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Abstract 
Titel: Ju närmre branden desto hetare nyhet – En jämförande textanalys av lokala 

morgontidningars och rikstäckande kvälls- och morgontidningars rapportering kring 

skogsbranden i Västmanland 2014  

 

Författare: Joline Ekman & Emma Lindström 

 

Handledare: Christian Andersson 

 

Ämne: Journalistik 

 

År: Höstterminen 2014 

Under sommaren 2014 inträffade en skogsbrand i Västmanland. Det började brinna den 31 juli 

och 13 800 hektar skog brann upp. Formellt avslutades räddningsinsatsen den 11 september 

samma år. Människor tvingades lämna sina hem och medier rapporterade om den ”värsta 

branden i modern tid”. Denna uppsats gör en kvantitativ och en kvalitativ analys. Den 

kvantitativa delen omfattar 276 artiklar som handlar om branden publicerade i Dagens Nyheter, 

Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Expressen, VLT och Falu Kuriren. Den kvalitativa delen 

undersöker 3 artiklar. En artikel från varje typ av tidning, det vill säga från en lokal 

morgontidning, en rikstäckande morgontidning och en rikstäckande kvällstidning. Syftet är att 

kartlägga skillnaden mellan kvällstidningar, lokala morgontidningar och rikstäckande 

morgontidningar rörande rapporteringen om branden. De skillnader som uppsatsen fokuserar på 

är omfattning och vinklar med hänsyn till nyhetsvärderingsteori. Även aktörer och vilket 

sammanhang branden nämns i analyseras.  

Resultatet visar att det finns ett starkt samband mellan den geografiska närheten till händelsen 

och tidningarnas rapportering. Det visar också att valet av vinklar ofta är en följd av tidningarnas 

genre. Kvällstidningarna är mer alarmerande än morgontidningarna överlag och de rikstäckande 

morgontidningarna rapportering sker mer utifrån ett samhällsperspektiv medan lokal- och 

kvällstidningarna ofta skriver utifrån ett individperspektiv.  

 

Nyckelord: Kvällstidningar, Lokaljournalistik, Morgontidning, Skogsbrand, Västmanland 
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1. Inledning 

Sommaren 2014 startade en brand i Surahammar, Västmanland.1 Branden spred sig hastigt och 

kom att beskrivas av Försvarsmakten som ”Den största skogsbranden i modern tid”.2 Ett uttryck 

som sedan plockades upp i flera medier, från kvällstidningar till public service.3 Det 

rapporterades om evakueringar av hela byar4 och vi kunde se att branden fick stort utrymme i 

nyhetsrapporteringen. Samtidigt är kombinationen av krishantering och journalistik svåra och 

känsliga ämnen5 och myndigheter och nyhetsmedier är beroende av varandra i sin ambition att 

informera allmänheten.6 

Vår upplevelse var att det i Sverige är ovanligt med naturfenomen som drabbar lika många 

människor i lika stor utsträckning som skogsbranden 2014 gjorde. Därför ville vi undersöka hur 

rapportering rörande branden har sett ut och hur den förmedlade bilden varierat i olika tidningar. 

Utifrån vår förkunskap rörande nyhetsvärderingsteori och framing anade vi att rapporteringen 

kunde tagit olika form i olika medier. För att visa på dessa eventuella skillnader genomförde vi 

en kvantitativ analys, med en kompletterande kvalitativ analys, av artiklar i sex dagstidningar. I 

studien ligger fokus på skillnader mellan rikstäckande morgontidningar, rikstäckande 

kvällstidningar och lokala morgontidningar rörande vinklar, omfattning och sammanhang i 

rapporteringen. Tidningarna som undersöks är Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, 

Expressen, Vestmanlands Läns Tidning och Falu Kuriren. Studien omfattar, med ett fåtal 

avgränsningar, alla texter som handlar om branden och som har publicerats i de valda tidningars 

pappersutgåvor. Det motsvarar totalt 276 stycken. 

                                                
1 Jonas Fröberg, Svenska Dagbladet, ”Stora Enso hävdar att brandvakt fanns”, Tillgänglig: 
http://www.svd.se/naringsliv/stora-enso-havdar-att-brandvakt-fanns_3809964.svd, 2014, (hämtad: 2014-12-17) 
2 Johan Lundgren, Försvarsmakten, ”Den största skogsbranden i modern tid”, Tillgänglig: 
http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2014/08/den-storsta-skogsbranden-i-modern-tid/, 2014, (hämtad: 2014-12-
17) 
3 ”Största branden i modern tid”, [Video], tillgänglig: http://www.expressen.se/tv/nyheter/storsta-branden-i-modern-
tid/, 2014, (hämtad: 2014-12-17); ”Brandchefen: Största branden i modern tid” , [Video], Tillgänglig: 
http://tv.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/article47686.ab, 2014, (hämtad: 2014-12-17); Åsa Svennebäck, SVT, ”Kan 
vara värsta branden i modern tid”, Tillgänglig: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/tvarsnytt/kan-vara-storsta-
branden-i-modern-tid, 2014, (hämtad: 2014-12-17) 
4 Länsstyrelsen Västmanlands län, ”Dementi angående evakuering av Norberg”, Tillgänglig: 
http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/Sv/nyheter/2014/Pages/dementi-angaende-evakuering-av-norberg.aspx, 
2014, (hämtad: 2014-12-17) 
5 Jörgen Lundälv, Det talande offret: Journalistik vid olyckor och katastrofer, Stockholm: Elanders Novum, 2001, s. 
18. 
6 Larsåke Larsson, Kris och lärdom – Kriskommunikation från Tjernobyl till Tsunamin, Västerås: Edita Västra Aros, 
2008, ss 89 – 92.	  
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1.1 Avgränsningar 

Undersökningen är begränsad till de rikstäckande morgontidningarna Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet, de rikstäckande kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen och två lokala 

morgontidningar, VLT och Falu Kuriren. Vi ansåg att detta urval skulle kunna ge svar på våra 

frågeställningar. I den kvantitativa undersökningen begränsades undersökningens tidsperiod till 

att gälla från och med 2014-08-01 till 2014-10-11, sammanlagt 103 dagar. Den kvalitativa 

analysen är begränsad till tre artiklar. Den är inte representativ och visar på den kontext som går 

förlorad i en kvantitativ analys.  

Urvalet diskuteras närmre i 6.2 Urval och avgränsningar. 

 

1.2 Uppsatsens disposition  

Uppsatsen inleds med ett bakgrundsavsnitt där vi kommer att redogöra för skogsbrandens 

utveckling samt information om de sex utvalda tidningarna. Sedan följer ett kapitel om tidigare 

forskning om katastrofer och kriser i medier. Efter det följer ett kapitel om de teorier som vi 

kommer att använda oss av. Där presenteras nyhetsvärderingsteorin, Henk Prakkes teori om 

nyhetsvärdering samt framingteorin. På det följer ett avsnitt om syfte, hypotes och 

frågeställningar. Därefter kommer ett avsnitt om det material som vi använt oss av för att göra 

denna studie. I samma kapitel presenterar och beskriver vi den metod som använts för att göra 

studien. Vi kommer att ta upp studiens tillvägagångssätt och problem som kan förknippas med 

metoden. Sedan följer avsnittet Resultat och analys. Efter resultatredovisningen presenteras de 

slutsatser som vi kunnat dra. Därefter följer ett diskussionskapitel där vi skriver om varför vi tror 

att vi nått ett specifikt resultat. I samma kapitel följer också exempel på vidare forskning.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Skogsbranden i Västmanland 

Skogsbranden i Västmanland 2014 var den största branden i Sverige sedan mitten på 1800-talet.7 

Den skövlade 13 800 hektar skog samt 25 byggnader och orsakade ett dödsfall.8 Branden bröt ut 

                                                
7 Värmlands brandhistoriska klubb, ”Åratal och händelser i Jönköping”, Tillgänglig: 
http://www.brandhistoriska.org/olyckor_se.html, 2014, (hämtad 2014-11-11) 
8 Elisabeth Sjöström, SVT, ”Skogsbranden – hanterades den på rätt sätt?”, Tillgängligt: 
http://www.svt.se/nyheter/svtforum/skogsbranden-och-kriskommunikationen, 2014, (hämtad 2014-11-11); Erik 
Nielsen, SVT, ”25 hus förstörda i branden”, Tillgänglig: http://www.svt.se/nyheter/sverige/minst-tio-bostadshus-
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2014-07-31 i Virsbo.9 Räddningsinsatsen avslutades formellt 2014-09-11.10  

2.1.1 Brandens spridning 

Orsaken till att branden började tros vara ett samband mellan en längre värmebölja och torka i 

skogen mellan Öjesjön och Seglingsberg i Surahammars kommun samt markberedningen som 

Stora Enso gjorde. Markberedning ska vara väl känt i branschen som mycket eldfarligt. Branden 

tros ha startat genom att ett aggregat med järntänder rev upp marken så att gnistbildning mot 

stenar skedde.11 Det första larmsamtalet kom in runt tolvtiden 2014-07-31, då brann ett område 

på 30 gånger 30 meter.12 Branden spreds inte nämnvärt den första dagen. Under tredje dagen, 

den 2 augusti, förvärrades situationen och branden spred sig över 2000 hektar.13 Den 4 augusti 

låg temperaturen på 30 °C och branden spred sig vidare till en yta på 10 000 hektar (100km²) 

mot Fläcksjön.14 Temperaturen fortsatte att vara lika hög vid den sjätte dagen av branden. Den 5 

augusti hade branden sträckt ut sig mellan den skogiga åsen, öster om Kolbäcksås dalgång, i 

nordväst av sjön Snyten till sydost där den avgränsades av landsväg U 685 mellan Fläcksjön och 

Ramnäs.15 Branden var ännu inte under kontroll den 6 augusti men eftersom brandområdet 

snabbt ökat i utbredning under den 5 augusti så gick gränslinjerna att lättare stabilisera på 

eftermiddagen under den 6 augusti.16 Under den 7 augusti och brandens åttonde dag lyckades 

branden till stora delar släckas på marken. Dock fortsatte det att glöda under marken och det var 

                                                                                                                                                       
forstorda-i-branden, 2014, (hämtad 2014-11-11); Samuel Sillén, P4 Västmanland, ”Man hittad avliden”, Tillgänglig: 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=5929960, 2014. (hämtad 2014-11-11) 
9	  Jan Ernheimer, Fagersta-Posten, ”Skogsbrand i Virsbo”, Tillgänglig: http://fagersta-
posten.se/nyheter/nyheter/1.2578527-skogsbrand-i-virsbo, (hämtad: 2015-01-15) 
10 Julia Engström, Sala allehanda, Tillgänglig: http://salaallehanda.com/nyheter/sala/1.2578340-skogsbrand-pa-
kalhygge, 2014, (hämtad 2014-11-11) 
11 Jonas Fröberg, Svd, ”Stora Enso hävdar att brandvakt fanns”, Tillgänglig: http://www.svd.se/naringsliv/stora-
enso-havdar-att-brandvakt-fanns_3809964.svd, 2014, (hämtad 2014-11-11) 	  
12	  Fröberg, 2014	  
13 Dagens Nyheter, ”Skogsbranden dag för dag”, Tillgänglig: http://www.dn.se/nyheter/sverige/skogsbranden-dag-
for-dag/, 2014, (hämtad: 2014-12-11); Jan Ernheimer, Niklas Sandberg, Carl Widerberg, VLT, ”Skogsbranden vid 
Öjesjön”, Tillgänglig: http://vlt.se/nyheter/nyheter/1.2581019-skogsbranden-vid-ojesjon, 2014, (hämtad 2014-12-
11)  
14 Niklas Sandberg, VLT, ”Vattenbombare från Italien sätts in”, Tillgänglig: 
http://vlt.se/nyheter/hallstasura/1.2581885-vattenbombare-fran-italien-satts-in, 2014, (hämtad 2014-12-11) 
15 Länsstyrelsen Västmanlands län, ”Brandens omfattning 10:00 2014-08-05”, Tillgänglig: 
http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/SiteCollectionImages/Sv/manniska-och-
samhalle/krisberedskap/skogsbrand/utbredning%20140805%20kl%201000.jpg, 2014, (hämtad 2014-12-11)  
16 Länsstyrelsen Västmanlands län, ”Skogsbranden”, Tillgänglig: 
https://web.archive.org/web/20140805131442/http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/Sv/manniska-och-
samhalle/krisberedskap/skogsbranden/Pages/skogsbranden.aspx, 2014, (hämtad 2014-12-12) 
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därför farligt att vistas inom brandområdet.17 Därefter höll sig branden inom 

begränsningslinjerna. Endast små eldhärdar blossade upp. Branden medförde en stor 

rökutveckling som den 3 augusti spred sig i östra Värmland.18 Den 4 augusti hade brandröken 

spridit sig till Dalarna19 och under brandens sjätte dag drabbades även Västerås av brandröken. 

