöva ett 

utökat urval vad gäller dagar för att kunna påvisa detta. 

 

2.3 Metod 

Vi har valt att använda oss av en kvantitativ undersökning av hur olika tidningar belyst kata-

strofen i Japan.  Denna metod är fördelaktig när man vill studera och analysera ett större 

material som kan omvandlas till siffror. Metoden har dock kritiserats just för detta då den inte 

nödvändigtvis tar hänsyn till de språkliga aspekterna.  

Med en kvantitativ undersökning menas att ”undersökningen baseras på likvärdiga och där-

med jämförbara uppgifter om så pass många analysenheter att dessa uppgifter kan uttryckas 

och analyseras med siffror” (Esaiasson 2010: 223). 

 

 

Vi har använt oss av Metodpraktikan som ram för hur vi utfört den kvantitativa undersök-

ningen. Vi har utgått efter dessa punkter: 
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1) Definiera forskningsproblemet 

2) Definiera urvalet – fundera över vad som ska vara undersökningens 

analysenheter 

3) Definiera variabler: definiera och bestäm vilka egenskaper eller variabler som ska 

registreras hos de olika kategorier eller variabelvärden som dessa variabler ska ha. 

4) Konstruera ett kodschema: där samtliga variabler med tillhörande variabelvärden 

finns förtecknade. Variabelvärdena ska vara klart skilda från varandra. 

5) Testa kodschemat: reliabilitetstest, du eller en annan person gör omkodningen så att 

man ser att man inte missat något. 

6) Databearbetning och analys 

(Esaiasson 2010:227) 

 

Vi har i vår undersökning haft svårt att definiera vår frågeställning. Vi har haft en klar bild av 

vad vi ville undersöka men utan att kunna definiera problematiken. Här tog vi därför hjälp av 

tidigare forskning och uppsatser som skrivits inom ämnet, några exempel är: 

 Maria Jonssons uppsats Flodvågskatastrofen i svensk nyhetspress (2005) och Sam-

hälle i kris- en studie av förhållandet mellan dagspress och myndigheter i samband 

med svininfluensan 2009 av Josefin Ekman och Frida Nederlund.  

 Odén, Ghersetti och Wallin Tsunamins genomslag. En studie av svenska mediers 

bevakning (2005) 

 Odén, Ghersetti och Wallin När hoten kommer nära, Fågelinfluensa och tuberkulos 

i svensk medierapportering (2008) samt ”Oro och medieförtroende i svininfluensans 

tid” (2010). 

 

Med hjälp av dessa utvecklade vi en fungerande syftes- och frågeformulering. 

När vi sedan skulle göra vårt urval följde vi vår frågeställning så mycket som möjligt. Vi ville 

att materialet skulle vara så likvärdigt som möjligt för att kunna göra en rättvis bedömning, 

helt enligt Metodpraktikan. 

 

Under operationaliseringen gjorde vi provkodningar, på vårt första utkast av kodschemat. Vi 

fann här att kodschemat behövde ändras något, att några variabler gick in i varandra. Det vik-

tigaste vi fann i provkodningen var dock att vissa enheter förbisetts av oss. Till exempel sak-

nades alternativen ”ingen” som variabelenhet under variabler om personer som vistas i texten. 
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Detta visar på att det i teorin går att tänka ut på bästa sätt vilka variabler som ska representera 

texter, men i praktiken har man alltid förbisett något. Vi korrigerade därför vårt kodschema 

och började sedan den stora undersökningen. Misstagen var redan gjorda och rättade innan 

slutresultaten samlades in. Genom detta kan vi styrka att vi faktiskt studerar det vi påstår oss 

göra. För att styrka reliabiliteten i uppsatsen delade vi upp kodningen mellan oss. När varje 

part var klar med sin kodning kontrollerades detta av motparten. Därmed minskade risken för 

slarvfel eller felkodning. 
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3 Teoretisk ram och tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras tidigare forskning gjord på mediers roll under krissituationer. 

Den teoretiska ramen faller in under samma term, eftersom den tidigare forskningen som 

gjorts inom området även fungerar som teorier kring hur mediebevakningen försiggår under 

sådana tider. Studien börjar med att reda ut begreppen risk, kris och katastrof som lätt för-

växlas med varandra. Därefter redogörs för mediers roll som en viktig informatör under kris-

tider. Studien kommer även presentera den svåra relationen som uppstår mellan medier och 

myndigheter när informationsefterfrågan är som störst. Till slut redogör studien för medie-

forskning i form av källkritik och nyhetsvärdering. 

3.1 Mediers roll som informatör 

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

mänheten måste kunna lita på att den information som ges är korrekt och utan baktanke. Utan 

denna trygghet skapas lätt misstro till myndigheter, massmedier och auktoriteter i stort. Det är 

därför även viktigt att samspelet mellan myndigheter och medier fungerar när det uppstår risk, 

kris och/eller katastrofer. ”Kravet på snabb, saklig och trovärdig information är inte minst 

påtaglig, när ett samhälle utsätts för allvarliga störningar” (Nordlund 1994:5). 

 

Människor är ofta medvetna om de risker som finns runt omkring dem. Det som skiljer sig är 

hur pass insatta varje enskild person är om katastrofen är framme. För att ta ett exempel är det 

vanligt att människor som bor nära ett kärnkraftverk är medvetna om att de potentiellt utsätter 

sig för en risk. Däremot kan det inte anses vara självklart att dessa ska veta i vilken bemär-

kelse risken direkt skulle påverka dem och varför. Varje enskild människa kan inte förväntas 

vara insatt i exakt hur ett kärnkraftverk fungerar, eller vad som innebär om en katastrof äger 

rum. De flesta har bara en allmänkunskap om att radioaktiv strålning är farligt. Hur man 

skyddar sig mot den, det är mer oklart. ”Om/när medborgare befinner sig i ett kunskaps- och 

informationsmässigt underläge är mediernas agerande av stor betydelse.” (Nordlund 1994:43). 
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Det blir därför här extremt viktigt att myndigheter når ut när katastrofen har inträffat. Männi-

skor måste snabbt informeras, varnas och larmas om den potentiella faran. ”Varningen är en 

riskprognos, dvs. en utsaga inför befolkningen om att en hotsituation (…) kan komma att upp-

stå (…) Larmet är en signal om att hotsituationen nu har uppstått och (…) kan komma att di-

rekt beröras av hotet…” (Nordlund 1994:23) 

 

Här spelar medier en stor roll. Medier kan snabbt, effektivt och i stor geografisk bemärkelse 

sprida budskapet om vad som hänt, eller förväntas hända. När det dessutom handlar om na-

turkatastrofer eller teknologiska kriser är det viktigt att media beskriver fakta så lätt, men 

också korrekt som möjligt, för att allmänheten ska förstå. Media har enligt Stuart Hall (2002)  

den högst hedervärda rollen att översätta svåra tekniska begrepp till ett enklare språk som alla 

kan förstå. Detta brukar ändå vara ett av de största problemen vid katastrofhanteringar. Den 

information som ges kan ofta vara för komplicerad för ”den vanliga” människan att förstå. 

Allmänheten hamnar helt ”i händerna på landets expertmyndigheter, sakkunniga och medier, 

eftersom ”hotet” inte kunde bedömas av eller hanteras av den enskilde.” (Nordlund 1994:5). 

 

Att medier ställer upp som en förklarande informationskälla kan då ses som ett bra alternativ. 

”Mediers viktiga roll i samband med katastrofer och kriser är oomtvistat (…) Ändå har förhål-

landevis lite forskning genomförts på området.” (Nordlund 1994:31). Roland Nordlund be-

skriver hur informationssituationen såg ut i Sverige efter Tjernobyl. Han menar att det ”prak-

tiskt taget omedelbart skapades ett betydande gap mellan utbud och efterfrågan.” (Nordlund 

1994:32). Medier var helt enkelt inte förberedda på den ström av krav på information som 

ställdes. 

 

Forskningen talar sitt klara språk. Vid kris och katastrofer är nyckeln lättillgänglig och förstå-

elig information. Det finns exempel på, enligt Roland Nordlund, hur samhällen kan drabbas 

av masspanik om informationen brister. Trots att forskningen trycker på informationens tyngd 

finns det ”flera studier [som] visar på(…) tydliga brister i informationsförmedlingen under en 

pågående katastrof.” (Nordlund 1994:36). Roland Nordlund beskriver hur han tycker situat-

ionen ser ut:  

Som medborgarens ”ombud” måste journalisten vara vaksam både mot 

den naturliga tendensen i risk- och katastrofsituationer att snabbast 

möjligt och okontrollerbart förmedla all tillgänglig information och den 



10 

 

motsatta tendensen att för säkerhetens skull bli myndigheternas mega-

fon. 