Den 5 augusti varnades också människor i Västmanland och Dalarna för att visats utomhus. De 

skulle tejpa igen ventilationssystem och fönster för att brandröken inte skulle kunna komma in i 

hushållen.20 Den 6 augusti nådde brandröken även Uppland och Stockholms län.21 

2.1.2 Försvårande omständigheter 

Branden kunde sprida sig snabbt på grund av att marken var torr efter en lång värmebölja och 

torka.22 Brandens hastiga spridning var också resultatet av hårda vindar som under den femte 

branddagen var nordostliga och under natten mot den sjätte branddagen ändrade riktning mot 

nordväst.23 De hårda vindarna fick elden att sprida flygeld över långa avstånd. Släckningsarbetet 

försvårades också av att marken var svår att ta sig fram över samt att röken störde sikten.24 

2.1.3 Räddningsarbete 

Under brandens första dagar hjälpte lantbrukare till med att köra vatten.25 Under den 4 augusti 

                                                
17 Krisinformation.se, ”Skogsbranden i Västmanland”, Tillgänglig: 
http://www.krisinformation.se/web/Pages/SubStartPage____75521.aspx, 2014, (hämtad 2014-12-12) 
18 Simon Strinnholm, Värmlands Folkblad, ”Västmanländsk brandrök sprider sig till Värmland”, Tillgänglig: 
http://www.vf.se/nyheter/filipstad/salabrand-oroar-lesjoforsbor, 2014, (hämtad 2014-12-12) 
19 Anders Staffas, Dalarnas tidning, ”Dalarna mitt i rökmolnet”, Tillgänglig: 
http://www.dt.se/allmant/dalarna/dalarna-mitt-i-rokmo.lnet, 2014, (hämtad 2014-12-12)  
20 Kristian Åkergren, Andreas Ericsson, SVT, ”Brandröken har nått Västerås” Tillgänglig: 
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastmanlandsnytt/brandroken-har-natt-vasteras, 2014, (hämtad 2014-12-12); 
Andreas Irebring, P4 Västmanland, ”Räddningsledare: Stäng fönster och dörrar”, Tillgänglig: 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=5930255, 2014, (hämtad 2014-12-12)  
21Jenny Lagensjö, UNT, ”Brandröken har nått Uppsala”, Tillgänglig:http://www.unt.se/omvarld/skogsbranden-hotar-
inte-norberg 3288902.aspx, 2014, (hämtad: 2014-12-12) 
22 Charlotta Johansson, SVT, ”Skogsbranden fortfarande inte under kontroll”, Tillgänglig: 
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/tvarsnytt/italiensk-flyg-kallas-till-stora-skogsbranden-i-vastmanland, 2014, 
(hämtad 2014-12-12) 
23 Samuel Sillén, P4 Västmanland, ”Skogsbrand riskerar sprida sig åt nordost”, Tillgänglig: 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=5929018, 2014, (hämtad 2014-12-12)  
24 Mattias Rensmo, Isabell Höjman, P4 Västmanland, ”Hoppas huset står kvar när jag kommer hem”, Tillgänglig: 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=5929882, 2014, (hämtad 2014-12-12);  
Erik Grönlund, SR, ”Direktrapport: Skogsbranden i Västmanland onsdag 6 augusti 2014”, Tillgänglig: 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5930881, 2014, (hämtad: 2014-12-12) 
25 Magnus Gustafson, VLT, ”Bönderna gör värdefull insats för att stoppa skogsbranden”, Tillgänglig: 
http://vlt.se/nyheter/hallstasura/1.2581867-bonderna-gor-vardefull-insats-for-att-stoppa-skogsbranden, 2014, 
(hämtad 2014-12-14)  
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arbetade 110 personer med släckningsarbetet och 13 helikoptrar vattenbombade branden.26 

Under 5 augusti deltog 200 personer i släckningsarbetet. Dagen efter, den 6 augusti, utökades 

bemanningen och brandpersonal, militär och frivilliga resursgruppen deltog.27 Under 7 augusti 

arbetade 200 personer på marken, 14 helikoptrar i luften samt fem flygplan.28 Efter den 11 

augusti bedömdes branden vara under kontroll och markstyrkan utökades för att 

eftersläckningsarbetet skulle gå bra.29 Släckningsarbetet sköttes främst av brandbilar och 

markpersonal samt helikoptrar och flygplan. Vid brandens början sköttes släckningsarbetet 

endast av de lokala räddningstjänsterna. När branden inte gick att släcka togs arbetet över av 

länsstyrelsen i Västmanlands län. Räddningsarbetet bestod inte endast av att släcka branden utan 

evakuering av människor och djur var också en uppgift. Polisen hjälpte till med att bevaka och 

patrullera kring avspärrade områden. En omsorgsgrupp startades under brandperioden till stöd 

för människor som behövde hjälp eller någon att prata med. Lantbrukarnas Riksförbund bistod 

med präster och psykologer.30 

2.1.4 Personskador 

Den 5 augusti hittades en 30-årig man död vid väg 668 norr som Stabäck, mellan Fagersta och 

Sala.31 Den 4 augusti hittades en annan man svårt brännskadad i närheten av Stabäck. De båda 

männen ska tillsammans ha arbetat med att lasta timmer men sedan branden sprungit iväg åt 

olika håll i försök att undkomma branden.32 

2.1.5 Evakuering och avstängningar 

                                                
26 Länsstyrelsen Västmanlands län, ”Frågor och svar gällande skogsbranden”, Tillgänglig: 
http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/skogsbranden/Pages/fragor-och-
svar-skogsbrand.aspx, 2014, (hämtad 2014-12-14)  
27 Johan Lundgren, Försvarsmakten, ”Den största skogsbranden i modern tid”, Tillgänglig: 
http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2014/08/den-storsta-skogsbranden-i-modern-tid/, 2014, (hämtad 2014-12-
14)  
28 P4 Västmanland, ”Räddningstjänsten: ’Håller på att förstärka upp insatsen’”, Tillgänglig: 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5930671, 2014, (hämtad 2014-12-14) 
29 Helene Nyberg, Försvarsmakten, ”Kvalificerade resurser på väg mot storbranden”, Tillgänglig: 
http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2014/08/kvalificerade-resurser-pa-vag-mot-storbranden/, 2014, (hämtad 
2014-12-14)	  	  
30 Johanna Ekström, Svd, ”Resurser sätts in för krishantering av drabbade bönder”, Tillgänglig: 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kraftig-skogsbrand_3797298.svd?sidan=30, 2014, (hämtad: 2014-12-14) 
31 Ossi Carp, Dagens Nyheter, ”Man död i skogsbrand”, Tillgänglig: http://www.dn.se/nyheter/sverige/man-dod-i-
skogsbrand/, 2014, (hämtad 2014-12-14) 
32 ”Den största branden”, [Video], 2014, Tillgänglig: http://www.svt.se/dokumentarfilm/den-storsta-branden, 2014, 
(hämtad 2014-12-14); s L'estrade, Expressen, ”Helikopterbesättningen räddade 14 från luften” Tillgänglig: 
http://www.expressen.se/nyheter/helikopterbesattningen-raddade-14-fran-luften/, 2014, (hämtad 2014-12-22) 
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Den 4 augusti påbörjades evakueringen av människor och djur.33 Dagen efter, den 5 augusti, 

rekommenderades invånarna i Norberg att förbereda sig för en eventuell evakuering. Den 11 

augusti bedömdes branden vara under kontroll. Då hade cirka 200 personer fortfarande inte fått 

komma tillbaka till sina hem. Länsväg U 668 var fram till 22 augusti stängd för allmän trafik.34  

 
2.2 Tidningar 

Kvällstidningar har större intresse för människor och är mer underhållningsorienterade än 

morgontidningarna. I länder som har liknande mediemarknad som Sverige är det vanligt att 

invånare läser både morgon- och kvällstidningar. I Sverige är det fler från medelklassen som 

läser kvällstidningarna och det finns inte ett lika starkt samband mellan socioekonomiska 

förhållanden och vilken tidning du läser som det gör i till exempel Storbritannien.35 I detta 

avsnitt följer en beskrivning av de tidningar som vi valt att använda oss av i vår studie.  

 

Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter eller DN, är Sveriges största morgontidning där papperstidningen tillsammans 

med webbtidningen läses av 1,3 miljoner människor varje dag. Tidningen har en räckvidd på 

793 100 personer per dag. Tidningen har en utgivningsfrekvens på 7 dagar i veckan. Tidningens 

ledarsida benämner sig som oberoende liberal. DN grundades 1864 av Rudolf Wall och utges i 

hela landet med fokusering på Stockholm län. DN har sedan 1909 ägts av förlagkoncernen 

Bonnier och Peter Wolodarski är ansvarig utgivare och chefredaktör. 36 

Svenska Dagbladet 

Svenska Dagbladet eller ”Svenskan” eller Svd, är Sveriges tredje största abonnerade 

morgontidning och har en utgivningsfrekvens på 7 dagar i veckan. Tidningen utges i Stockholm 

                                                
33 Länsstyrelsen Västmanlands län, ”Skogsbranden”, Tillgänglig: 
https://web.archive.org/web/20140805131442/http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/Sv/manniska-och-
samhalle/krisberedskap/skogsbranden/Pages/skogsbranden.aspx, 2014, (hämtad 2014-12-14); Anders Molin, SR, 
”Beskedet: Ingen evakuering i nuläget”, Tillgänglig: 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=5929881, 2014, (hämtad: 2014-12-14) 
34 Michael Gawell, Monica Elfström, SR, ”Boende i Norberg uppmanas förbereda sig på evakuering”, Tillgänglig: 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=5929908, 2014, (hämtad 2014-12-14) 
35 Daniel C. Hallin och Paolo Mancini, Comparing media system: Three models of media and politics, New York: 
Cambridge University Press, 2004, ss 158–159.	  
36 Dagens Nyheter, ”Om Dagens Nyheter”, Tillgänglig: http://www.dn.se/diverse/diverse-hem/om-dagens-nyheter/, 
2014, (hämtad 2014-12-01) 
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och får tillsammans med Skånska Dagbladet det största statliga presstödet i Sverige.37 SvD 

grundades 1884 och ägs av den nordiska koncernen Schibsted. Tidningens ledarsida benämner 

sig som obunden moderat. Sedan 2013 är Fredric Karén ansvarig utgivare och chefredaktör. 38  

 

Aftonbladet 

Aftonbladet är Sveriges största kvällstidning och har en utgivningsfrekvens på 7 dagar i veckan. 

Tidningen har den politiska beteckningen obunden socialdemokratisk och ägs till 91 procent av 

den norska koncernen Schibsted och till 9 procent av Landsorganisationen i Sverige (LO). 

Tidningen ges ut i hela landet och når varje dag drygt 2,5 miljoner läsare genom tidningens olika 

kanaler. Papperstidningen har en räckvidd på 820 000 personer per dag. 39Aftonbladet grundades 

1830 av Lars Johan Hierta och Jan Helin är chefredaktör och ansvarig utgivare. 40  

 

Expressen 

Expressen är en svensk kvällstidning som grundades 1944 och har en utgivningsfrekvens på 7 

dagar i veckan. Tidningen har beteckningen obunden liberal och ägs av koncernen Bonnier. 

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Thomas Mattsson. Expressen säljs i hela Sverige och har 

även redaktioner i London och New York.41 Papperstidningen har tillsammans med Göteborgst-

Tidningen och Kvällsposten en räckvidd på 735 000 personer. 42  

 

VLT 

Vestmanlands Läns Tidning eller VLT, är en svensk dagstidning som ges ut i Västerås. Tidningen 

har beteckningen liberal och övergick till tabloidformat 2004. Den har en utgivningsfrekvens på 

                                                
37Presstödsnämnden, ”Välkommen till Presstödsnämnden”, Tillgänglig: 
http://www.presstodsnamnden.se/dagspressens-ekonomi-2013/, 2014, (hämtad 2014-12-01) 
38 TS Mediefakta AB, ”TS Mediefakta – Snabbfakta”, Tillgänglig: http://ts.se/mediefakta-
upplagor/snabbfakta/?mc=001848, 2014, (hämtad 2014-12-01) 
39 TNS Sifo, ”Rapporter och Undersökning”, Tillgänglig: http://www.tns-sifo.se/rapporter-undersokningar, 2014, 
(hämtad 2014-12-22) 
40 Aftonbladet, ”Koncernen”, Tillgängligt: http://www.aftonbladet.se/koncernen/, 2014, (hämtad 2014-12-22)	  	  
41 TS Mediefakta AB, ”TS Mediefakta – Snabbfakta”, Tillgänglig: http://www.ts.se/mediefakta-
upplagor/snabbfakta/?mc=000568, 2014, (hämtad 2014-12-01);  
Expressen, “Om Expressen”, Tillgänglig: http://www.expressen.se/om-expressen/, 2014, (hämtad 2014-12-01) 
42 TNS Sifo, ”Rapporter och Undersökning”, Tillgänglig: http://www.tns-sifo.se/rapporter-undersokningar, 2014, 
(hämtad 2014-12-22) 
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sex dagar i veckan. Tidningen grundades 1831 och ägs idag av Göteborgsposten genom bolaget 

Stampen. Ansvariga utgivare är Thelma Kimsjö och Mårten Enberg om också är chefredaktör.43 

 

Falu Kuriren 

Falu Kuriren är en svensk dagstidning som ges ut i Dalarna. Tidningen är Dalarnas största 

dagstidning och är en del av Dalarnas Tidningar. Falu Kuriren ges ut sex dagar i veckan med en 

huvudsaklig spridning i Falun, Västerdalarna och Siljantrakten. Tidningens beteckning är 

oberoende liberal och grundades 1894. Ansvarig utgivare och chefredaktör är Carl-Johan 

Bergman. 44 

 

3. Tidigare forskning 

3.1 Vad är en katastrof?  

Jörgen Lundälv, universitetslektor vid Göteborgs universitet, skriver i sin bok ”Det talande 

offret” om mediers arbete i katastrofer. Begreppet katastrofer syftar till händelser som sker 

oväntat och drabbar människor och deras omgivning hårt. I Sverige definieras begreppet som en 

”situation då det akuta hjälpbehovet är så stort i förhållande till tillgängliga resurser, även efter 

förstärkning, att normala kvalitetskrav inte kan upprätthållas för alla patienter”. En annan 

definition är ”situation där tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till det akuta 

vårdbehovet, och belastningen är så hög att normala kvalitetskrav för medicinsk behandling trots 

adekvata åtgärder inte längre kan upprätthållas”. Ytterligare en definition är ”situation då akut 

hjälpbehov är så stort i relation till tillgängliga resurser, även efter förstärkning att normala 

kvalitetskrav inte kan upprätthållas för alla patienter samt att många mänskliga relationer har 

brutits inom ett avgränsat geografiskt område.” 

Inom forskning delas katastrofer upp i fyra typer: Naturkatastrofer, förutsebara katastrofer t.ex. 

epidemier, katastrofer som följer av krig och tillfälliga katastrofer t.ex. orsakade av tekniska fel 

och brister.45 Detta är intressant för denna uppsats att uppmärksamma att det inom forskning 

                                                
43 TS Mediefakta AB, ”TS Mediefakta – Snabbfakta”, Tillgänglig: http://ts.se/mediefakta-
upplagor/snabbfakta/?mc=002170, 2014, (hämtad 2014-12-12) 
44 Mittmedia, “Kundservice – DT”, Tillgänglig: https://kundservice.mittmedia.se/dt/information/om_webbplatsen, 
2014, (hämtad 2014-12-12); Dalarnas tidning, ”Kontakta redaktionen”, Tillgänglig: http://www.dt.se/kontakta-
redaktionen, 2014, (hämtad 2014-12-22) 

45 Jörgen Lundälv, Det talande offret. 2. Uppl. Stockholm: Elanders Novum. 2001, ss 22 – 28. 
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finns olika sätt att definiera en katastrof. Enligt vissa definitioner är inte skogbranden en 

katastrof och vi kommer att ta del av tidigare forskning som just kartlagt mediers rapportering av 

katastrofer.  

För journalisten är skillnaden stor mellan den lilla olyckan och den stora katastrofen. Reportern 

som anländer till ett katastrofdrabbat område kan uppleva att hen är opåverkad av händelsen trots 

att så inte är fallet. Väl på plats när en händelse precis inträffat är det värdefullt att fånga de 

drabbades reaktioner eftersom känslor säljer bra. För en reporter blir det en avvägning att göra i 

situationen. Den drabbade kan må sämre av att bli utfrågad av en journalist men de finns också 

de som självmant söker upp journalister för att berätta. Strax efter en katastrof är den drabbade 

mycket känslig. 46 

 

3.2 Mediernas betydelse i krissituationer 

Larsåke Larsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, har skrivit boken ”Kris och 

lärdom – Kriskommunikation från Tjernobyl till Tsunamin”. Skriften behandlar bland annat 

mediers betydelse i krissituationer. Medier är myndigheters viktigaste kanal för att få ut 

information till allmänheten. Myndigheternas syn på medier är överlag positiv i samband med 

krissituationer. De anser att medier förmedlar informationen från myndigheter neutralt och utan 

att förvanska den samt att medier vid akuta händelser inte prioriterar granskning. Mediers behov 

av att få information och vilja att förmedla den kan gynna både dem och myndigheter som vill 

förmedla till drabbade var det finns hjälp att få. Medier vänder sig inte enbart till de officiella 

källorna vilket kan vara positivt och ge input för krishanterarna. Samtidigt kan det vara ett 

problem om bilden av händelsen överdrivs eller drabbade påverkas negativt av mediernas 

närvaro. Krishanterare säger sig föredra nära relationer till journalisterna. I krissituationer menar 

myndigheter att minst en presskonferens om dagen är att föredra. Presskonferenserna används av 

myndigheterna för att slå fast vilken information som gäller för närvarande.47 Det är intressant 

för vår studie att veta hur medier och myndigheter samarbetar, till exempel när vi kartlägger 

vinklar.  

 

                                                
46 Jörgen Lundälv, Det talande offret. 2. Uppl. Stockholm: Elanders Novum. 2001, ss 57 – 59. 

47 Larsåke Larsson, Kris och lärdom – Kriskommunikation från Tjernobyl till Tsunamin. Västerås: Edita Västra 
Aros. 2008, ss 89 – 92. 
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3.3 Kriser och hot i medier 

Medieforskarna Lars Nord och Jesper Strömbäck har i utredningen ”Hot på agendan: en analys 

av nyhetsförmedling om kriser och risker” sammanställt forskning som beskriver forskningsläget 

rörande nyhetsvärdering och nyhetsurval i samband med kriser och hot. Då vi till stor del 

använder oss av nyhetsvärderingsteori är det intressant att se hur forskningsläget rörande främst 

nyhetsvärdering beskrivs i allmänhet. 

Strömbäck och Nord skriver att kriser inte nödvändigtvis existerar i verkligheten, kriser kan i 

stället betraktas som sociala konstruktioner. En kris är en subjektiv bedömning av en händelse 

och utmärks som en händelse som skapar kollektiv stress och på något vis innebär sociala 

konflikter. När media rapporterar om kriser handlar det ofta om ansvarsfrågan efter ett politiskt 

eller samhälleligt misslyckande, vilket är intressant när vi undersöker vilka vinklar som 

förekommer rörande skogsbranden. Berättelserna utgår från flera aktörer som till exempel 

ögonvittnen, experter och politiker som alla får spela sina roller i en återkommande dramaturgi, 

även detta är intressant eftersom vi även studerar vilka aktörer som förekommer i rapporteringen 

om branden. Nyheter som kan beskrivas som stora kriser får ofta stort utrymme i medierna. 

Kriser i media ökar intresset från både publik och annonsörer.48 

Det är skillnad på vad som är kriser och vad som är hot och risker men nyheterna värderas efter 

samma principer. Även hot och risker värderas högre i media när det berör sådant som nyligen 

aktualiserats. Den typ av dagliga hot som alltid finns skapar inga rubriker utan det är händelser 

som avviker från det normala som ges utrymme i media. Strömbäck ger som exempel att det 

sällan rapporteras om kärnkraftverken i Östeuropa trots att de ständigt utgör ett reellt hot mot 

Sverige om de skulle haverera. Utredningen visar att det är liten skillnad på vardaglig 

nyhetsrapportering och rapportering kring stora händelser. Det som kan utmärka 

mediebevakningen av katastrofer är att den är mindre välarbetat och mer överdriven. 

Rapporteringen är till en början omfattande och intensiv fram tills att händelsen och dess 

sammanhang har blivit en normalitet. 49  

 

 
                                                
48 Lars Nord, Jesper Strömbäck, Hot på agendan: en analys av nyhetsförmedling om kriser och risker. Västerås: 
Edita, 2005, ss 14 – 16. 
49 Ibid. s. 28. 
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3.4 Rapportering om tsunamin 2004 

I kapitlet ”Independence – Then adaption – How swedish journalists covered the tsunami 

catastrophe” i boken ”After the tsunami – Crisis communication in Finland and Sweden” 

undersöks hur den svenska medierapporteringen skett efter tsunamin 2004.50 Författarna, Tomas 

A. Odén, Marina Ghersetti och Ulf Wallin, alla forskare inom medie- och 

kommunikationsvetenskap, kartlägger hur nio olika redaktioner reagerade efter 

flodvågskatastrofen.51 Detta var en händelse som drabbade många svenskar, och rapporteringen i 

Sverige fokuserade främst på svenskar och inte på thailändare, därför är denna studie av stort 

intresse för vår studie. Den gör också vissa jämförelser mellan de olika medierna som liknar de 

som görs i denna studie samt uppmärksammar vilka aktörer som förekommer. Anmärkningsvärt 

är att tsunamin skedde i ett land med stort geografiskt avstånd till Sverige och den drabbade 

människor betydligt värre med ett stort antal dödsfall som följd.52 Tsunamin är den händelse som 

fått störst utrymme i medier under de senaste 20 åren. Mellan 26-12-2004 och 01-01-2005 fick 

flodvågskatastrofen 84 procent av all sändningstid i Rapport 19.30.53 Expressen och Aftonbladet 

utökade sina utgåvor, Expressen med 12 extra sidor varje dag under de första veckorna och 

Aftonbladets utgåva är samtidigt utökad till max. Kvällstidningarna publicerar tillsammans totalt 

937 sidor om tsunamin under den första månaden, motsvarande ett genomsnitt på 30 sidor per 

dag. Morgontidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet innehåller hälften så mycket 

material om katastrofen, med ett genomsnitt på 16,5 sidor per dag, men även de har utökat sina 

utgåvor till max.54 Cirka tio personer är de vanligaste aktörerna i nyheterna. De flesta är män och 

porträtteras stereotypiskt som skurkar, hjältar eller offer.55  

 
                                                
50 Thomas A. Odén, Marina Ghersetti, Ulf Wallin, ”Independence – Then adaption”, i: Lars Nord (red): After the 
tsunami – Crisis communication in Finland and Sweden, 2009, ss 189 – 213.    
51 Göteborgs Universitet, ”Tomas Andersson Oden”, Tillgänglig: http://jmg.gu.se/om-
institutionen/personal?userId=xantom, 2014, (hämtad 2015-01-14); Göteborgs Universitet, ”Marina Ghersetti”, 
Tillgänglig: http://jmg.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xghema, 2014, (hämtad 2015-01-14); Göteborgs 
Universitet, ”Ulf Wallin”, Tillgänglig: 
http://www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xwalul&userName=Ulf+Wallin#tabContentAnchor1, 2012, 
(hämtad 2015-01-14); Thomas A. Odén, Marina Ghersetti, Ulf Wallin, ”Independence – Then adaption”, i: Lars 
Nord (red): After the tsunami – Crisis communication in Finland and Sweden, 2009, ss 189 – 213.    
52	  Thomas A. Odén, Marina Ghersetti, Ulf Wallin, ”Independence – Then adaption”, i: Lars Nord (red): After the 
tsunami – Crisis communication in Finland and Sweden, 2009, ss 189 – 213.	  
53	  Ibid. s. 189.	  
54 Ibid. s. 201. 
55	  Thomas A. Odén, Marina Ghersetti, Ulf Wallin, ”Independence – Then adaption”, i: Lars Nord (red): After the 
tsunami – Crisis communication in Finland and Sweden, 2009, s. 209. 	  



 14 

3.5 Rapporteringen om stormen Gudrun 2005 

Uppsatsen ”Rapportering om Stormen Gudrun – en kritisk diskursanalys av rikspress kontra 

lokalpress” av Rebecka Nilsson, 2006, undersöker hur den svenska dagspressen i jämförelse med 

rikspress samt lokalpress rapporterar om stormen Gudrun. De teorier som har använts är 

nyhetsvärdering och medierapporteringens olika faser. Studien visar att lokaltidningen 

Smålandsposten fyller halva sin tidning varje dag med artiklar om stormen, medan den 

rikstäckande tidningen Dagens Nyheter, publicerar endast ett par uppslag om stormen varje dag 

under stormen Gudrun. Studien visar också att Smålandsposten är sämre än Dagens Nyheter på 

att beskriva orternas geografiska läge i Sverige, samt i förhållande till varandra. Dagens Nyheter 

är bättre på att rapportera om andra delar i Sverige som blivit drabbade av stormen än vad 

Smålandsposten är. Smålandsposten går istället närmre och djupare in på händelsen och 

drabbade personer än vad Dagens Nyheter gör. Studien visar även att lokalpress använder sig 

mer av känslor i sin rapportering än vad rikspressen gör.56 Uppsatsen behandlar, som även vår 

uppsats gör, en naturkatastrof, där jämförelsen fokuserar på rapporteringen mellan lokal- och 

rikspress. Vi har inspirerats av tillvägagångssättet och precis som denna uppsats använder vi oss 

av nyhetsvärderingsteori. 

 

4. Teoretisk ram 

4.1 Nyhetsvärderingsteori 

Nyhetsvärdering kan beskrivas som den bedömning av inkommande nyheters värde samt hur 

stort utrymme de ska få i rapporteringen.57 Vad som är en nyhet kan definieras på olika sätt. 

Exempelvis genom något som inte tidigare publicerats och som har intresse för läsekretsen eller 

allt som kommer att vara mindre intressant i morgon än i dag.58 Enligt Nord och Strömbäck har 

händelser som blir nyheter ofta liknande egenskaper. Nyhetens egenskap handlar om närhet till 

publiken, avvikelser och sensationer samt förenkling och elitcentrering. Med närhet menas en 

händelses geografiska, kulturella och tidsmässiga avstånd till nyhetspubliken vilket påverkar till 

vilken grad nyheten uppmärksammas.59 En händelses närhet förknippas med nyhetsbegreppet 

                                                
56 Rebecka Nilsson, ”Rapportering om Stormen Gudrun”. Kandidatuppsats. Örebro Universitet, 2006. 
57 Nationalencyklopedin, “Nyhetsvärdering”, Tillgängligt: 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nyhetsvärdering, 2014, (hämtad 2014-11-25) 
58 Björn Häger, Reporter. Stockholm: Nordstedts, 2009, s. 78. 
59 Lars Nord, Jesper Strömbäck, Medierna och demokratin. 2. uppl., Lund: Studentlitteratur, 2012, s. 212. 
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aktualitet. Sensation eller avvikelser handlar om situationer som är ovanliga eller förvånande. 

Nord och Strömbäck beskriver Einar Østgaard teori som innebär att alla händelser som blir 

nyheter har ett visst mått av sensation. Nyhetsvärdet skapas när publiken kan känna en 

nyfikenhet för själva händelsen. Vanligtvis är sensationella händelser negativa inslag som 

katastrofer, krig eller olyckor. Studier har visat att dessa typer av händelser är överrepresenterade 

i nyheterna, troligen eftersom de avviker från vår uppfattning om det vardagliga livet. Det gör att 

sensationsnyheter ofta uppmärksammas av publiken.  