(Nordlund 1994:43) 

3.2 Mediers relation till myndigheter 

I kristider är det medier och myndigheter som är allmänhetens informationskällor. Dock finns 

det som sagt ingen garanti för att medier förmedlar det samma som det myndigheter helst vill 

förmedla. Nohrstedt (2000) påvisar ett motsägelsefullt uppdrag som ligger på massmediers 

axlar. Å ena sidan ska medier granska makten och vara på allmänhetens sida gentemot staten. 

Men å andra sidan ska medier under krissituationer hjälpa makteliten och myndigheter att nå 

ut med information till allmänheten. Nohrstedt frågar sig om medier då ska lägga sina grans-

kande uppgifter åt sidan. Han poängterar att det inte finns några enkla lösningar på denna pa-

radox. Slutsatsen är däremot att man inte kan fastslå mediers roll under en krissituation, utan 

det är upp till varje enskild journalist och redaktion att avgöra. (Nohrstedt 2000:203,204).  

 

Media får ett stort ansvar med en komplex roll under krissituationer. Informationen måste ut, 

så snabbt som möjligt, så att så många som möjligt kan ta del av den. Det finns i detta stadium 

inte tid att kritiskt granska varifrån informationen kommer. Risken finns att medier sväljer 

med hull och hår allt som myndigheter och experter förklarar. Det blir även svårt för journa-

listen, om inte förkunskap finns, att dementera den fakta som ges av experter. 

Den besvärliga frågan blir här hur journalisten ska agera,” är journalistens myndigheternas 

språkrör eller den kritiske granskaren?” (Nordlund 1994:20). 

 

Nohrstedt (2000) framför sex paradoxer som uppstår i katastrofsituationer mellan myndighet-

er och medier: 

 Tidskonflikten. Medier vill ut med all information så fort som möjligt medan myndig-

heter lägger vikt på korrekthet och vill gärna lägga ner mer tid på förarbetet innan in-

formationen går ut till allmänheten. 
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 Källkonflikten. Myndigheter anser sin information vara korrekt och vill inte förvirra 

allmänheten med eventuell annan information från andra håll, medan medier låter flera 

uppfattningar presenteras. 

 Ansvarskonflikten. Medier har inget juridiskt ansvar såsom myndigheter har, och kan 

publicera information och förvänta sig att allmänheten själva ska bedöma värdet.   

 Kunskapskonflikten. Medier föredrar ett enkelt språk och ett enkelt innehåll medan 

experter gärna vill framföra sin information så fullständig och komplext den än är. 

 Prioriteringskonflikten. Medier och myndigheter kan tycka olika om vad allmänheten 

bör få veta.  

 Trovärdighetskonflikten. Medier kan tappa trovärdigheten för myndigheter ifall myn-

digheten kom med felaktig information i inledningsfasen. 

(Nohrstedt 2000:201,202) 

Det är tydligt att relationen mellan medier och myndigheter under kristider inte är problemfri. 

Medier är beroende av att sälja, ha många lyssnare, tittare och läsare. Dramatiska rubriker 

säljer, vilket under krissituationer kan krocka med myndigheters behov av att förmedla kor-

rekt information. Medier och myndigheter är inte alltid överens om vad det viktigaste att för-

medla till allmänheten är. Diskussionen slutar ofta med att medier, som ändå bestämmer vad 

som ska publiceras, vinner ”kampen” (Nohrstedt 2000:204,205). 

Det är också viktigt att nämna att ”den i forskningen kanske mest uppmärksammade frågan 

angående mediers betydelse i kris- och katastrofsituationer är huruvida deras rapportering 

förvärrar läget genom falska och överdrivna rapporter.” (Nohrstedt och Nordlund 93:31) 

Forskningen visar dock på att journalister tenderar att vara väldigt försiktiga när det gäller 

krissituationer. Medier går sällan ut med egna katastroflarm. ”Problemet är snarast det mot-

satta, det vill säga att medier som regel är mycket restriktiva beträffande icke-auktoriserade 

varningar och larm.”(Nohrstedt och Nordlund 93:23) Forskningen har till stor del kommit 

fram till att medier kan överdriva, spetsa till och försöka få situationer som är långt bort verka 
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som ett större hot. Men när det verkligen är allvar, när nationen är hotad sker det absolut mot-

satta. Då strävar medier efter att behålla lugnet och de vill inte orsaka panik.  

3.3 Medier och källkritik 

Nästan all forskning av svenska mediers rapporteringar kring kriser och katastrofer är base-

rade på fallstudier, dock kan generella slutsatser ändå dras. Till exempel verkar spekulationer 

och faktafel i samband med antal dödsfall vara mer vanligt än annars i medierapporteringen. 

Även källkritiken har visats vara bristande. ”Medier anger som regel de officiella källor man 

använder sig av men ofta inte de icke-officiella.”(Nohrstedt och Nordlund 93:34) 

Elitkällor är den vanligaste källan som vistas i medier under krissituationer och Jarlbro (2004) 

påpekar därför att medier inte alltid uppfyller sitt krav om att vara en "granskande samhällsin-

stitution" (Jarlbro 2004:63). Elitpersoner anses knappast kunna representera allmänheten och 

mediers granskande uppgift kan därmed försummas eftersom dessa elitpersoner borde vara 

just offer för mediers granskning. Istället kan det verka som att elitpersoner under krissituat-

ioner får ett relativt fritt spelrum i pressen. Jarlbro sammanfattar internationella och svenska 

studier inom medieforskning på krissituationer och menar att en gemensam faktor är att "elit-

personer dominerar rapporteringen".(Jarlbro 2004:61). Jarlbro ger ingen definition av begrep-

pet elitpersoner, men enligt vår tolkning omfattar det människor med en större makt än vad 

som är normalt i samhället, exempelvis politiker, myndighetspersoner och kändisar.  

Medan elitpersoner är de vanligaste källorna är även anonyma källor mer förekommande i 

katastrofrapporteringen och gör källkritiken än mer bristande. Gemensamt för samtliga av 

dessa tendenser är att de är mer frekventa ju längre bort katastrofen är. Man kan säga att käll-

kritiken och den allmänna granskningen blir överlag sämre när avståndet till händelsen blir 

större. På samma sätt har det visats att rapporteringen blir mer korrekt och mindre sensations-

orienterad ju närmare pressen är katastrofen. (Jarlbro 2004:61). 
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3.4 Nyhetsvärdering  

Forskare har länge försökt definiera vilka kriterier som skapar en bra nyhet. Det finns ingen 

klar mall för vilka händelser som kvalificeras till en nyhet, men det finns mängder av kriterier. 

Dessa kriterier har vuxit fram genom decennier av medieforskning. Olika forskare hittar olika 

kriterier, men några punkter verkar många enas om. Walter Lippman lanserade redan 1922 två 

kriterier som enligt honom definierade en nyhet: Händelsen skulle ”väcka känslor hos motta-

garen” och den skulle ”erbjuda möjlighet till identifikation” (Nord & Strömbäck 2004:223). 

De flesta journalister håller med om att läsaren ska kunna identifiera sig med händelsen. När 

Gudmun Hernes (1978) undersökte vilka tekniker journalister använder sig av för att forma en 

nyhet kom han fram till ett liknande resultat. Hernes ville veta hur en händelse vinklas och 

presenteras för allmänheten av journalisterna. Personifiering visade sig vara ett enkelt sätt för 

journalisten att framkalla identifikation hos läsaren. Journalister väljer gärna att dra fram indi-

vider för att ge händelsen ett ansikte. Stora och omfattande händelser kan dras ned på en 

mikronivå genom att låta vanliga människor berätta sina upplevelser (Nord & Strömbäck 

2004:230).  