 

Medieforskaren Håkan Hvitfelt60 har studerat storstadspress och sammanställt faktorer som ökar 

sannolikheten att en händelse uppmärksammas på förstasidan. Det är mer troligt att nyheten 

hamnar på förstasidan om den handlar om: (Gjort till en lista istället för flytande text) 

• Politik, ekonomi samt brott och olyckor  

• Om det är kort geografiskt eller kulturellt avstånd till händelser och förhållanden  

• Om de är sensationella och överraskande eller handlar om enskilda elitpersoner  

• Beskrivs tillräckligt enkelt  

• Är viktiga och relevanta  

• Spelas under kort tid men som en del av ett tema  

• Samt har negativa inslag och har elitpersoner som källor  

Medier strävar ofta efter en blandning av hårda och mjuka nyheter. Publiken väntas vilja ha 

något lättsamt att tala om samtidigt som medierna strävar efter att fylla sin funktion i en 

demokrati. Björn Häger har sammanställt en formel för vilka faktorer som ligger till grund för 

nyhetsvärdering: Vikt, Icke-normalt, Närhet, Konflikt, Elitpersoner, Lättbegripligt, Nytt.61 

Konflikter bjuder en dramaturgi som passar väl in i media. Att ställa två parter mot varandra blir 

gärna en nyhet.62  

 

Den amerikanska journalisten Walter Lippmann formulerade 1924 ett krav för nyheter. Han 

menade att det ska vara något som kan få respons hos allmänheten. Nyheten ska därför innebära 

                                                
60 Stig Hadenius, Lennart Weibull, Lennart, Ingela Wadbring, Massmedier: Press, radio och tv i den digitala 
tidsåldern, 11 uppl. Falun: Scandbook, 2011, ss 322–323.	  
61 Björn Häger, Reporter. Stockholm: Nordstedts, 2009, ss 79 – 81. 
62 Ibid. s. 88. 
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två saker, den ska väcka känslor hos mottagaren och den ska erbjuda läsaren en möjlighet till 

identifikation. Till exempel menade han, liksom Prakke gör i sin teori, att närhet var en väsentlig 

faktor. Det var av vikt då det gav större känslorespons och mer identifikation.63  

 

4.1.1 Prakkes teori kring nyhetsvärdering 

I Henk Prakkes modell64 värderas nyhetshändelser efter avstånd. Modellen har tre axlar som 

syftar till avstånd i tre olika former: Kulturellt, tidsmässigt och rumsligt. Ju längre bort något är, 

ur någon av de tre aspekterna, desto mindre chans är det att händelsen tar sig till nyhetsplats. En 

händelse som sker här och nu kommer enligt modellen att prioriteras högt. Något som hände igår 

är mindre viktigt och det som hände för flera veckor sedan har i sin tur ännu lägre prioritet. 

Mottagaren ska bli berörd av nyheten, vilket den väntas blir mer ju närmre nyheten är ut någon 

av aspekterna.  

 

Ju närmre ett skeende är i någon av dessa dimensioner desto större nyhetsvärde har det. En nyhet 

bör vara något som skett nyligen eller på annat vis nyligen aktualiserats. I nyhetsrapporteringen 

är en händelse inte spännande särskilt länge och kan snabbt ses som förbrukad. Rumsligt avstånd 

syftar till hur en händelse är mer intressant ju närmre den sker rent geografiskt. En lokaltidning 

täcker mindre skeenden på orten, som inte anses vara relevanta av den rikstäckande tidningen, 

just för att det sker så nära publiken. Kulturellt avstånd handlar om hur vi identifierar oss mer 

med dem som är lika oss i avseendena kultur, religion, politik och ekonomi. Detta syns i hur 

nischade tidningar som riktar sig till en speciell målgrupp tar upp ämnen som för allmänheten är 

ointressant. Samma princip ligger bakom att en morgontidning i Sverige rapporterar mer om vad 

som sker i rika demokratier än i fattiga diktaturer.65  

 

4.2 Framingteorin  

Enligt Nord och Strömbäck handlar framing om inramningar som väljer ut och väcker 

uppmärksamhet hos vissa aspekter samtidigt som uppmärksamheten riktas bort från annat 

innehåll. Detta kan uppstå hos medieproducenten, källan, i kulturella eller sociala sammanhang 

                                                
63 Stig Hadenius, Lennart Weibull, Lennart, Ingela Wadbring, Massmedier: Press, radio och tv i den digitala 
tidsåldern, 11 uppl. Falun: Scandbook, 2011, s. 320. 
64 Ibid. s, 282.	  
65 Björn Häger, Reporter. Stockholm: Nordstedts, 2009, ss 86 – 87. 
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samt hos mediekonsumenten. Framing kan också uppstå medvetet eller omedvetet.66 Exempel på 

medveten framing kan vara public relations där inramningar skapas genom att man försöker 

kommunicera genom journalistiken. Inramingen kan gälla: Aktörens roll och ansvar, värderingar, 

konsekvenser eller en definition av vad som utgör problem.  En inramning kan ofta fungera i 

medierna om den bygger på en omedvetenhet och genom att den synliggörs i medierna.67 Enligt 

Nord och Strömbäck menar Entman att framing betyder att man väljer ut en rad aspekter av en 

bestämd verklighet för att sedan framhäva denna i en kommunicerande text.68 Ekström och 

Larsson menar att det inom både sakfrågor/teman/händelser och aktörer/källor kan finnas en 

mening med att fokusera på mediernas vinkling istället för att bara fokusera på positiva eller 

negativa urskillningar. Enligt Nord och Strömbäck är Shanto Iyengars uppfattning kring 

tematiska och episodiska gestaltningar av sakfrågor inom politiken ytterligare ett exempel på 

generella gestaltningar. Inom tematiska gestaltade nyheter sätts speciella händelser in i ett större 

socialt eller historiskt perspektiv. I de episodiskt gestaltade nyheterna sätts istället det specifika 

fallet i centrum för den journalistiska berättelsen då skribenten ofta skildrar enskilda människors 

livsöden. Enligt Nord och Strömbäck menar Iyengar att alla nyheter kan tolkas genom tematiska 

eller episodiska gestaltningar som då påverkar läsarens upplevelse av nyheten. Exempelvis kan 

läsaren välja att lägga ansvaret av ett problem på individnivå eller på samhällsnivå. Han menar 

också att valet mellan tematiska eller episodiska gestaltningar avgör vad/ vem läsaren väljer att 

lägga ansvaret på vid upplevda samhällsproblem.69 Enligt Ekström och Larsson kan effekten av 

förekomsten av ”tematiskt” och ”episodiskt” berättarperspektiv mätas i nyheter. Där kan det 

jämföras hur medierna placerar ansvaret för en viss händelse/ fråga på samhälles- och 

individnivå och därefter mäta hur publiken tolkar ansvarsfrågan beroende på vilken 

berättarstruktur som används.70  

 

I en intervju med Shanto Iyengar, gjord av Frame Works Institute, så säger han att människor 

                                                
66 Jesper Falkheimer ”Medierna och kampen om innehållet”, i Lars Nord, Jesper Strömbäck (red): Medierna och 
demokratin. 2. uppl., Lund: Studentlitteratur, 2014, s. 163. 
67 Ibid. s. 164.	  
68 Adam Shehata ”Medierna och makten över publiken”, i Lars Nord, Jesper Strömbäck (red): Medierna och 
demokratin. 2. uppl., Lund: Studentlitteratur, 2014, s. 327. 
69 Adam Shehata ”Medierna och makten över publiken”, i Lars Nord, Jesper Strömbäck (red): Medierna och 
demokratin. 2. uppl., Lund: Studentlitteratur, 2014, s. 329. 
70 Mats Ekström, Larsåke Larsson, Metoder i kommunikationsvetenskap. 2. uppl., Lund, Studentlitteratur 2010, s. 
140. 
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tenderar att uppföra sig annorlunda när medierna skriver om vinster eller förluster. Människor 

verkade då tolerera en högre risk när det kom till området förluster. Han säger också att 

framingeffekter påverkar politiskt informerade och oinformerade lika. Iyengar säger att 

inramningar ofta görs genom en fokusering på individer för att det lättare går att se en orsak 

genom en fokusering på en individ istället för ett större sammanhang. Men för att kunna göra en 

episodisk inramning så måste personen ha att göra med sammanhanget. Iyengar menar också att 

ansvar är den primära faktorn för vad som avgör yttranden om politiska frågor. Vid en händelse 

vill människan alltid veta varför något hände samt hur det kan förebyggas. Episodisk inramning 

distraherar väljare från officiell prestanda och förminskar det politiska ansvaret. Iyengar säger att 

episodiska gestaltningar ofta används vid rapportering av brott medan tematiska gestaltningar 

ofta används när arbetslösheten ska beskrivas då de förlitar sig på experter som ekonomer som 

källor. Episodisk inramning är viktigt då journalisterna ska kunna hålla enskilda individer 

ansvariga. Vikten av individualism ska inte underskattas säger Iyengar. Men episodisk inramning 

kan också vara negativt då journalisterna tenderar att vilseleda läsaren genom att hålla individer 

ansvariga för problem som egentligen är hela samhällets ansvar. Då en episodisk gestaltning 

framträder starkast så innebär det att viktiga frågor undangöms och inte får den bevakning som 

de behöver för att publiken ska kunna utvärdera en händelse kritiskt. Detta kan leda till att 

ansvariga beslutsfattare inte behöver stå till svars för vilka beslut de tar. En episodisk gestaltning 

kan därför leda till att förstöra det offentliga samtalet och upphäva politikernas 

ansvarsskyldighet.71 

 

5. Syfte och vetenskaplig frågeställning 

5.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och kartlägga hur rapporteringen kring skogsbranden i 

Västmanland 2014 skiljt sig åt i kvällstidningar, lokala morgontidningar och rikstäckande 

morgontidningar. Utifrån denna ambition studeras i vilken omfattning rapporteringen skedde i de 

olika tidningarna. Fokus kommer primärt att ligga på vilka vinklar medierna använder sig av när 

de rapporterar om branden. Syftet med uppsatsen är även att undersöka i vilken typ av artikel 

samt vilket sammanhang branden omnämns i.  

                                                
71 Frameworks Institute, ”http://www.frameworksinstitute.org/assets/files/iyengarinterview2009.pdf”, Tillgänglig: 
http://www.frameworksinstitute.org/assets/files/iyengarinterview2009.pdf, 2009, (hämtad 2014-12-20)	  	  
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5.2 Hypotes 

En hypotes är att rapporteringen av branden var mest intensiv de tre första veckorna under 

släckningsarbetet. Antalet artiklar kommer sedan att minska i antal. Vår hypotes är även att 

lokaltidningarna kommer att ha det högsta antalet artiklar per vecka som handlar om branden. 

Rapporteringen i de fyra rikstäckande tidningarna kommer att vara mindre än den i 

lokaltidningarna och ske i ungefär samma omfattning sinsemellan de rikstäckande tidningarna. 

Detta baserar vi på Henk Prakkes modell om nyhetsvärdering, se 4.1.1. Rapporteringen om 

branden i lokaltidningar handlar troligen oftast om drabbade eller hjältar. Lokaltidningarna VLT 

och Falu Kuriren har troligen valt att använda sig av dessa vinklar då nyheterna ska väcka 

känslor hos publiken. I 4.1 Nyhetsvärderingsteori beskrivs Walter Lippmanns krav på nyheter 

som bland annat innefattar att de ska väcka känslor. Eftersom branden är närliggande och 

drabbade eller hjältemodiga människor väcker känslor hos människor tror vi att dessa vinklar är 

vanliga i lokaltidningarna.  

Vår hypotes är också att de rikstäckande kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen främst har 

valt att använda sig av alarmerande vinklar i sin rapportering om branden. Detta för att 

kvällstidningar i större utsträckning än morgontidningar har en sensationell rapportering.72 Enligt 

Einar Østgaard73 har alla händelser som blir nyheter ett visst mått av sensation. Vår hypotes är 

därför att kvällstidningarna har använt sig att den negativa händelsen, branden, och rapporterat 

om den med en alarmerande vinkel för att väcka läsarnas uppmärksamhet.  

Utifrån Shanto Iyengars exempel kring tematiska och episodiska gestaltningar av sakfrågor tror 

vi att kvällstidningarna främst gestaltar händelsen utifrån ett individperspektiv medan 

lokaltidningarna och de rikstäckande morgontidningarna sätter in händelsen i ett 

samhällsperspektiv.74  

 

 

 

 

 

                                                
72 Björn Häger, Reporter. Stockholm: Nordstedts, 2009, ss 79 – 81. 
73 Marina Ghersetti ” Journalistikens nyhetsvärdering”, Lars Nord, Jesper Strömbäck (red): Medierna och 
demokratin. 2. uppl., Lund: Studentlitteratur, 2014, s. 213. 
74 Ibid. s. 330. 
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5.3 Frågeställningar 

1) I vilken omfattning och med vilka vinklar skedde rapporteringen kring branden, sammantaget 

samt förändringar över tid?  

2) Vilka skillnader i rapporteringen finns det mellan kvällstidningar och lokal- samt rikstäckande 

morgontidningar? 

3) I vilken typ av artikel och vilket sammanhang omnämns skogsbranden? 

 

6. Metod och Material  

6.1 Materialdiskussion 

Som framgått tidigare jämför denna studie tidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 

Aftonbladet, Expressen, VLT och Falu Kuriren. Då undersökningen rör rikstäckande morgon- 

och kvällstidningar samt lokala morgontidningar valdes två tidningar av varje typ. Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet valdes på basis av att de är de två största morgontidningarna i 

Sverige och får i studien representera rikstäckande morgontidningar.75 Aftonbladet och 

Expressen valdes på samma premiss för att representera rikstäckande kvällstidningar.76 VLT och 

Falu Kuriren ges ut i områden som på olika vis påverkades av branden och valdes utifrån 

utgivningsområde som exempel på lokala morgontidningar. Falu Kuriren är ett andrahandsval, i 

första hand var tanken att använda Sala Allehanda på grund av att branden inträffade närmre 

Sala än Falun.77 Vi hämtade alla artiklar från Mediearkivet Retriever och när det visade sig att 

Sala Allehanda inte fanns tillgänglig där bytte vi tidning för att möjliggöra att urvalet skedde på 

samma vis för alla tidningar. Materialet är artiklar som publicerats från och med 2014-08-01, då 

de första dagstidningsartiklarna om skogsbranden publicerades i tidningarna vi undersöker, till 

och med 2014-10-11, då räddningsinsatsen förklarades avslutad. Vi har sedan gjort en 

kompletterande kvalitativ analys. Till den valdes artiklar som motsvarade vårt resultat i den 

                                                
75 TS Mediefakta AB, ” TS Mediefakta – Snabbfakta”, Tillgänglig: http://ts.se/mediefakta-
upplagor/snabbfakta/?mc=001848, 2014, (hämtad 2014-12-09); TS Mediefakta AB, ” TS Mediefakta – Snabbfakta”, 
Tillgänglig: http://ts.se/mediefakta-upplagor/snabbfakta?mc=000448, 2014, (hämtad 2014-12-09) 
76 TS Mediefakta AB, ” TS Mediefakta – Snabbfakta”, Tillgänglig: http://ts.se/mediefakta-
upplagor/snabbfakta?mc=000048, 2014, (hämtad 2014-12-09);  
TS Mediefakta AB, ” TS Mediefakta – Snabbfakta”, Tillgänglig: http://ts.se/mediefakta-
upplagor/snabbfakta?mc=010558, 2014, (hämtad 2014-12-09) 
77 Länsstyrelsen Västmanlands län, ”Kartor för skogsbranden”, Tillgänglig: 
http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/skogsbranden/tidigare-
uppdateringar/Pages/kartor-for-skogsbranden.aspx, 2014, (hämtad 2014-12-09)  



 21 

kvantitativa undersökningen. Den kvalitativa analysen innefattar en artikel från Dagens Nyheter, 

en artikel från Expressen och en artikel från VLT. 

 

6.2 Urval och avgränsningar 

För att den kvantitativa undersökningen ska ge den mest tydliga och sanna bilden av 

rapporteringen kring branden omfattar undersökningen alla artiklar som huvudsakligen handlar 

om branden, utifrån det kriterier vi formulerat.78 Sammanlagt undersöktes 276 stycken artiklar.  

Vi valde bort artiklar på under 100 tecken för att vi ansåg det vara svårt att uppfatta en vinkel i 

alltför korta texter. Alla artiklar är hämtade från Mediearkivet Retriever där vi använde ett 

sökord: skogsbrand*. Sedan har vi undersökt alla texter som fokuserar på den skogsbrand 

uppsatsen syftar till. Sökträffarna innefattade även artiklar som använde ordet skogsbrand som 

bildspråk eller som fokuserade på annat men av någon orsak nämnde skogsbranden, dessa valdes 

bort. Vi valde att låta undersökningen omfatta alla typer av texter, både redaktionellt och insänt 

material. Detta för att om möjligt se skillnader i vilka typer av texter om branden som publiceras 

i de olika tidningarna och för att både insänt och redaktionellt material påverkar läsarens bild av 

branden.  

 

Avgränsningen i tid, från 2014-08-01 till 2014-10-11, utgår från när branden pågick. 

Räddningsinsatsen förklarades avslutad den 2014-09-11 och den undersökta perioden är en 

månad längre.79 Vi bedömde att det skulle gynna den kvantitativa analysen att samla in material 

under längre tid än den period branden ansågs utgöra ett hot.80 Detta främst för att få ett större 

material men även för att eventuellt undersöka hur rapporteringen varierade under tidsperioden. 

Vi kunde se att det publicerades allt färre artiklar och under den undersökta periodens sista 

månad var det ett fåtal artiklar per vecka eller inga alls. Att det inte längre publicerades artiklar i 

tidningarna var även det en faktor till att vi valde att inte undersöka en längre period. I den 

kvalitativa analysen valde vi att koncentrera analysen till tre artiklar som kan exemplifiera vårt 

kvantitativa resultat. Detta blev därför inget representativt urval. Artiklarna publicerades under 
                                                
78 Åsa Nilsson, ”Kvantitativ innehållsanalys”, i: Larsåke Larsson (red): Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: 
studentlitteratur, 2000, s. 120.	  	  	  
79 Länsstyrelsen Västmanlands län, ”Räddningsinsatsen avslutas”, Tillgänglig: 
http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/Sv/nyheter/2014/Pages/raddningsinsatsen-avslutas.aspx, 2014, (hämtad 
2014-12-10) 
80 Åsa Nilsson, ”Kvantitativ innehållsanalys”, i: Larsåke Larsson (red): Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: 
studentliteratur, 2004, s. 120. 
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de fem första veckorna av den undersökta perioden, då rapporteringen var som mest intensiv. 

Artiklarna valdes utifrån vinkel och är en från varje typ av tidning, rikstäckande morgontidning, 

rikstäckande kvällstidning och lokaltidning.  

 

6.3 Metod kvantitativ undersökning 

I denna studie använts både kvantitativ och kvalitativ analys. En kvantitativ analys är lämplig när 

en vill undersöka ett större material för att finna generella drag.81 I analysen studeras inte det 

enskilda utan resultatet kan endast bidra till att skapa en bred uppfattning av materialet. 

Materialet bryts ner och förenklas för att det ska gå att göra jämförelser av de generella dragen 

vilket är syftet.82 En kvantitativ undersökning är lämplig att använda för att svara på uppsatsens 

frågeställningar. Den kan visa på skillnader mellan de valda tidningarna ur de aspekter vi vill 

undersöka så som frekvens, vinklar, och typ av artikel.  

 

6.3.1 Metodproblem 

En kvantitativ analys kan inte kartlägga nyansskillnader och helhetsperspektivet kan gå 

förlorat.83 En kvantifiering kan endast mäta enskilda aspekter som mäts oberoende av varandra 

och den får kritik för att kontexten går förlorad. 84 Därför har vi valt att komplettera vår 

kvantitativa analys med en kvalitativ analys. 

 

6.3.2 Variabler och variabelvärden 

Variabler valdes utifrån vilka frågor vi ville ställa materialet.85 Variabelvärdena valdes efter att 

vi genomfört en pilotstudie när vi läste igenom en stor del av materialet vi skulle komma att 

undersöka. Då skapade vi oss en uppfattning om vilka vinklar som förekom.86 Kodschemat var 

                                                
81 Åsa Nilsson, ”Kvantitativ innehållsanalys”, i: Larsåke Larsson (red): Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: 
studentliteratur, 2004, s. 111.	  
82 Åsa Nilsson, ”Kvantitativ innehållsanalys”, i: Larsåke Larsson (red): Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: 
studentliteratur, 2004, s. 117. 
83 Ibid. ss 114–116; Åsa Nilsson, ”Kvantitativ innehållsanalys”, i: Larsåke Larsson (red): Metoder i 
kommunikationsvetenskap. Lund: studentliteratur, 2000, s. 113.   
84 Åsa Nilsson, ”Kvantitativ innehållsanalys”, i: Larsåke Larsson (red): Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: 
studentliteratur, 2004, s. 117. 
85 Åsa Nilsson, ”Kvantitativ innehållsanalys”, i: Larsåke Larsson (red): Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: 
studentliteratur, 2000, s. 122. 
86 Åsa Nilsson, ”Kvantitativ innehållsanalys”, i: Larsåke Larsson (red): Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: 
studentliteratur, 2004, s. 125.	  
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utformat på så vis att det var möjligt att lägga till ytterligare värden under pilotstudien. Nedan 

redovisas de variabler som användes och hur de definieras.  

 

Vinkel 

Vinkel handlar om hur en artikel är skriven, vad den i huvudsak handlar om. Vid kodning 

utlästes vinkel i första hand i rubrik och ingress. Om det utifrån detta inte var möjligt att avgöra 

vilken vinkel texten hade eller om texten kunde bedömas ha flera vinklar valdes den vinkel som 

fick mest utrymme i brödtexten. Analysen utgick från 13 variabelvärden. Det gjordes en 

uppdelning mellan artiklar som var kritiska, neutrala eller positiva till politiken. Detta 

möjliggjorde att slå ihop de politiska artiklarna till ett variabelvärde om det skulle anses mer 

lämpligt utifrån antal artiklar och eventuella samband. Natur klimat och Natur Biologi delades 

upp efter samma princip.  

Variabelvärden: Politiskt kritiskt, Politiskt neutral, Politiskt positivt, Anklagande ej politisk, 

Natur klimat, Natur Biologi, Ekonomi, Hjältar, Alarmerande, Drabbade, Informerande, Väder, 

Övrigt.  

 

Geografisk nivå  

Variabeln geografisk nivå syftar till vilken nivå artikeln behandlar. Sätts branden in i ett 

sammanhang som rör det lokala, något som är generellt för Sverige eller anknyts branden till 

något som rör ett internationellt plan? Artiklarna kodades efter den största nivån de rörde. Om en 

artikel exempelvis handlade om ämnen som anknöt till både det lokala och det globala kodades 

artikeln alltid som internationell.  

Variabelvärden: Lokalt, Riks, Internationellt.  

 

Artikeltyp 

Artiklarna kodades efter vilken typ av text de var. Detta avgjordes ofta av vinjett i tidningen, om 

det inte fanns vinjett eller annat förtydligande angående vilken typ av text det rörde sig om har vi 

avgjort typ efter läsning. Texter som varit svåra att bestämma har kodats som annat. 

Variabelvärden: Nyhetsartikel, Debattartikel, Längre reportage, Insändare, Fråga/Svar, 

Bildreportage, Ledartext, Annat.  
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Aktör 

Variabeln Aktör finns med för att skapa en överblick av vilka aktörer som får mest utrymme. När 

det fanns flera aktörer i en text kodades texten efter den aktör som fick mest utrymme i texten.  

Variabelvärden: Drabbade, Politiker, Räddningstjänst, Experter, Ingen, Privatpersoner, Annat.  

 

6.4 Metod kvalitativ analys 

Kvalitativa analyser eller fallstudier inriktar sig på speciella händelser, texter eller samtal. I en 

del studier undersöker forskaren få texter mycket noggrant. I en kvalitativ analys undersöks en 

enskild händelse utifrån flera olika aspekter. I de få fall som undersöks kan man jämföra likheter 

och skillnader mellan dem. I enskilda fall kan forskaren få möjlighet att undersöka hur specifika 

omständigheter påverkar en händelse samt hur kontextuella förhållanden blir betydelsefulla i 

förmedlingen. I textanalyser blir det därför möjligt att tolka meningen i de enskilda delarna och 

läsa mellan raderna. Forskaren kan då exempelvis undersöka berättarstrukturer och specifika 

konventioner.87 När forskaren gör en textanalys kan den utgå från att texter samspelar med andra 

texter, hur texten skapar en struktur (koherens) samt hur textens aktörer förenar sig till en helhet 

(relation).88 Den kvalitativa analysen görs för att påvisa sammanhang som går förlorade i den 

kvantitativa analysen.  

 

6.4.1 Definition av episodiska och tematiska gestaltningar i analys 

Episodiska och tematiska gestaltningar ger en händelse olika betydelser beroende på om den 

presenteras genom en enstaka händelse/person eller som ett generellt problem. Vi har i vår 

analys valt att utgå från ett antal frågor som kan fastställa om artiklarna gestaltas episodiskt eller 

tematiskt samt hur det påverkade rapporteringen kring branden. Vi har inspireras och utformat 

frågorna efter Shanto Iynegars teori om episodisk och tematisk gestaltning. 
 

1. Fokuserar nyhetstexten på en särskild händelse/ person för att beskriva det generella 

problemet? 

2.  Sätts politiska frågor in i det generella sammanhanget? 

3. Hur tillskrivs individ/ samhället ansvaret för branden? 

4. Hur gestaltas aktörer/aktör i artiklarna? 
                                                
87Mats Ekström, Larsåke Larsson, Metoder i kommunikationsvetenskap. uppl. 2, Studentlitteratur: Lund, 2013, s. 19. 
88 Ibid. s. 160. 
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5. Vilken betydelse har närheten till branden för om nyhetstexten gestaltas 

episodiskt/tematiskt? 

Fråga nummer ett valde vi att ha med för att kunna dra slutsatsen om artikeln gestaltas episodiskt 

och i så fall om den handlar om en individ eller en händelse kring branden. Enligt Shanto Iynegar 

påverkas läsaren olika beroende på om artikeln gestaltas episodiskt eller tematiskt. Om artikeln 

gestaltas episodiskt så kan det finnas en risk att sammanhanget i sig går förlorat, då fokus ligger 

på en enskild person eller händelse och inte på en samhällsnivå. Fråga nummer två valde vi att ha 

med för att kunna se om artikeln gestaltas tematiskt och då om politiska frågor tas upp i samband 

med branden. Enligt Iyengar sätts tematiska gestaltade nyheter in i speciella händelser och ses ur 

ett större socialt eller historiskt perspektiv.89 Fråga nummer tre valdes för att se hur 

ansvarsfrågan beskrivs i artiklarna samt om ansvaret anses ska tas på en individnivå eller en 

samhällsnivå. Den fjärde frågan ska ge svar på om aktörer förekommer i nyhetstexterna och om 

så, hur de får komma till tals och vilken typ av aktör som texten handlar om. Se 7.1.4 Aktörer, 

Tabell 4, för beskrivning av vilka typer av aktörer samt frekvensen av aktörer vi valt att ha med i 

analyserna av texterna. Den femte frågan tar upp om närheten har någon betydelse för om 

nyheten gestaltas episodiskt eller tematiskt. Vi vill då ta reda på sambandet mellan närhet till 

nyhetsplats och lokaltidningar. Vi går då efter Henk Prakkes närhetsprincip, beskrivs i 4.2 

Prakkes teori kring nyhetsvärdering.  