 

Även sensationer är viktiga och välanvända kryddor i nyhetsvärderingen. Einar Östgaard 

(1965) är övertygad om att alla nyheter har lite sensation i sig. Ju mer sensationell en hän-

delse är, desto större nyhet blir den. Att definiera exakt vad som menas med sensation kan 

anses svårt, men det handlar oftast om ”oväntade, oförutsedda eller icke-vanliga situationer” 

(Nord & Strömbäck 2004:251). Journalister använder flitigt värdeladdade ord för att förstärka 

en sensation. Särskilt tidningar använder språket som en sensationshöjare, eftersom språket är 

tidningarnas kommunikationsmedel. Ord som ”katastrof” och ”förödande” är dramatiska och 

skapar associationer hos läsaren och är med att förstärka intrycket av en sensationell händelse. 

Underhållningsvärdet på texten ökar med graden av sensation och med underhållningsvärdet 

ökar även försäljningssiffrorna. I dagens kommersiella samhälle styrs medier, likt allt annat, 

av ekonomi. Tidningarna vill sälja nummer och kan ta till språkliga verktyg för att tilltala en 

större publik. (Nord & Strömbäck 2004:241-262). Med andra ord vinner tidningarna på att 

uppfylla viktiga nyhetskriterier. Publiken tilltalas av sensationer och även identifikationer 

något som gör det gynnsamt för tidningarna att servera just detta. 
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3.5 Sammanfattning teoretisk ram 

Medier spelar en stor roll som samhällsinformatör under kristider. Myndigheter måste an-

vända medier för att nå ut med nödvändig information, samtidigt som myndigheters och me-

diers önskemål kan vara mycket olika. Exempelvis kan mediers kamp mot tiden göra att käll-

kritiken blir bristande. Drivet efter att vara snabbast ut med den senaste informationen skapar 

en konflikt gentemot myndigheten som vill vara säker på att den senaste informationen även 

är den korrekta. Elitkällor är, enligt forskning, den absolut vanligaste källan under krissituat-

ioner. Även anonyma källor är mer förekommande än annars i mediebilden. Detta bidrar till 

en än mer bristande källkritik från mediers sida.  Forskning visar även att medier använder sig 

av särskilda knep för att göra nyheter så tilltalande som möjligt för läsaren. Att personifiera en 

händelse gör att läsaren kan identifiera sig med individen och därmed få ett större intresse för 

händelsen. 
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4 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka hur svensk press belyst katastrofen i Japan under 

dess första vecka. 

Syftet är att granska informationen som getts till allmänheten av Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet och Aftonbladet.  

Vi har valt att begränsa oss till den första veckan då denna är som mest kaotisk, men det är 

också här medierna sätts på prov. Vi har kritiskt granskat Aftonbladet, Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet eftersom dessa tidningar anses ha en särskild tyngd vad gäller utrikesrap-

portering och är alla respekterade inom sin läsarkrets. En närmare redogörelse för valet av 

dessa tidningar finns under ”material”. 

 

Denna studie undersöker om tidningarna utfört sina uppgifter som fungerande informatörer 

under kristider. Informationen som ges borde vara korrekt, samstämmig och upplysande. Det 

är därför viktigt att granska:  

 

Källhänvisningen, eftersom pressen ska fungera som allmänhetens informatörer. Det är vik-

tigt att upplysningarna och informationen är korrekt. När texten redovisar vart faktaupplys-

ningarna är hämtade, får texten en större trovärdighet och tillförlitlighet. Därför vill vi under-

söka hur många texter som faktiskt redovisar sina källor. 

 

Studien undersöker även var fokus legat i de olika texterna. Katastrofen i Japan är unik i och 

med att tsunamin, som var en katastrof i sig, ledde till en kärnkraftskris. 

Det är relevant att undersöka vart huvudfokus legat eftersom vi vill se hur fördelningen mel-

lan de två katastroferna sett ut. Båda katastroferna var omfattande och relevanta för allmän-

heten att ta del av, men vad fokuserade tidningarna mest på? 

 

Vidare är det intressant att undersöka vilka aktörer som kommit till tals, i och med att ett 

skevt urval aktörer kan ge allmänheten fel bild av situationen. För att upprätthålla sin grans-
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kande och informerande uppgift borde tidningarna variera sina aktörer och låta elitkällor såväl 

som allmänheten komma till tals. 

 

Förekomsten av värdeladdade ord, blir relevant att undersöka då man kan urskilja hur tex-

terna väljer att beskriva katastrofen. Att använda språkliga verktyg som värdeladdade ord är 

också vanligt för att fånga läsarnas uppmärksamhet. Sensationsjournalistik är numera ett van-

ligt sätt att arbeta på, eftersom sensationer säljer och medier till mångt och mycket styrs av det 

kommersiella samhället. Det är därför intressant att se om texterna fungerar som informativa 

till allmänheten, eller är sensationella till sin karaktär i form hög förekomst av just värdelad-

dade ord. Det är viktigt att undersöka om det verkligen är informationen som värdesätts och 

att tidningen rapporterar det som är av största intresse för allmänheten. 

 

Slutligen har vi även valt att se till mediers roll som informanter. Eftersom Japan drabbats 

av en kärnkraftskris ökar behovet från allmänheten av information om detta fenomen. Det blir 

naturligt att människor vill få reda på om detta kan hända eller påverka Sverige. Därför vill vi 

undersöka om tidningarna svarar på detta i sina texter genom att koppla debatten till svenska 

kärnkraftverk. 

Våra frågeställningar blir därmed: 

 

 Vad har varit huvudfokus i katastrofbelysningen? 

 Vilka källor har använts? 

 Vilka aktörer får komma till tals? 

 Hur frekvent förekommer laddade ord? 

 Uppmanar texterna till en diskussion om svensk kärnkraft? 
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5 Bakgrund 

I denna del ges läsaren den information och bakgrund som behövs för att till fullo kunna ta 

del av uppsatsens resultat. Det redogörs först för Japankatastrofen och händelseförloppet. 

Därefter följer en kort redogörelse för kärnkraftverk med särskilt vikt på kärnkraftverket i 

Fukushima.  

5.1 Katastrofen i Japan 

Den 11 mars 2011. Ett numera historiskt datum i Japans historia. En naturkatastrof som se-

nare kommer beskrivas som en större kris än andra världskriget av Japans premiärminister. 

Japan drabbades klockan 14.46 (lokal tid) av en jordbävning som mätte 8,9 på Richterskalan, 

enligt Röda Korset. (http://www.redcross.se/teman/tsunami-japan/japan/ 20/4-2011) 

Med Richterskala menas ” skala som anger intensiteten i jordbävningar (efter den energi som 

utlöses, inte efter effekten)” (Györki, Sjögren 1991:451) Detta utlöste i sin tur en tsunami. 

Tsunami är numera ett välkänt begrepp, och kommer ursprungligen från japanskan. Tsunami 

är en ”havsvåg som uppkommer vid jordbävningar på havsbotten, [och] kan få katastrofala 

verkningar om den når land” (Györki, Sjögren 1991:588) 

Tsunamivågen har uppskattats till drygt tio meter hög och slog in över kusten vid Miyagi-

området 25 mil norr om Tokyo. Hela byar och samhällen utplånades. Jordbävningen har räk-

nats av US Geological Survey som den sjunde största i världen. 

Tsunamin slog även ut kärnkraftverken i Fukushima. TV stationer har visat chockerande bil-

der där taket flyger i luften på reaktorn. Diskussioner om härdsmälta och ett nytt Tjernobyl tar 

fart. 

Röda Korset gjorde en överblick på katastrofens vidd och sammanfattade de största och mest 

nödställda situationerna den 12 mars: 

http://www.redcross.se/teman/tsunami-japan/japan/
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 ”Jordskred rapporterades i 37 områden i Japan. Fler än 2 500 hus har helt kollapsat 

och ytterligare 2 500 hus skadats som en följd av både jordbävningen och tsunamin.  

10 byar i Iwate området och 1800 hushåll i området Fukushima har ödelagts av tsu-

namin. 

 Döda kroppar ligger på stränderna, men kan ännu inte tas omhand på grund av den 

stora risken för nya flodvågor. 

 60 000-70 000 människor beräknas nu vara hemlösa. 

 157 bränder har rapporterats.  

 Skador på vägar, broar och järnvägar har rapporterats på 460 platser.  

 Strömavbrott kvar i 5 miljoner hushåll.  

 Vattenförsörjning avskuren i de mest drabbade områdena.  

 Det är så kallad "nuclear alert"-beredskap i 2 kraftverk, och fler än 40 000 invånare 

har evakuerats av lokala myndigheter.  

 Stora motorvägar är stängda, tillgängliga enbart för räddningsfordon. Flera flygplatser 

har öppnat igen men 2 förblir stängda.”  