 

6.4.2 Metodproblem 

Vid en kvalitativ analys finns en risk att utföraren inte förhåller sig objektivt. Det kan vara lätt att 

forskaren istället ”färgas” av det som skrivs i artiklarna och att ett neutralt förhållningssätt inte 

tillämpas. Då denna uppsats är begränsad till 10 veckor så blir materialet och urvalet därför 

också begränsat. Det kan påverka validiteten och reliabiliteten. Vi har haft detta i åtanke när vi 

utfört studien. Risken finns också att urvalet av artiklar blir mer anpassat för att styrka hypotesen 

och de teorier som tillämpas.90 

 

 

                                                
89 Adam Shehata ”Medierna och makten över publiken”, i Lars Nord, Jesper Strömbäck (red): Medierna och 
demokratin. 2. uppl., Lund: Studentlitteratur, 2014, s. 330.	  
90 Idar Magne Holme, Bernt Krohn Solvang, Björn Nilsson, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 
metoder, Lund: Studentlitteratur, 1997, s. 163. 
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6.5 Validitet och Reliabilitet  

Den kvantitativa analysen omfattar alla artiklar som i huvudsak handlar om branden i de sex 

undersökta tidningarna. Då urvalet gäller hundra procent av artiklarna är det ett fullständigt 

representativt urval och ur det avseendet har studien hög reliabilitet.91 Något som kan öka 

felmarginalen för vår studie är att vi varit två personer som kodat. För att undvika att arbeta efter 

olika principer diskuterades variablernas definitioner noggrant och tydliga riktlinjer lades ut för 

kodningen. Detta kan inte eliminera risken att det finns vissa differenser i vårt utförande av 

kodningen men ökar sannolikheten att vi kodat mycket lika.92 Undersökningens ambition var att 

kartlägga skillnader mellan de olika typerna av tidningar och inte tidningarna sinsemellan, därför 

har vi delat upp arbetet och kodat en typ av tidning var. Detta för att jämna ut eventuella 

skillnader som funnits i vårt tillvägagångssätt. Kodning av variabeln Vinkel har i stor 

utsträckning varit en fråga om individuell tolkning av texten. Vi har följt det tillvägagångssätt 

som beskrivs i 6. Metod och material för att den kvantitativa delen ska ha så hög reliabilitet som 

möjligt.  

 

När resultaten redovisas presenteras antalet artiklar ofta i procent. Det är värt att ha i åtanke att 

det skiljer sig stort mellan antalet artiklar i de olika tidningarna, från Dagens Nyheter med 21 

stycken artiklar till VLT med 94 stycken. Det betyder att resultatet för VLT kommer att vara 

säkrare än det för Dagens Nyheter, då det bygger på ett större antal artiklar. Vi menar att 

validiteten för vår studie är hög. Vårt mål har varit att undersöka skillnader mellan lokala och 

rikstäckande morgontidningar samt kvällstidningar med fokus på vinklar och omfattning. Genom 

att koda artiklar efter vinklar och räkna artiklar bör vi ha åstadkommit just detta.93 

 

Urvalet av artiklar för den kvalitativa analysen är inte representativt och har därför en lägre 

reliabilitet än den kvantitativa undersökningen. Reliabiliteten avgörs av hur mätningarna har gått 

till samt hur noggrant informationen har behandlats. Då materialet har behandlats noggrant höjer 

det reliabiliteten. Dock blir uppsatsens reliabilitet högre eftersom studien är byggd på både en 

                                                
91 Torsten Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare, uppl. 2, Liber: Malmö, 2010, ss 26 – 27. 
92 Ibid. 
93 Ibid. ss 26 – 27. 
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kvalitativ- och kvantitativ analys.94 Reliabiliteten kunde ha blivit högre om ett större material och 

urval gjorts vid den kvalitativa analysen. Detta skulle gjort undersökningen mer trovärdig. En 

uppsats har en hög reliabilitet om fler undersökningar oberoende av varandra fokuserar på 

samma ämne och resultatet visar samma sak. Validitet i sin tur handlar om att studera det som 

har angivits och information som är giltig. I kvalitativa studier är det lättare att uppnå hög 

validitet då forskaren har en närhet till det som undersöks i kvalitativa metoder. Ett problem som 

kan uppstå är att forskaren tolkar materialet felaktigt.95 Detta är något som vi har haft i åtanke 

när materialet har analyserats.  

 

7. Resultat och Analys 

7.1 Kvantitativ del  

7.1.1 Omfattning 

Det totala antalet artiklar i studien är 276 stycken. Flest artiklar har med god marginal publicerats 

av VLT, 94 artiklar, som Tabell 1 visar. Minst antal artiklar publicerades av Dagens Nyheter. 

Övriga tidningar har alla publicerat ungefär lika många vardera, mellan 36 och 45 stycken.  

VLTs stora antal artiklar kan kopplas till närhetsprincipen som bland annat finns i Henk Prakkes 

modell, beskrivs i 4.2 Prakkes teori kring nyhetsvärdering. Här syns ett resultat av 

närhetsprincipen ur den rumsliga aspekten. VLT är den tidning vars läsare bor närmast branden. 

Den andra undersökta lokaltidningen, Falu Kuriren, har större avstånd till branden och det brann 

inte i tidningens utdelningsområde. VLTs läsare blev direkt berörda av branden och att tidningen 

då rapporterar mer om den stämmer överens med Walter Lippmanns teori, under 4.1 

Nyhetsvärderingsteori. Han krävde av en nyhet att den ska väcka känslor hos mottagaren samt 

erbjuda läsaren en möjlighet till identifikation. Det är rimligt att anta att känslorna inför branden 

var starkare för den som bor i eller nära området eller orten som brann. På samma vis är det mer 

troligt att en västmanlandsbo identifierar sig med en annan västmanlandsbo, än att till exempel 

en stockholmare gör det, vilket också gör att branden enligt nyhetsvärderingsteori värderades 

högre i tidningen i Västmanland. 

 

 

                                                
94 Idar Magne Holme, Bernt Krohn Solvang, Björn Nilsson, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 
metoder, Lund: Studentlitteratur, 1997, s. 163. 
95 Ibid. s 94.	  
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Tabell 1: Visar antalet artiklar från var och en av de undersökta tidningarna.  

Tidning	   Dagens	  Nyheter	   Svenska	  Dagbladet	   Aftonbladet	   Expressen	   VLT	   Falu	  Kuriren	  

Antal	   21	   36	   39	   45	   94	   41	  

 

Branden passar in på många av Håkan Hvitfelts punkter angående vad som ökar sannolikheten 

att en händelse uppmärksammas på förstasidan. Listan, som även den återfinns under 4.1 

Nyhetsvärderingsteori, innefattar ett flertal faktorer som kan användas för att beskriva branden. 

Bland annat beskrivs att en händelse ska innehålla faktorerna olyckor, kort geografiskt avstånd, 

händelser som är sensationella eller överraskande, är viktiga och relevanta samt har negativa 

inslag. Några av dessa faktorer kan beräknas vara starkare för VLTs läsare än för andra. Som 

redan beskrivits är det geografiska avståndet kortare för VLT. Samtidigt kan branden anses vara 

mer viktig och relevant för just VLTs läsare än de andra tidningarnas publik då branden sprider 

sig i närområdet och utgör ett reellt hot för dem. 

 

Under 3.3 Kriser och hot i medier beskrivs en kris som något abstrakt som inte nödvändigtvis 

existerar i verkligheten. En kris är en social konstruktion och det är en händelse som skapar 

kollektiv stress. Det beskrivs vidare att händelser som kan uppfattas som kriser ofta får stort 

utrymme i medier. Detta kan ge en förklaring till att rapporteringen var som störst i VLT, en 

förklaring som speglar närhetsprincipen som beskrivs i 4.1 Nyhetsvärderingsteori. Om krisens 

vara eller icke vara är en subjektiv bedömning är det möjligt att händelsen tolkas som en kris av 

VLT, vars läsare kan anses var i farozonen att drabbas av kollektiv stress, i samband med 

brandens utveckling. Till följd av att det är en kris får händelsen stort utrymme. Den subjektiva 

bedömningen på de andra redaktionerna kan vara att det inte rör sig om en kris, där av mindre 

utrymme. 

  

Kvällstidningarna har publicerat fler artiklar än de rikstäckande morgontidningarna. Då båda 

typerna av tidningar är rikstäckande är inte denna skillnad ett resultat av närhetsprincipens 

geografiska aspekt. Det större antalet kvällstidningsartiklar kan istället härledas till 

kvällstidningars sensationsorienterade rapportering.  
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Figur 1: Visar antalet artiklar fördelade över tid i de undersökta tidningarna.  

 
 

Figur 1 visar antalet artiklar fördelade över veckorna som undersökningen sträcker sig över. Som 

syns i figuren är det ett fåtal artiklar under första veckan. Det beror till stor del på att branden 

startade på torsdagen, alltså var det endast tre dagar under vecka 31 som det över huvud taget var 

möjligt för tidningarna att rapportera om den. Dock rapporterade alla tidningar om den, alltså 

nyhetsvärderades den tillräckligt högt för att finnas med i tidningen på alla tidningarnas 

redaktioner. Under veckan därpå, vecka 32, skrev alla tidningar mycket om branden. Om 

nyhetsvärderingen endast var ett resultat av närhetsprincipen borde rapportering varit som 

intensivast under den första veckan när branden var en helt färsk nyhet, sett till den tidsmässiga 

aspekten. Vi kan se tydligt att antalet publicerade artiklar förhåller sig till denna aspekt och att 

piken sker vecka 32. Dock inte redan vecka 31, när branden precis börjat. Detta kan tillskrivas 

skogsbrandens utveckling. Förutom att det finns sju dagar att rapportera om branden, bortsett 

från lokaltidningarna som båda har en utgivningsfrekvens på sex dagar, har utbredningsområde 

ökat kraftigt. Samtidigt har branden blivit mer sensationell bland annat till följd av dödsfallet. 

Både enligt Einar Østgaards teori och enligt Håkan Hvitfelts lista, som beskrivs under 4.1 

Nyhetsvärderingsteori, krävs att en händelse är sensationell för att den ska bli en nyhet. 
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7.1.2 Vinklar 

Figur 2: Visar procentuell fördelning av vinklar i de olika typerna av tidningar.  

 
 

Differenser 

Den vinkeln där skillnaden mellan tidningarna är som störst är Alarmerande. Kvällstidningarna 

använde sig främst av denna vinkel. Sensationsjournalistik är typiskt för kvällstidningar och kan 

sägas vara det som definierar den typen av tidningar. En alarmerande vinkling i kvällstidningarna 

är därför väntad. Det är möjligt att den avvikande rapporteringen i kvällstidningarna beror på de 

olika försäljningssätten. När morgontidningarna har en stabil läsarkår som utgörs av 

prenumeranter måste kvällstidningarna förlita sig på lösnummersförsäljning.  

Ytterligare en möjlig förklaring kan finnas hos Walter Lippmanns krav på en nyhet: att den ska 

väcka känslor hos läsaren. För läsarna av lokaltidningarna, som har geografiskt kortare avstånd 

till nyheten, krävs ingen alarmerande vinkel för att väcka känslor. Branden är nära dem, och den 

är närmre VLTs läsare än Falu Kuriren, vilket speglas i Figur 4 där den minsta andelen 

Alarmerande vinklar finns i VLT.  

 

Som beskrivs i uppsatsens bakgrundskapitel fokuserar kvällstidningar mer på människor än vad 

morgontidningarna gör. Det kan tolkas som att morgontidningarna ofta beskriver händelser på en 

samhällsnivå. Utifrån Shanto Iynegar teori om gestaltningar, som beskrivs i 4.3 Framing, går det 
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att beskriva det som att kvällstidningar oftare beskriver händelser episodiskt och 

morgontidningar oftare beskriver händelser tematiskt. Det kommer att studeras närmre i studiens 

kvalitativa del och skulle kunna vara den bakomliggande orsaken till skillnader rörande vinkeln 

Natur och Ekonomi. Båda dessa vinklar samt hjältevinkeln analyseras närmre i samband med 

Figur 4. Vinkeln Anklagande är mindre i lokaltidningarna än i de rikstäckande. Som beskrivs i 

4.1 Nyhetsvärderingsteori är konflikter säljande och gör sig bra på plats.  

I 3.2 Medias betydelse i krissituationer beskrivs att myndigheter är positiva till medier i 

krissituationer och att de anser att medier fokuserar mindre på granskning. Det är möjligt att den 

lokala pressen har närmre samarbete med myndigheterna och i större omfattning väljer bort att 

granska dessa i samband med branden. Detta går dock inte att härleda till teorier eller tidigare 

forskning som presenteras i denna uppsats. För att det ska vara ett rimligt resonemang krävs även 

att de anklagade är just myndigheter, vilket inte framgår av denna analys.  

 

Likheter 

Som Figur 2 visar är det vanligt i alla tidningarna att vinkla på dem som drabbas av branden. I 

både rikstäckande och lokala morgontidningar var det den vanligaste vinkeln. Som framgår i 3.1 

Vad är en katastrof? gör sig drabbade människor bra på nyhetsplats och det är säljande att lyfta 

fram dem vilket troligtvis är anledningen till att det sker. 