(http://www.redcross.se/teman/tsunami-japan/japan/ 20/4-2011) 

5.2 Kärnkraftskrisen 

Japan är den tredje största kärnkraftstillförararen med sina 55 reaktorer. 

(http://www.vattenfall.se 20/4-2011) Japan är också som land något isolerat och därför bero-

ende av en självtillförsel av energi. När den stora oljekrisen skedde på 1970- talet var Japan, 

som så många andra länder, inte sena med att utveckla den kraftfullaste, men också farligaste 

energin, kärnkraft.  

Kärnkraften är omdiskuterad på grund av sitt radioaktiva avfall. Hög radioaktivitet är extremt 

farlig för människor, natur och miljö. För hög strålning leder till cancer och i vissa fall bränn-

skador på huden. Det är därför av högsta prioritet att denna strålning inte läcker ut. 

(http://www.vattenfall.se 20/4-2011) 

Kortfattat fungerar kärnkraft genom att man hettar upp vatten med hjälp av uranklyvning. Det 

upphettade vattnet blir till ånga som sedan omvandlas till energi. Det är viktigt att det ko-

http://www.redcross.se/teman/tsunami-japan/japan/
http://www.vattenfall.se/
http://www.vattenfall.se/


19 

 

kande vattnet inte blir för varmt och kondenserar för fort. Då kan det skapas en slags torrkok-

ning vilket leder till att uranstavarna tillslut kommer smälta ned i marken. 

(http://www.vattenfall.se 20/4-2011) 

Det radioaktiva avfallet som skapas grävs långt ner i jorden, ofta i berg, där det ska förvars i 

100 000 år.      Uranet är i sig inte så kraftigt radioaktivt utan det är isotoperna som frigörs i 

och med klyvningen som skapar den höga radioaktiviteten. (http://www.vattenfall.se/sv/sa-

fungerar-ett-karnkraftverk.htm 20/4-2011) 

Fukushima är ett av de största kärnkraftverken i världen. Reaktorerna som var igång nöd-

stoppades under jordbävningen då elen slogs ut. Reservgeneratorerna sattes igång men även 

dessa slogs ut av tsunamin som inträffade en dryg timme senare. Reaktorerna 1, 2, 3 och 4 

stod helt utan ström. Den automatiska kylningsprocessen var helt utplånad. Läget började se 

allt mer kritiskt ut. När kylningen inte längre fungerade börjar trycket i reaktorerna öka. Tem-

peraturen steg allt mer vilket gjorde att vätgas kommer i kontakt med vattenångorna. Vätgas 

kan inte som vatten kondensera och en vätgasexplosion ägde rum den 12 mars klockan 15.36. 

Taket flög i luften på reaktorn och två dagar senare hände samma sak i reaktor tre. De ja-

panska myndigheterna försökte att spola in havsvatten för att hjälpa kylningen, men utan 

större resultat. Bassängerna kunde inte längre säkras på grund av den höga strålningen som 

släppts fri. Tillslut var värmen så stor att bassängerna med bränslet helt torrlagts. I reaktor 4 

var situationen värst, eftersom den innehöll redan använt bränsle, och var därför en ännu 

högre värmegrad. Reaktor 1, 3 och 4 var totalförstörda. 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Fukushima-olyckan 20/4-2011) 

Det blev en kamp mot klockan som inte går att vinna. Kärnkraftskatastrofen var ett faktum. 

Franska myndigheter har klassat katastrofen som en sexa på INES skalan, vars högsta värde är 

sju, men japanska kärnkraftsmyndigheten stod fast vid sin bedömning på klass fyra, men gav 

senare med sig och skalan uppgraderades till klass fem. 

 

http://www.vattenfall.se/
http://www.vattenfall.se/sv/sa-fungerar-ett-karnkraftverk.htm
http://www.vattenfall.se/sv/sa-fungerar-ett-karnkraftverk.htm
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fukushima-olyckan


20 

 

6 Resultat 

I denna del kommer resultaten av undersökningen att presenteras. Dispositionen av resultaten 

utgår efter frågeställningarna. Först redovisas resultaten kring vilken kategori texterna foku-

serade mest på. Därefter kommer tidningarnas källhänvisningar redovisas, följt av en över-

sikt över framträdande aktörer som visats i texterna. Vidare redogörs för frekvensen av vär-

deladdade ord och till slut ser studien till antalet texter som kopplat till den svenska kärn-

kraftsdebatten. Som tidigare nämnt består materialet av 15 ledare, 18 krönikor, 95 artiklar 

och 20 reportage – tillsammans 147 texter.  

6.1 Medietäckningens huvudfokus 

Eftersom vår undersökning baseras på pressens rapportering från Japankatastrofen ansåg vi 

det relevant att undersöka rapporteringens fokus. Det som är ovanligt för Japankatastrofen är 

att den inte bara inkluderade en tsunami utan även en kärnkraftskris med förödande följder. Vi 

ville därmed undersöka fördelningen av fokus mellan tsunamin, kärnkraftskrisen och det hu-

manitära. Med det humanitära avser vi fokus på den mänskliga hjälpinsatsen. För allmänheten 

är samtliga teman relevanta och vi ville undersöka i vilken grad de olika tidningarna intresse-

rade sig för respektive kategori. 

 

Våra tre huvudkategorier vad gäller fokus i rapporteringen är ”tsunamin och/eller jordbäv-

ningen”, ”kärnkraftskrisen” och ”humantärt”. Med humanitära teman menas ett personfokus, 

exempelvis texter som handlar om individers upplevelse av tsunamin eller deras förändrade 

vardag i efterhand. Dessa tre kategorier ansåg vi efter vår provkodning vara de mest relevanta 

för undersökningen. Detta eftersom det visade sig att nästintill samtliga texter passade in un-

der dessa kategorier då texternas fokus oftast låg på en av respektive kategori. Vi använde oss 

även av variabler som kombinerade samtliga kategorier, eftersom det i vissa texter var svårt 

att urskilja ett enskilt huvudfokus. Nedan följer ett diagram över vilka kategorier tidningarna 

fokuserade på.   
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Diagram 6.1.1 Texternas huvudteman.  

 n=147 

 

Det råder ingen tvekan om att fokusen låg på kärnkraftverkskrisen under katastrofrapporte-

ringens första vecka. 44 procent av den totala mängden texter fokuserade till största del på 

kärnkraftverket i Fukushima. Dagens Nyheter var den tidning med störst andel texter. De fo-

kuserade mest på kärnkraftverket vad gäller både ledare, krönikor och artiklar med 47 pro-

cents andel. Dagens Nyheter hade dessutom flest andel texter som fokuserade på humanitära 

teman så som individuella upplevelser och berättelser med sina 26 procent. Också i Svenska 

Dagbladet fokuserade 47 procent av texterna på kärnkraftverket men bara 12 procent på det 

humanitära. 

 

Likt Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet fokuserade även Aftonbladets texter mest på 

kärnkraftverkskrisen, tillsammans 37, 5 procent. 23 procent handlade till störta dels om det 

humanitära i Japan med fokus på individers berättelser.  

 

Som Diagram 6.1.1 visar är det annars en relativ jämn variation mellan övriga teman. Många 

texter handlade om både kärnkraftskrisen och det humanitära, vilket är naturligt i och med den 

enorma inverkningen på människors vardag och hälsa ett kärnkraftshaveri kan ha. Det samma 

gäller även texter som handlar om tsunamin och humanitära teman.  

Endast fyra texter som behandlade katastrofen i Japan under vår utsedda period hamnade un-

der kategorin ”Annat”, det utgör 2,7 procent av den totala mängden texter.  
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Vi upptäckte alltså att samtliga tidningar hade en mycket större andel texter som behandlade 

kärnkraftverkskrisen än övriga tema med anknytning till katastrofen. En större andel texter 

fokuserade även på det humanitära i samband med kärnkraftverkskrisen. Andelen texter som 

fokuserade mest på tsunamin var däremot mycket lågt med totala 5,5 procent. 