 

Förändring över tid 

I Figur 3 syns vilka vinklar som har förekommit under vilka veckor. Det är naturligt att det är 

störst bredd på vinklar under den perioden flest artiklar har publicerats, se Figur 1. Med fler 

artiklar har det funnits utrymme för större variation i rapporteringen. Intressant är att se hur 

vinklarna förändras över tid. Den första veckan publiceras endast Alarmerande artiklar. 

Veckorna 32 och 33 då det publiceras ett stort antal artiklar förekommer alla vinklar i de flesta 

tidningarna. En vinkel som är relativt vanlig under de senare veckorna, från och med vecka 26, 

är Anklagande (ej politisk), det syns också att det är få artiklar som fokuserar på människor 

under de senare artiklarna. Figur 3 visar en tendens till att rapporteringen i större utsträckning 

gäller en samhällelig nivå i samband med att tiden går. Det kan härledas till branden och 

efterspelets händelseförlopp, som beskrivs närmre i 2. Bakgrund.  
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Figur 3: Visar vinklar fördelade över veckor. 
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Figur 4: Visar procentuell fördelning av vinklar i de olika typerna av tidningar 

 
Som nämnts tidigare är det olika stort avstånd till branden för de olika lokala morgontidningarna. 

När dessa tidningars fördelning av vinklar ställs mot varandra, som i Figur 4, syns skillnader som 

inte framkom tidigare. Den största skillnaden ser vi rörande vinkeln Natur. Procentuellt har Falu 

Kuriren vinklat dubbelt så mycket på Natur som VLT har gjort. Detta kan inte härledas till 

nyhetsvärderingsteori. Det är rimligt att bedöma att denna skillnad är ett resultat av något annat 

och kommer att tas upp i diskussionen. Nästan lika stor är variationen angående vinkeln 

Informerande, VLT 10 procent och Falu Kuriren 18 procent. Inte heller här finns en förklaring i 

nyhetsvärderingsteori.  

 

Skillnaderna som framträder i Figur 4 som är intressanta att analysera ur ett 

nyhetsvärderingsteoretiskt perspektiv är de som syns i vinklarna Politisk, Hjältar och Övrigt.  

Den politiska vinkeln är vanligast i VLT. Då den vinkeln är lika stor i de andra kategorierna 

antyder resultatet att avstånd till branden är en avgörande faktor för hur stor del av artiklarna som 

handlar om politik. Även Hjältar får störst utrymme i VLT, 13 procent. Även detta skulle kunna 

härledas till närhetsprincipen om det inte var för att det skiljer 4 procentenheter mellan de 

rikstäckande morgontidningarna och kvällstidningarna. I detta fall betyder det att 

kvällstidningarna rapporterat tre gånger så mycket med vinkel på Hjältar som de rikstäckande 
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morgontidningarna gjort. Detta är rimligt ur avseendet att kvällstidningarna fokuserar mer på 

människor än morgontidningar gör96 men det förklarar inte skillnaden mellan kvällstidningarna 

och de lokala morgontidningarna. Det kan vara en teknik för att väcka känslor hos läsaren. I 

3.4.1 Stormen Gudrun, 2006, beskrivs att rapporteringen om stormen Gudrun spelade mer på 

känslor i den undersökta lokaltidningen Smålandsposten än i Dagens Nyheter. Det kan vara 

samma sak som sker här. Om hjältevinkeln används för att väcka känslor skulle det även förklara 

varför den är vanligare i kvällspressen som är mer präglad av sensation.  

 

Figur 5: Visar vilken geografisk högstanivå tidningarna skrivit om. 

 
En annan typ av vinkel är om artiklarna rör det lokala, det nationella eller internationella. Figur 5 

visar att ett fåtal artiklar i varje tidning hade internationell anknytning. Fokus låg på ett lokalt- 

eller nationellt plan, vilket är rimligt sett till att det brann i ett begränsat område i Sverige. 

Kvällstidningarna och de lokala morgontidningarna beskrev branden med lokal anknytning lika 

mycket, det vill säga till 57 %. De båda typerna av tidningar gjorde ungefär lika ofta kopplingar 

rörande ett internationellt plan, 35 % av artiklar i kvällstidningarna och 30 % av artiklarna i 

lokaltidningarna. Sett till hur tidningarna vinklar, i Figur 2, är de vanligaste vinklarna i 

                                                
96 Daniel C. Hallin och Paolo Mancini, Comparing media system: Three models of media and politics, New York: 
Cambridge University Press, 2004, ss 158–159.	  	  
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kvällspressen Alarmerande och Drabbade. Två vinklar som av givna anledningar primärt 

beskriver en lokal nivå. 

 

Som beskrivits tidigare var morgontidningarnas vinklar mer lika men det är givet, ur ett 

nyhetsvärderingsperspektiv, att de lokala tidningarna fokuserar mer på det lokala och att det 

rikstäckande fokuserar mer på det nationella. Därför syns i Figur 5 en stor differens rörande 

geografiskt nivå i de olika typerna av morgontidningar. 

 

Tidningarna publicerade alla politiska artiklar men andelen var störst i lokalpressen. I tabell 2 

visas vilken geografisk nivå de politiska artiklarna beskriver. I de båda typerna av 

morgontidningarna är fördelningen densamma rörande lokal, nationell och internationell nivå. 

Kvällstidningarnas politiska artiklar rör alla ett nationellt plan. 

 

Tabell 2: Visar hur många politiska artiklar från varje tidning som fokuserade på en lokal nivå, 

rikstäckande nivå eller internationell nivå.  

Politisk	   Lokal	   Riks	   Internationell	  
Morgon	  Riks	   1	   4	   1	  
Kvälls	  Riks	   0	   9	   0	  
Morgon	  Lokal	   4	   12	   4	  
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7.1.3 Typ av text 

Figur 6: Visar i vilken typ av artikel skogsbranden nämns.  

 
De undersökta tidningarna har alla, som Figur 6 visar, använt sig av mellan 60 och 70 procent 

nyhetsartiklar när de skrivit om branden. Även debattartiklar och längre reportage har använts, 

vardera runt 10 procent, med något fler längre reportage än debattartiklar. I stort är det mycket 

lika fördelning över vilken typ av text som använts i alla tre kategorier av tidningar. Att 

skogsbranden främst genererat nyhetsartiklar är rimligt, det är en händelse som ur 

nyhetsvärderingsteoretiskt perspektivrent allmänt lämpar sig på nyhetsplats och tidningarna vi 

undersökt är alla nyhetsmedier.  

Att Insändare är vanligare i lokaltidningarna och att Annat är en större kategori i 

kvällstidningarna har naturliga förklaringar. På VLTs insändarsida uppstod en debatt om Västerås 

flygplats som tog avstamp i branden. Detta resulterade i ett antal insändare som finns med i 

undersökningen. I Expressen publicerades reflekterande texter skrivna av journalister som bodde 

i det brandhärjade området. Dessa kodades som Annat och bidrog till att den kategorin är större i 

kvällstidningarna.  
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7.2 Kvalitativ del 

I detta kapitel kommer analys och resultat av tre utvalda artiklar att beskrivas. De tre artiklarna är 

alla valda från olika tidningar. VLT som är en lokaltidning i det område där branden ägde rum, 

Expressen som är en rikstäckande kvällstidning och Dagens Nyheter som är en rikstäckande 

morgontidning. Analysen har gjorts för att styrka den kvantitativa resultatdelen, då 

sammanhanget i texterna lättare går att visa genom en kvalitativ undersökning. Vi har därför valt 

att ta ut tre artiklar som visar på det resultat vi kommit fram till i den kvantitativa 

undersökningen. Vi har valt att applicera framingteorin, se 4.3 Framingteori där vi undersöker 

episodiska och tematiska gestaltningar i texterna och nyhetsvärderingsteorin, se 4.1 

Nyhetsvärderingsteorin samt Prakkes teori, se 4.2 Prakkes teori kring nyhetsvärdering där vi 

undersöker hur närhetsprincipen kan kopplas samman med artiklarna. 

  

7.2.1 Fokuserar nyhetstexten på en särskild händelse/ person för att beskriva det generella 

problemet? 

Artikel 1. VLT ”Jag trodde att huset var förlorat”, 25 augusti 2014 97  

Nyhetstextens fokus ligger på en särskild händelse och person. Artikeln handlar om paret Lindén 

i Gammelby som behövde lämna sitt hem på grund av skogsbranden. Artikeln är vinklad så att 

paret och händelsen att de tvingas lämna sitt hem sätts i fokus framför branden. Branden fungerar 

istället som orsaken till varför de behöver lämna sitt hem.  

Artikel 2 Expressen ”RÖKEN ÄR ÖVERALLT”, 5 augusti 201498 

Nyhetstexten vinklas genom att texten är alarmerande och skrämmande. Fokus i texten ligger på 

en individnivå då nyheten skrivs genom människornas upplevelser. Röken som beskrivs står för 

branden som är en händelse. I texten beskrivs det hur människornas himmel blev mörk samtidigt 

som det regnade aska. Texten är dramatisk.  

Artikel 3 Dagens Nyheter ”Röken når ända till Rosenbad”, 8 augusti 201499 

                                                
97 Peter Jaslin, VLT, ”Jag trodde att huset var förlorat”, Tillgänglig: http://web.retriever-
info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayPDF?documentId=0573532014082567B42E6419265F509056
307FBFC95F23&serviceId=2, 2014, (hämtad: 2014-12-01) 
98 Arne Lapidus, Tommy Schönstedt, Expressen, ”RÖKEN ÄR ÖVERALLT”, Tillgänglig: https://web-retriever-
info-
com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=05091020140805348106EB74514EEEFC0
B2A9223A091F8&serviceId=2, 2014, (hämtad:2014-12-01)  
99 Ewa Stenberg, Dagens Nyheter, ”Röken når ända till Rosenbad”, Tillgänglig: https://web-retriever-info-
com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=05091520140808F76F378185A6AD871F
A444CE66DE4B0C&serviceId=2, 2014, (hämtad: 2014-12-14) 
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Nyhetstextens fokus ligger på att regeringen försöker hindra att kritiken mot Sveriges 

krisberedskap tar över valdebatten. Nyhetstextens fokus ligger alltså inte på en särskild händelse 

eller person för att beskriva det generella problemet. Problemet i sig är branden, som är en 

händelse, men texten gestaltas utifrån ett samhällsperspektiv.  
 

7.2.2 Sätts politiska frågor in i det generella sammanhanget? 

Artikel 1 VLT ”Jag trodde att huset var förlorat”, 25 augusti 2014 

Nyhetstexten innehåller inga direkta politiska frågor rörande branden. Artikeln har en 

personvinkel och är därför en episodisk gestaltning. Fokus ligger på paret Lindéns upplevelser 

och vi får genom deras ögon veta hur brandens förlopp skett. Enligt Shanto Iynegar, se 4.3 

Framingteori, påverkas läsaren olika beroende på om artikeln gestaltas episodiskt eller tematiskt. 

Om artikeln gestaltas episodiskt så kan det finnas en risk att sammanhanget i sig går förlorat, då 

fokus ligger på en enskild person eller händelse och inte på en samhällsnivå. Detta kan vi tydligt 

se i artikeln. Vad som egentligen sker utanför parets område får vi inte veta. Hur 

släckningsarbetet och ansvarsfrågan tas upp får vi inte veta. Man kan därför säga att vi går 

minste om värdefull information genom att artikeln endast ligger på en individnivå.  

 

”Nu har knappt tre veckor gått, stillheten har återvänt till Gammelby och de boende har hjälpt 
varandra genom krisen.”  
 
Artikeln har ett positivt slut och det enda läsaren egentligen får veta om vad som skett utanför 

Gammelby är att det har varit en ”kris”. Under rubriken 3.3 Kriser och hot i medier beskrivs en 

kris som något abstrakt. En kris kan vara en social konstruktion och händelser som kan uppfattas 

som kriser får ofta stort utrymme i medier. Detta kan ge en förklaring till att rapporteringen var 

som störst i VLT, en förklaring som speglar närhetsprincipen som beskrivs i 4.1 

Nyhetsvärderingsteori. Den här artikeln fungerar då som ett typ exempel där lokala medier väljer 

att använda sig av ordet ”kris” för att beröra invånarna som bor där och ge dem uppfattningen av 

att branden är en kris.  

Artikel 2 Expressen ”RÖKEN ÄR ÖVERALLT”, 5 augusti 2014 

Shanto Iyengar menar att nyheter som handlar om politiska frågor ofta gestaltas genom 

episodiska eller tematiska gestaltningar. Artikelns innehåll sätts inte in i något större politiskt 

perspektiv utan har en mer alarmerande vinkel. SOS-alarm och räddningstjänsten är de enda 
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institutioner som nämns i texten förutom drabbade, rädda människor. Denna artikel, lika som 

VLT:s artikel, är gestaltad episodiskt.  

Artikel 3 Dagens Nyheter ”Röken når ända till Rosenbad”, 8 augusti 2014 

Enligt Iyengar, se 4.3 Framingetorin, sätts tematiska gestaltade nyheter in i speciella händelser 

och ses ur ett större socialt eller historiskt perspektiv, Figur 5. Artikeln har vinkeln politisk 

handling, vilket var en vanlig vinkel hos rikstäckande morgontidningar lika som anklagande. 

Nyhetstexten som handlar om att regeringen försöker hindra att kritiken mot Sveriges 

krisberedskap tar över valdebatten. Politiska frågor vävs in i texten där ansvarsfrågan och kritik 

mot krishanteringen tas upp. Statens resurser för att bekämpa skogsbränder har minskat. Som den 

kvantitativa analysen visar, se Figur 5, så är det vanligt förekommande att rikstidningar skriver 

om rikstäckande nyheter. Det kan tolkas som att morgontidningarna ofta skriver artiklar på en 

samhällsnivå som gestaltas tematiskt. 