 

6.2 Källhänvisningar  

Vi anser att det är en skillnad mellan aktörer i texterna och faktakällor, därför skilde vi dessa 

från varandra när vi undersökte materialet. När vi nu redovisar källor i materialet är det alltså 

källhänvisningar till andra nyhetsmedier, utländska eller svenska som inräknats. Exempel på 

källor är citat eller upplysningar som ursprungligen hämtats från TT, Reuters, CNN, eller 

andra tidningar och medier i stort. När sådana hänvisningar inte framgick i texten registrera-

des texten som ”eget material”. Vi vill dock påpeka att ”eget material” kan vara en missvi-

sande titel eftersom många av texterna troligen bygger på andra mediers upplysningar, men 

att de saknar källhänvisningar. Texterna som registrerades under ”eget material” kommer 

istället framställas under den mer korrekta termen ”ingen källa”.  

 

Att ange källor kan anses vara ett mått på tillförlitlighet och blir därför en intressant variabel 

att undersöka vad gäller mediers uppgift att vara källkritiska och ärliga i sin rapportering. Un-

der katastrofrapportering är det mycket information som skall fram om exempelvis dödstal, 

antal skadade samt skadornas omfång. Därför kan det vara extra angeläget att uppge vart in-

formationen kommer. Det är självklart i tidningens favör att framstå som trovärdig och med 

sanna uppgifter. 

 

Nedan visar Diagram 6.2.1 till vilken grad varje tidning har redovisat sina källor.  
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Diagram 6.2.1 Källhänvisningar i tidningarnas texter. 

 n=147 

 

Vi ser att andelen texter som aldrig hänvisar till en extern källa är hög – hela 60,5 procent av 

den totala mängden texter. Dagens Nyheter är den av tidningarna som mest sällan redovisar 

sina källor med sina 77 procent. Svenska Dagbladet ligger på 40 procent och Aftonbladet på 

58 procent. Alltså saknar över hälften av Dagens Nyheter och Aftonbladets texter källhänvis-

ningar.  

 

Den största andelen av utländska medier som tidningarna hänvisade till var medier från USA. 

Även en del japanska medier framkom, men inte i samma grad. Svenska dagbladet var flitig-

ast med att redovisa sina källor. 16 procent av Svenska dagbladets källor var andra svenska 

medier medan hela 45 procent av källmaterialet var hämtat från utlandet. Aftonbladets 

svenska källor utgjorde 6 procent medan de utländska utgjorde 35 procent. Dagens Nyheter 

skiljer sig från både Aftonbladet och Svenska Dagbladet med sina låga procentandelar vad 

gäller hänvisningar till båda svenska och utländska medier, 10 respektive 15 procent.  

 

Vi hittade även skillnader vad gäller genrer och antal källhänvisningar. Endast 4 av samtliga 

15 ledare och endast 2 av samtliga 18 krönikor hänvisade till en annan källa. Vad gäller repor-

tage och källhänvisningar är det 11 av 20 texter som inte hänvisar till andra källor. Svenska 

Dagbladet och Aftonbladet redogör i större grad än Dagens Nyheter för sina källor i reporta-

gen. 8 gånger hänvisas det till utländska medier och 2 gånger till svenska, medan Dagens Ny-

heter aldrig redogör för någon extern källa i sina reportage. Dock var det i genren ”artiklar” 
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det var störst avsaknad av källhänvisningar. Över 50 procent av artiklarna redovisar inte några 

externa källor i texten. Det är även intressant att Dagens Nyheter hade en markant andel av 

dessa procent med sina 31 artiklar av totala 42 som alltså inte hänvisar till andra källor.  

Vår undersökning visar alltså att mindre än hälften av den totala mängden texter i Dagens 

Nyheter, Svenska Dagbladet och Aftonbladet hänvisar till andra källor. Dock skiljer sig 

Svenska Dagbladet från både Dagens Nyheter och Aftonbladet med att ange källor i 62 pro-

cent av sina texter.  

 

6.3 Vilka aktörer får komma till tals? 

I teoridelen presenteras en tes om att medier i katastrofsituationer nästan enbart låter auktori-

tativa personer komma till tals så kallade elitpersoner. I och med mediers granskande roll och 

deras uppgift att representera allmänheten är det angeläget att kunna presentera en varierad 

och representativ rapportering från katastrofen. Vi har i vår undersökning valt att dela upp 

aktörer i två kategorier. Den första med auktoriteter som myndigheter och politiker. Den 

andra kategorin består av civila aktörer, som civilpersoner, både japanska och svenska. Vi 

valde även här att ta med experter. Detta eftersom vi anser att experter kan uttala sig privat 

och kan föra ett personligt resonemang på ett sätt som myndigheter inte kan. 

 

I Diagram 6.3.1 ser vi alltså först till de förtroendeingivande källorna, som presenteras i 94 

artiklar under vår utsatta period.  
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Diagram 6.3.1 Framträdande förtroendeingivande aktörer i respektive tidningars artik-

lar. 

 

n = 94 

 

Dagens Nyheter skiljer ut sig då de har flest artiklar där ingen auktoritet får komma till tals, 

totalt 54,7 procent. Svenska dagbladet ligger på 24 procent och Aftonbladet på 22 procent. I 

artiklar där aktörer däremot får komma till tals ser vi att myndigheter oftast är representerade, 

både japanska och svenska. Tillsammans är det i 25,5 procent av artiklarna japanska myndig-

heter kommer till tals, och i 28,7 procent svenska. Även japanska och svenska politiker är 

relativt jämnt fördelade mellan tidningarna: tillsammans får japanska politiker komma till tals 

i 13,8 procent av artiklarna, och svenska politiker i 12,7 procent. 

 

I diagram 6.3.2 vill vi visa på hur vår andra variabel utmärker sig, nämligen det vi valt att 

definiera som civila aktörer. (Se bilaga 1 för vidare definiering) Resultatet blev här inte helt 

olikt diagram 6.3.1.  
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Diagram 6.3.2 Framträdande civila aktörer i respektive tidningars artiklar. 
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Aftonbladet har störst procentandel artiklar där ingen civil aktör kommer till tals, 33 procent. 

Även Dagens Nyheter har en hög andel artiklar utan framträdande aktörer, 28,5 procent till 

skillnad från Svenska Dagbladet med sina 8 procent. Svenska Dagbladet visar sig ha den 

största variationen vad gäller civila aktörer då samtliga kategorier, förutom svensk-japaner är 

väl representerade under rapporteringen. Vi ser samtidigt att svenska experter har fått ett stort 

utrymme i samtliga tidningar, tillsammans i 39 procent av den totala mängden artiklar.  

 

I de resterande genrerna av vilka aktörer som kommer till tals fann vi liknande resultat. Av de 

15 ledarna vi undersökt låter 12 stycken inte någon civil aktör komma till tals och i 9 kommer 

heller inga förtroendeingivande aktörer fram. De 18 krönikor vi undersökte hade liknande 

siffror. Gemensamt för ledare och artiklar var att de aktörer som väl fick komma till tals var 

myndigheter och experter. I de reportage vi undersökte såg resultaten dock lite annorlunda ut. 

I 25 procent av reportagen kom inga auktoritativa aktörer till tals, och 10 procent av de civila. 

Vanligast var det att låta civila i form av både japanska och svenska människor träda fram, 

hela 85 procent av reportagen hade inslag av detta.  
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6.4 Värdeladdade ord 

Värdeladdade ord som panik, katastrof, död och förödande ses ofta som stora svarta rubriker 

när någon form av katastrof eller kris har inträffat. Denna studie undersöker hur frekvent 

dessa förekommer. Ifall värdeladdade ord förekommer frekvent kan vi anta att sensational-

ismen tar över för informationssyftet. Vi delade upp frekvensen i tre kategorier: Inte alls, fö-

rekommande och frekvent. (Se bilaga 1) 

 

Diagram 6.4.1 Förekomst av värdeladdade ord i tidningarnas artiklar 

  

n =94 

 

Diagrammet visar att värdeladdade ord är högst förekommande i artiklarna, i alla tidningsme-

dierna. Aftonbladet är den tidning som använder sig mest frekvent av värdeladdade ord med 

sina 74 procent.  Svenska Dagbladet ligger på 36 procent och Dagens Nyheter 26 procent. I 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet förekommer det än mer ofta att värdeladdade ord 

används mellan 1 och 5 gånger i artiklarna, samtidigt som få artiklar är helt utan värdeladdade 

ord. De artiklar utan värdeladdade ord var kortare nyhetstexter, oftast från TT och andra ny-

hetsbyrån, vars enda syfte var att kort och konsist informera läsaren om exempelvis katastro-

fens påverkan på ekonomin.  
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Diagram 6.4.2 Förekomst av värdeladdade ord i tidningarnas reportage 

  

n =20 

 

När vi ser närmre på förekomsten av värdeladdade ord i tidningarnas reportage ser vi även här 

att Aftonbladet skiljer sig åt från Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Samtliga av Afton-

bladets reportage använder värdeladdade ord frekvent. I Dagens Nyheter och Svenska Dag-

bladet är det däremot ”förekommande” som är den vanligaste förekomsten av värdeladdade 

ord med 66,6 procent i Dagens Nyheter respektive 57 procent i Svenska Dagbladet. Endast 

Dagens Nyheter hade ett reportage helt fritt från värdeladdade ord. 

 

Vi fann även att värdeladdade ord också flitigt används i de andra genrerna. Av samtliga le-

dare använde sig skribenterna i 73 procent av värdeladdade ord frekvent och förekommande. 

Det kvarstår då endast 4 stycken ledare som inte använt sig av värdeladdade ord alls, och 

samtliga av dessa tillhör Dagens Nyheter. Krönikorna använder sig också av värdeladdade 

ord. Endast 1 utav samtliga krönikor innehåller inga värdeladdade ord, denna finns i Afton-

bladet. 
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6.5 Aktualisering av svensk debatt kring kärnkraftverk 

Genom denna variabel har vi undersökt om rapporteringen kring katastrofen i Japan har på-

verkat benämningen av svenska kärnkraftverk i våra utvalda tidningar. Vi vill veta om tid-

ningarna har svarat på sitt ansvar som opinionsskapare och har mött den naturliga efterfrågan 

av information som uppstår hos allmänheten i en kärnkraftskris. Vi kommer titta på resultaten 

från varje tidning, och börjar med Dagens Nyheter:  

 

Diagram 6.5.1 Antal texter i DN inom respektive genre som kopplar till svensk kärn-

kraftverksdiskussion. 

  

n=57 

Vi ser att texterna i Dagens Nyheter mycket sällan kopplar kärnkraftverkskrisen i Fukushima 

till den svenska kärnkraftsdebatten. 17 procent av Dagens Nyheters samtliga texter drar en 

parallell till Sverige. Som diagrammet visar är det för det mesta i nyhetsartiklarna som kopp-

lingen görs. 
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Diagram 6.5.2 Antal texter i SvD inom respektive genre som kopplar till svensk kärn-

kraftverksdiskussion. 

 

n=42 

Svenska Dagbladet skiljer sig inte särskilt från Dagens Nyheter vad gäller kopplingar i texter-

na till den svenska kärnkraftsdiskussionen. 23,8 procent av Svenska Dagbladets samtliga tex-

ter gör kopplingen och tar upp svenska kärnkraftverk till diskussion.  
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Diagram 6.5.3 Antal texter i Aftonbladet inom respektive genre som kopplar till svensk 

kärnkraftverksdiskussion. 

 

n=48 

Nästintill samtliga av genrerna kopplar i Aftonbladet till den svenska kärnkraftsdebatten. Alla 

förutom reportagen. Totalt är det 14,5 procent av Aftonbladets texter om Japankatastrofen 

som drar kopplingen till Sveriges kärnkraft.  

 

Sammanfattningsvis har vi gjort en sammanställning på hur stor andel texter som nämnde den 

svenska kärnkraften, totalt för samtliga tidningar. Det är intressant att se en överskådlig bild 

av alla tidningsmedier och genrer för att få en helhetsbild. 
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Figur 6.5.1 Totala mängd texter som kopplar till svensk kärnkraftverksdiskussion. 

 

n=147 

Figuren visar att totalt kopplar drygt 18 procent av alla genrer, i alla de valda medierna till 

den svenska kärnkraftsdebatten.  
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7 Analys och diskussion 

I följande kapitel kommer resultaten av vår undersökning att analyseras. Här drar vi parallel-

ler till tidigare forskning samt för egna resonemang. Till slut kommer vi inleda en diskussion 

kring uppsatsen. 

 

Rapporteringens huvudfokus 

Denna studie har undersökt Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Aftonbladets förhåll-

ningssätt till mediers generella uppgift att presentera korrekt och granskande information un-

der Japankatastrofens första vecka i mars 2011. Uppsatsen har undersökt mönster för vilka 

teman tidningarna fokuserade mest på; om det var tsunamin, kärnkraftverkskrisen eller det 

humanitära. En liten andel av texterna handlade om tsunamin och dess händelseförlopp, end-

ast 5,5 procent, medan 21 procent fokuserade på det humanitära. Kärnkraftskrisen var däre-

mot det mest frekventa temat i rapporteringen för samtliga tidningar och kan sägas ställa 

själva tsunamin i skuggan. Tsunamin var, likt kärnkraftverket, en stor katastrof, men det var 

ingen pågående fara. När vattnet väl drog sig tillbaka var faran över och skadorna kunde inte 

öka i omfattning. Kärnkraftverket i Fukushima stod däremot konstant i fara och var ett hän-

delseförlopp som pågick under längre tid, som dessutom hade en överhängande risk att drabba 

andra länder än Japan. Det kom ständigt fram ny information och gav under hela perioden 

bränsle till mediernas nyhetsmaskineri. Kärnkraftskrisen blir alltså aktuell och relevant för en 

större andel människor jämfört med tsunamin som är begränsad i sin påverkan.   

Detta kan tolkas som att kärnkraftverkskrisen hade ett större sensationsvärde sett över längre 

tid jämfört med tsunamin och därmed blev ett mer tacksamt ämne att skriva om för journa-

listerna. Med ett ständigt flöde av ny information finns också möjligheten till nya rubriker. Vi 

tänker oss även att sensationsvärdet för en kärnkraftskris ökar i och med att konsekvenserna 

kan vara relevanta för alla, även i Sverige. Människor oroade sig för radioaktiv strålning, ex-

empelvis i form av regn eller i mat. På så vis blir kärnkraftshaveriet mer aktuellt och relevant i 

Sverige till skillnad från tsunamin som känns längre bort. Den har redan inträffat och är inget 

som kan påverka oss i efterhand, åtminstone inte fysiskt. Att kärnkraftverkskrisen har större 

sensationsvärde och därmed får en större uppmärksamhet jämfört med övriga kategorier 



34 

 

stämmer väl överrens med Östgaards teori kring sensationsjournalistik, se 5.4 sida 18. Tid-

ningen vinner på att blåsa upp en stor sensation, som i detta fall var kärnkraftskrisen. 

 

Ett annat verktyg för att presentera en nyhet är personifiering. Att skapa identifikation hos 

läsaren är något som journalister eftersträvar, vilket vi tycker oss tydligt se i vårt material (se 

5.4 sida 18). Resultatet av undersökningen visar ett stort antal texter som hamnade i den hu-

manitära kategorin, reportage om människors nya vardag efter sina förstörda hem och arbets-

platser, artiklar om människor som letar efter sina familjmedlemmar eller exempelvis artiklar 

om individers upplevelser av tsunamihändelsen. Vi ser en tydlig tendens till personifiering 

och kopplar detta till nyhetsvärderingen. Lippman menade att läsarens identifikation är en 

nyckel till en läsvärd nyhet, intresset för händelsen ökar med läsarens identifikation. Därför 

blir det i tidningens intresse att hålla identifikationen för läsaren vid liv för att händelsen skall 

vara aktuell så länge som möjligt. Texter som dessa, med personifiering, är sällan informativa 

men vi tror att de spelar en viktig roll i krisjournalistik ändå. De hjälper läsarna att sätta sig in 

i situationen på ett helt annat sätt än vad rena faktaupplysningar och höga dödssiffror kan 

göra. Texterna väcker känslor och engagemang, vilket även blir till tidningarnas fördel. In-

tresset för händelsen ökar, och tidningarna kan fortsätta skriva om den.  

 

Rapporteringens källkritik 

Att ange källor ger tidningen en större grad av tillförlitlighet och trovärdighet hos läsaren. Det 

framstår som särskilt angeläget att under kristider redovisa vart upplysningarna kommer ifrån, 

men så är oftast inte fallet. Jarlbro (2004) framförde att källkritiken under kristider är allt mer 

bristande ju längre bort krisen är från respektive tidning (Jarlbro 2004:61). I vårt resultat kan 

vi se tendenser till denna bristande källkritik i och med att 60,5 procent av det totala materi-

alet var utan källhänvisningar. I både Dagens Nyheter och Aftonbladet var över hälften av det 

totala antalet texter utan sådana redovisningar. Detta inkluderar dock olika genrer. Ett lågt 

antal källhänvisningar i ledare och krönikor är inte ovanligt eftersom en ledare ska framföra 

tidningens ståndpunkt och en krönika journalistens. Med andra ord framkommer det sällan ny 

information i dessa texter som gör att källor borde redovisas, utan texterna fungerar närmast 

som ett debattinlägg, ett ståndpunktstagande, ett personligt tyckande. Även genren reportage 

har en låg procentandel källhänvisningar. Exempelvis har Dagens Nyheter en korrespondent 

på plats i Japan och hans samtliga reportage består för det mesta av miljöbeskrivningar, ob-

servationer och samtal med invånare. Här saknar vi därför inga källhänvisningar. 
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Vad gäller artiklar anser vi det däremot anmärkningsvärt att såpass många saknar hänvisning-

ar till externa källor, över 50 procent. Artiklar fungerar i många fall som informationstexter 

där det presenteras nya upplysningar. Här vore det naturligt med en redogörelse av källor, 

men så blir ofta inte fallet. En anledning kan vara att information under krissituationer snabbt 

blir känt för allmänheten och lätt anses tillhöra alla. Alltså kan det vara en omedveten hand-

ling från journalisternas sida att använda fakta utan att nödvändigtvis tänka på varifrån upp-

lysningarna kommer. En annan förklaring kan även vara Jarlbros (2004) påstående om att 

anonyma källor är mycket vanligt när det kommer till krisjournalistik. Vi antar att journalister 

under en krissituation är relativt desperata efter ny information att kunna förmedla till läsarna, 

och att källkritiken därmed blir sämre. Anonyma källor som de annars inte skulle använda sig 

utav blir kanske deras enda möjliga källa. Om så är fallet kan det vara en anledning till det 

låga antalet källhänvisningar.  

 

Det är dock inte förvånande att en större andel texter refererar mer till utländska medier än till 

svenska. För det första finns det naturligtvis fler utländska medier än svenska, och då finns det 

större chans att utländska medier har nya upplysningar. För det andra kan det tänkas att tid-

ningar ogärna hänvisar till andra svenska medier med tanke på konkurrensen de olika bolagen 

emellan.  

 

Framträdande aktörer 

Vi fann i vårt resultat att tidningarna överlag satte hög tillit till elitpersoner och svenska ex-

perter. Detta faller väl in i Jarlbros (2006) resonemang om att elitkällor ofta i katastrofsituat-

ioner får fritt spelrum utan ett djupare granskande. Det känns heller inte som medierna agerat 

kritiskt av den svenska myndighetsinformation som presenterats. Dock bör nämnas att vissa 

tvekande röster om situationens allvar har fått komma till tals, då i form av civila aktörer, 

samtliga av dessa aktörer är svenska. Resultaten kan också kopplas till påståenden om att me-

dier fungerar som en slags myndighetsmegafon. Medierna har inte kritiskt granskat informat-

ionen, eller granskat informanterna. Medier har istället prioriterat att informationen som finns 

till hands når ut. Sedan är det upp till mottagarna, alltså läsarna att ta till sig det som står och 

själva fungera som det kritiska organet. 

 

Det kan knappast hävdas att experter, myndigheter och politiker ska stå för den totala san-

ningen. Att låta dessa aktörer ta över informationsflödet gör att journalistiken tappar sin vik-
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tiga roll som granskande samhällsinstitution, eftersom allmänheten inte kommer till tals i 

samma mån. Det ska dock återigen nämnas att journalister inte alltid besitter den kunskap som 

behövs för att kunna ifrågasätta och/eller korrekt jämföra olika experters uttalanden. Det blir 

därför en svår situation för journalisten att fungera som det kritiska organet. 

 

Vi fann även ett intressant resultat i form av hur Dagens Nyheter valt att låta aktörer komma 

till tals. Dagens Nyheter har den största andelen av kategorin ”ingen aktör” av alla tidningar, 

tätt följt av Aftonbladet. Det vill säga att de har flest texter som står helt utan aktörer, både 

civila och förtroendeingivande, inga kommer till tals. Dagens Nyheter låter även fler svenska 

myndigheter och experter komma till tals än japanska. Detta resultat skulle därför kunna 

styrka teorin om att det finns tydliga brister i informationsförmedlingen i och med att ja-

panska myndigheter och experter kan anses vara mer aktuella än svenska. Dock måste det 

nämnas att Dagens Nyheter har flest antal undersökta artiklar som därmed påverkar det höga 

resultatet. Dessa resultat är intressanta att jämföra med Svenska Dagbladet, som har den 

största blandningen av aktörer. 

 

Det är även relevant att se hur alla tidningarna låter svenska myndigheter komma mer till tals 

än de japanska. Förklaringarna till detta kan skilja sig åt. Teorin om att medier och myndig-

heters starka samarbete under katastrofer kan bekräftas, precis som Nordlunds (1994) reso-

nemang om hur allmänheten helt hamnar i experter och myndigheters händer, eftersom det är 

det media presenterar. Dock måste det också nämnas att det inte alls behöver vara ett med-

vetet val av journalisterna att spegla det så här. 

 

Värdeladdade ord 

Värdeladdade ord förekom ofta. Den frekventa användningen stämmer väl in med forskning-

en om att medier har en tendens att dra katastrofen till sin spets när denna är på ett långt geo-

grafiskt avstånd. Ju mer dramatiskt en händelse kan framställas ju mer intressant blir det för 

allmänheten, och tidningarna säljer bättre. Det kan också kopplas till Nohrstedt och Nord-

lunds teori om att medier väljer att få situationer som är långt borta från oss själva att verka 

som om de har en påverkan även på oss. Det går vidare att diskutera vad som ska definiera 

påverkan. Det kan röra sig om en ekonomisk, miljömässig eller ren moralisk påverkan.  

Under den första veckan av katastrofen användes en stor del värdeladdade ord i reportagen, i 

alla valda tidningsmedier. Detta kan då tolkas som att journalisterna valt att använda sig av 
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värdeladdade ord för att beskriva situationen. (Thomas Hall som är journalist på DN svarar i 

ett kort mail på detta med att de värdeladdade ord han använt sig av var direkta citat från plat-

sen.) 

 

Även artiklarna som undersökts visar en hög förekomst av värdeladdade ord. Resultatet visar 

att Aftonbladet har den mest frekventa användningen. Dagens Nyheter och Svenska Dagbla-

det håller en mer jämn nivå med varandra. DN är den utav tidningarna med en störst andel 

texter under kategorin ”förekommande”. SvD har i sin tur minst andel texter under kategorin 

”ingen användning av värdeladdade ord”, och använder sig därmed överlag mest utav värde-

laddade ord – fördelad på ”förekommande” och ”frekvent”. 

 

Det kan diskuteras om värdeladdade ord kan undvikas när en katastrofsituation ska beskrivas. 

Journalisten har ett ansvar att berätta vad som händer och på ett sanningsenligt sätt beskriva 

situationen. Det kan tänkas att en så förödande katastrof inte går att beskriva utan att använda 

sig av värdeladdade ord. Om den hårda sanningen är att det ligger döda på stränderna kan 

detta inte beskrivas på ett annorlunda sätt. Journalisten har därför ett väldigt stort ansvar att 

verkligen förmedla en rättvis bild. 

 

Aktualiseringen av svensk debatt kring kärnkraftverken 

Nohrstedt och Nordlund menar att medier kan ha en tendens att koppla händelser som inte är 

närliggande till oss själva. I figur 6.5.1 visas att 18 procent av alla tidningar gör en koppling 

till svenska kärnkraftverk. Nordlunds (1994) påståenden om att informationsbehovet ökar när 

katastrofer inträffat kan i viss mån kopplas hit. Information om hur kärnkraften kan påverka 

oss blir av allmänintresse. Människor vill veta om detta skulle kunna hända här, och vad det i 

så fall innebär. Därmed ökar informationsbehovet, vilket medierna till en viss grad svarat på. 

 

I Dagens Nyheter fann vi att det enbart var reportage och ledare som kopplar till svenska 

kärnkraftverk. Detta kan jämföras med Svenska Dagbladet och Aftonbladet som kopplar of-

tare. I Svenska Dagbladet var det endast artiklarna som inte gjorde en koppling, och i Afton-

bladet fanns det bara en avsaknad i reportagen. Dessa resultat påvisar att det stämmer att me-

dier gjorde en koppling till den pågående Japankatastrofen till vårt svenska samhälle, och 

därmed skapade en känsla av att detta även påverkar vår vardag. 
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Att kärnkraftverkskrisen fick störst uppmärksamhet i tidningarna kan bero på dess aktualitet 

över en längre tid och dess stora sensationsvärde. Det stora antalet texter med fokus på indi-

vidnivå är heller inte förvånande eftersom personifiering är ett känt verktyg bland journalister 

för att väcka känslor hos läsaren och för att hålla intresset vid liv. 

 

Det skulle vara intressant att prata med journalisterna som står bakom vårt undersökta materi-

al. Särskilt spännande vore det att höra anledningen till det låga antalet texter med källhänvis-

ningar, är det omedvetet eller är det ett resultat av anonyma källor? Det samma gäller värde-

laddade ord; hur medvetet använder journalisterna sig av dessa? 

Det skulle också kunna vara intressant att jämföra resultaten med texter efter Tjernobylkata-

strofen med variabler som exempelvis värdeladdade ord, alarmerande eller lugnande texter 

och framförallt mängden texter. Man skulle även närmare kunna undersöka samspelet mellan 

tidningarna och svenska myndigheter. Var myndigheterna nöjda med mediernas informations-

förmedling och ansåg journalisterna att de fortfarande behöll sin uppgift som kritisk 

granskare?  
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9 Bilaga 1 – Kodschema  

V1. Tidning:     

1. DN 2. SvD 3. AB   

 

V2. Datum 1. 12 mars. 2. 13 mars. 3. 14 mars. 4. 15 mars. 5. 16 mars. 6. 17 mars. 7. 18 mars. 

8. 19 mars. 

 

Författare: _________________________________________ 

Rubrik:____________________________________________________________________ 

 

V3. Genre: 

1. Ledare 2. Krönika 3. Artikel 4. Reportage  

 

V4. Vad fokuserar texten på: 

1. Tsunamin och/eller jordbävningen 

2. Kärnkraftverket 

3. Humanitär fokus 

4. 1 + 2 

5. 2 + 3 

6. 1 + 3. 

7. 1 + 2 + 3 

8. Annat 

 

V5. Kopplar texten till svenska kärnkraftverksfrågor?  

1. Ja 

2. Nej 

 

V6. Källor: 

1. Eget material 

2. Svenska medier 

3. Utländska medier 

4. Annat 
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V7. Auktoritativa aktörer: 

1. Japanska myndigheter 

2. Svenska myndigheter 

3. Japanska politiker 

4. Svenska politiker 

5. Annat 

6. Ingen 

 

V8. Civila aktörer: 

1. Japanska experter 

2. Svenska experter 

3. Japanska civila 

4. Japan-svenska civila 

5. Svensk-japanska civila 

6. Annat 

7. Ingen 

 

V9. Hur ofta förekommer värdeladdade ord i texten? 

1. Frekvent 

2. Förekommande 

3. Inte alls 
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10 Bilaga 2 - Kodbok 

 

V1. Tidning – Vilken tidning texten är hämtat från. 

1. Dagens Nyheter. 2. Svenska Dagbladet. 3. Aftonbladet.  

 

V2. Datum – Vilket datum texten är hämtat från.  

1. 12 mars. 2. 13 mars. 3. 14 mars. 4. 15 mars. 5. 16 mars. 6. 17 mars. 7. 18 mars. 8. 19 mars. 

 

Författare – Vilken journalist/journalister som har skrivit texten. 

Rubrik – Textens rubrik. 

 

V3. Genre – Textens genre. 

1. Ledare – Text som finns under tidningens andra sida och ligger ofta under överrubriken 

”ledare”. Skal representera tidningens ståndpunkt. 

2. Krönika – Text som innehåller journalistens åsikt. Texten formas oftast i en spalt och jour-

nalisten presenteras med en bild.  

3. Artikel – Text med rubrik, ingress och brödtext. Journalisten är oftast ”osynlig” och texten 

är redovisande och så objektiv som möjligt.  

4. Reportage – Text mer färgad av omgivningen, är inte lika redovisande som en artikel utan 

med djupgående och gärna beskrivande.  

 

V4. Vad fokuserar texten på – Textens huvudfokus, vilken fråga texten intresserar sig 

mest för. 

1. Tsunamin och/eller jordbävningen – Texten fokuserar på tsunamin och dens händelseför-

lopp, eventuellt även själva jordbävningen.  

2. Kärnkraftverket – Texten fokuserar på krisen kring kärnkraftverket som skadats. 

3. Humanitär fokus – Texten fokuserar på den mänskliga krisen som uppstod, exempelvis 

humanitära hjälpinsatser, dödsoffer och individers upplevelser.  

4. 1 + 2 – Texten fokuserar både på tsunamin och på kärnkraftverket.  

5. 2 + 3 – Texten fokuserar på krisen vid kärnkraftverket och samtidigt det humanitära som 

krisen (kan) innebär(a). Det vill säga hur krisen påverkar människor. 

6. 1 + 3 – Texten fokuserar på tsunamin och dens påverkan på människor.  
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7. 1 + 2 + 3 – Texten fokuserar på samtliga; tsunamin, kärnkraftverket och det humanitära.  

8. Annat – Textens fokus är något annat än ovanstående alternativ.  

 

V5. Uppmanar texterna till en diskussion om svensk kärnkraft? – Om texten drar paral-

leller mellan kärnkraftsverkskrisen i Japan och kärnkraftverk i Sverige.  

1. Ja – Svensk kärnkraftverk nämns. 

2. Nej – Svensk kärnkraftverk nämns inte.  

 

V6. Källor – Vilka källor journalisten har fått sitt material från och visar till i texten, 

eventuellt bredvid byline.  

1. Eget material – Andra källor redovisas inte.  

2. Svenska medier – Journalisten visar till andra svenska medier, exempelvis annan tidning 

eller nyhetsbyrå, i texten eller som byline.  

3. Utländska medier – Journalisten visar till andra utländska medier, exempelvis annan tid-

ning eller nyhetsbyrå, i texten eller som byline.  

4. Annat – Journalisten visar till en annan källa i texten eller som byline. 

 

V7. Auktoritativa aktörer – Auktoritativa (icke civila) aktörer som vistas och får 

komma till tals i texten.  

1. Japanska myndigheter - Representanter från japanska myndigheter som vistas i texten, ex-

empelvis citeras. Exempel på japanska myndigheter är polis och brandmän.  

2. Svenska myndigheter – Representanter från svenska myndigheter som vistas i texten, ex-

empelvis citeras. Exempel på svenska myndigheter är Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).  

3. Japanska politiker. 

4. Svenska politiker. 

5. Annat – Auktoritära människor som vistas i texten, annat än ovanstående alternativ.  

6. Ingen – Inga auktoritära aktörer vistas i texten.  

 

V8. Civila aktörer – Civila (icke auktoritativa) aktörer som vistas och får komma till 

tals i texten. 

1. Japanska experter – Japanska människor som får komma till tals i texten i och med sin ex-

pertis inom ett specifikt område. 

2. Svenska experter – Svenska människor som får komma till tals i texten i och med sin ex-
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pertis inom ett specifikt område. 

3. Japanska civila – Japanska människor, bosatta i Japan, som får komma till tals i texten för 

att framföra en åsikt/uppfattning från sin individuella ståndpunkt.  

4. Japan-svenska civila - Svenska människor, bosatta i Japan, som får komma till tals i texten 

för att framföra en åsikt/uppfattning från sin individuella ståndpunkt.  

5. Svensk-japanska civila – Japanska människor, bosatta i Sverige, som får komma till tals i 

texten för att framföra en åsikt/uppfattning från sin individuella ståndpunkt.  

6. Annat – Andra civila aktörer som vistas i texten, annat än ovanstående alternativ. 

7. Ingen – Inga civila aktörer vistas i texten.  

 

V9. Hur ofta förekommer värdeladdade ord i texten? – Värdeladdade ord vi letar efter 

är: död, hot, risk, kris, katastrof, allvarlig, haveri, härdsmälta, förödande, nöd.  

1. Frekvent – Värdeladdade ord förekommer i texten 5 gånger eller mer.  

2. Förekommande – Värdeladdade ord förekommer mellan 1 och 5 gånger i texten.  

3. Inte alls – Det förekommer inga värdeladdade ord i texten.
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