 

7.2.3 Hur tillskrivs individ/ samhället ansvaret för branden? 

Artikel 1 VLT ”Jag trodde att huset var förlorat”, 24 augusti 2014. 

I denna episodiskt gestaltade artikel tillskrivs ingen direkt person eller institution ansvaret för 

branden. En brandman kommer till paret och berättar att de måste evakueras och sedan är det 

upp till paret själva att packa in sina saker i bilen och åka till en säker plats. Det är allt vi läsare 

får veta om hur räddningsarbetet går till. Ansvaret tas därför här på en individnivå. Enligt Shanto 

Iynegar så gör en episodisk gestaltning att viktiga frågor undangöms och inte får den bevakning 

som de behöver för att publiken ska kunna utvärdera en händelse kritiskt. Detta gör att ansvariga 

beslutsfattare inte behöver stå till svars för vilka beslut de tar. I 3.2 Medias betydelse i 

krissituationer beskrivs att myndigheter är positiva till medier i krissituationer och att de anser att 

medier fokuserar mindre på granskning. Det är möjligt att den lokala pressen har närmre 

samarbete med myndigheterna och i större omfattning väljer bort att granska dessa i samband 

med branden. 

Artikel 2 Expressen ”RÖKEN ÄR ÖVERALLT”, 5 augusti 2014 

Under rubriken 7.1.2 Vinklar resoneras det i analysen att kvällstidningarna har publicerat fler 

artiklar än de rikstäckande morgontidningarna. Det större antalet kvällstidningsartiklar kan 

härledas till kvällstidningars sensationsorienterade rapportering. Den vinkeln där skillnaden 

mellan tidningarna är som störst är Alarmerande. Kvällstidningarna använde sig främst av denna 
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vinkel. Sensationsjournalistik är typiskt för kvällstidningar och kan sägas vara det som definierar 

den typen av tidningar. I 4.3 Framingteorin står det att när medierna väljer att använda sig av 

antingen tematisk eller episodisk gestaltning så kan de påverka hur de tillskriver ansvaret och 

lösningen för en händelse. Iyengar menar också att ansvar är den primära faktorn för vad som 

avgör yttranden om politiska frågor. Vid en händelse vill människan alltid veta varför något 

hände samt hur det kan förebyggas. Episodisk inramning distraherar istället väljare från officiell 

prestanda och förminskar det politiska ansvaret. Han menar också att valet mellan tematiska eller 

episodiska gestaltningar avgör vad/ vem läsaren väljer att lägga ansvaret på vid upplevda 

samhällsproblem.  

Artikel 3 Dagens Nyheter ”Röken når ända till Rosenbad”, 8 augusti 2014 

Om nyhetsmediet väljer att skildra en händelse tematiskt lägger publiken ansvaret på samhället. 

Då måste man istället fråga sig vem som har makten att göra något åt problemet.  

Enligt Iynegar, se 4.3 Framingteorin, kan medierna välja att använda sig av antingen tematisk 

eller episodisk gestaltning så kan de påverka hur de tillskriver ansvaret och lösningen för en 

händelse. Effekten av dessa gestaltningar mot varandra är kraftfull. Under rubriken 3.3 Kriser 

och hot i medier skrivs det om att kriser ofta handlar om en ansvarsfråga efter ett politiskt eller 

samhälleligt misslyckande. Nyhetstexterna utgår då från fler aktörer som till exempel 

ögonvittnen, experter och politiker som alla får spela sina roller i en återkommande dramaturgi. I 

artikeln tillskrivs Sveriges politiker och främst Alliansen ansvaret för branden. De svarar med att 

tillsätta en utredning om Sveriges krishantering och främst om flygplan. Politikerna får kritik för 

minskade resurser till försvarsmakten. Reportern avslutar nyhetstexten med:  

 

”Naturkatastrofen får människor att fundera över andra frågor än de partierna vill att valrörelsen 
ska handla om." 
 

7.2.4 Hur gestaltas aktörer/aktör i artiklarna? 

Artikel 1 VLT ”Jag trodde att huset var förlorat”, 25 augusti 2014 

Aktörer förekommer i nyhetstexten. I den kvantitativa analysen så visade resultatet att det var 

vanligt att VLT använde sig av drabbade människor och hjältar som aktörer i texterna, se 7.1.4 

Aktörer, Tabell 4. I nyhetstexten förekommer både en person från räddningstjänsten samt det 

drabbade paret Lindén. Artikeln gestaltas episodiskt och räddningstjänstemannen får inte komma 

till tals. Däremot får de drabbade komma till tals genom hela texten. Det står bland annat:  
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”Jag trodde att huset var förlorat, att jag inte skulle få se det igen. Det kändes väldigt vemodigt, 
en djup sorg, förtvivlan. En makaber känsla, svår att förklara, säger Carl-Gustav.”  
 
Iyengar säger att inramningar ofta görs genom en fokusering på individer för att det lättare går att 

se en orsak genom en fokusering på en individ istället för på ett större sammanhang.  

7.6.2 Artikel 2 Expressen ”RÖKEN ÄR ÖVERALLT”, 5 augusti 2014 

Då nyhetstexten gestaltas episodiskt utgår själva handlingen från människornas perspektiv. Först 

i brödtexten står det:  

 

”Vi låg på stranden och solade när solen plötsligt försvann. Vi åkte upp och tog en bild från 
Slalombacken som är Rättviks högsta topp. Det luktade brand, vi började se aska, bilar var 
prickiga av aska, berättar Simon Sköld, 22”  
 
Texten fortsätter med att en kvinna beskriver hur det regnade sot och att hon fått ont i lungorna 

och ögonen. Sedan får fyra andra aktörer uttala sig om sina upplevelser av röken som skapats av 

branden. De är alla besvärade och tycker att det är obehagligt. Ingen av dessa människor bor i 

brandområdet utan i Falun eller Borlänge. Texten innehåller också ett kort uttalande från en 

talesperson på SOS-alarm där denne berättar om hur oroliga invånarna är.  

7.6.3 Artikel 3 Dagens Nyheter ”Röken når ända till Rosenbad”, 8 augusti 2014 

Aktören i nyhetstexten var Fredrik Reinfeldt som inte får komma till tals. Hans medverkan i 

artikeln handlar om att han har besökt brandområdet för att tillsätta en utredning för att dämpa 

glöden i debatten och avpolitisera frågan. Om artikeln istället skulle ha gestaltas episodiskt så 

skulle inramningen istället distraherat väljarna från officiell prestanda och förminskar det 

politiska ansvaret. Iyengar säger att episodiska gestaltningar ofta används vid rapportering av 

brott medan tematiska gestaltningar ofta används när arbetslösheten ska beskrivas då de förlitar 

sig på experter som ekonomer som källor. Episodisk inramning är viktigt då journalisterna ska 

kunna hålla enskilda individer ansvariga. Vikten av individualism ska inte underskattas menar 

Iyengar. Men episodisk inramning kan också vara negativt då journalisterna tenderar att vilseleda 

läsaren genom att hålla individer ansvariga för problem som egentligen ligger på hela samhällets 

ansvar.  
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7.2.5 Vilken betydelse har närheten till branden för om nyhetstexten gestaltas 

episodiskt/tematiskt? 

Artikel 1 VLT ”Jag trodde att huset var förlorat”, 25 augusti 2014 

Artikeln är publicerad i VLT som sammanlagt har flest artiklar från branden. Detta kan förklaras 

genom Henk Prakkes Modell som beskrivs i 4.2 Prakkes teori kring nyhetsvärdering där ett 

resultat syns av närhetsprincipen ur den rumsliga aspekten. VLT är den tidning vars läsare bor 

närmast branden och blev direkt berörda av händelsen. Detta stämmer i sin tur överens med 

Walter Lippmanns teori, under 4.1 Nyhetsvärderingsteori. Det är rimligt att anta att känslorna 

inför branden var starkare för den som bor i eller nära området eller orten där branden var. VLT:s 

artiklar är ofta vinklade på en personnivå, se Figur 4, där framför allt hjältevinklar och drabbade 

människor var vanligt förekommande i artiklarna hos VLT. Artikeln ”Jag trodde att huset var 

förlorat”, 25 augusti 2014 är en vinklad artikel hos VLT. Den är gestaltad episodiskt och har en 

närhet till läsarna. Läsarna blir mer berörda av episodiskt gestaltade artiklar, vilket då kan höra 

ihop med närheten till branden. En möjligförklaring kan finnas hos Walter Lippmanns krav på en 

nyhet: att den ska väcka känslor hos läsaren. För läsarna av lokaltidningarna, som har geografiskt 

kortare avstånd till nyheten, krävs ingen alarmerande vinkel för att väcka känslor. Branden är 

nära dem, och den är närmre VLTs läsare än Falu Kuriren, vilket kan ses i Figur 4 där den minsta 

andelen Alarmerande vinklar finns i VLT. De rikstäckande kvällstidningarna och 

lokaltidningarna publicerade flest artiklar på lokal nivå, se Figur 5.  

Artikel 2 Expressen ”RÖKEN ÄR ÖVERALLT”, 5 augusti 2014 

Kvällstidningarna använde sig främst av vinklarna Alarmerande, anklagande och drabbade. 

Dessa vinklar kan både vara episodiskt och tematiskt gestaltande, se Figur 2. Närheten till 

branden kan i viss mån ha att göra med om nyhetstexten gestaltas episodiskt. Men som tidigare 

nämnt, bygger kvällstidningarnas texter mycket på sensationsjournalistik och därför behöver de 

gestalta många av sina nyhetstexter episodiskt, då en nyhet ska väcka känslor hos läsaren.  

Artikel 3 Dagens Nyheter ”Röken når ända till Rosenbad”, 8 augusti 2014 

Det var inte vanligt förekommande att rikstäckande morgontidningar rapporterande lokalt, se 

Figur 5. Däremot var det vanligt att de rikstäckande morgontidningarna hade episodiska 

gestaltningar när de rapporterade om drabbade i branden. Drabbade människor var också den 

mest vanligt förekommande vinkeln i rikstäckande morgontidningar. Trots det var det vanligare 

att rikstäckande morgontidningar gestaltade nyhetstexterna tematiskt.  
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8. Slutsats  

Vår studie visar att rapporteringen rörande skogsbranden i Västmanland 2014 har varit typisk för 

hur medier beskriver katastrofer. Strömbäck och Nord menar att katastrofbevakning är intensiv 

och omfattande till dess att händelsen inte längre är uppseendeväckande, på samma vis kan 

bevakningen av branden beskrivas.100 Den kvantitativa analysen visade att omfattningen i de 

olika tidningarna stämde väl överens med nyhetsvärderingsteori och främst med 

närhetsprincipen. Betydligt fler artiklar publicerades i VLT, vars läsare bor i det eldhärjade 

området, än i de andra tidningarna. Alla tidningar vinklade i stor utsträckning på drabbade. I 

kvällstidningarna var dock den vanligaste vinkeln Alarmerande. Skillnaderna i vinklarna som har 

använts i rapporteringen kring branden har stämt överens med typiska särskillnader i morgon- 

och kvällspress.  

Skillnaderna som finns stämmer väl överens med vår hypotes som grundade sig på 

nyhetsvärderingsteorier. Det redaktionella material som publicerades var mellan 60 och 70 

procent nyhetsartiklar. Utöver dessa publicerades längre reportage i alla typer av tidningar. En 

annan typ av text som var vanlig i alla typer av tidningar och som inte är redaktionellt material 

var debattartiklar. Det visar att branden har skapat en diskussion oberoende av närhetsprincipen.  

 

9. Diskussion 

Studiens resultat har i stor utsträckning motsvarat förväntningarna. Vi trodde att rapporteringen 

skulle vara mer intensiv under brandens tidiga veckor, vilket visade sig stämma. Vi hade även en 

hypotes, som byggde på nyhetsvärderingsteori, att lokaltidningarna skulle ha det största antalet 

artiklar. Detta stämde i den mån att VLT hade publicerat flest artiklar, det var även VLT som rent 

geografiskt hade branden i sitt område. Den lokala morgontidningen Falu Kuriren rapporterade, 

sett till antal artiklar, lika mycket som de rikstäckande tidningarna. Undantaget är Dagens 

Nyheter som endast publicerade 21 artiklar, i sammanhanget ett lågt antal. Till detta finner vi 

ingen tillfredsställande förklaring. Dock uppmärksammades det under kodningen att det i 

Dagens Nyheter publicerats flera notiser som sorterades bort på grund av kravet på att texterna 

var längre än 100 tecken. Hade dessa räknats med kanske resultatet sett annorlunda ut.  

                                                
100	  Lars Nord, Jesper Strömbäck, Hot på agendan: en analys av nyhetsförmedling om kriser och risker. Västerås: 
Edita, 2005, s. 28.	  
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I studien har förklaringen till skillnader i antalet artiklar skett utifrån nyhetsvärderingsteori, som 

beskrivs i 4.1 Nyhetsvärderingsteori, och ofta med närhetsprincipen. Dock kan det finnas en 

annan förklaring. Medier är myndigheters viktigaste kanal för att förmedla information till 

allmänheten101, allmänheten som drabbas av branden finns främst i VLTs läsekrets. Att VLT 

publicerat ett betydligt större antal artiklar om branden skulle kunna vara ett resultat av 

tidningens vilja att sprida information. Anmärkningsvärt i resultatet är att Falu Kuriren har 

publicerat betydligt fler artiklar med en vinkel på Natur. Inte heller detta kan förklaras utifrån 

den tidigare forskning eller de teorier som beskrivs i uppsatsen. Vad detta beror på kan vi inte 

veta.  

 

Vinkeln hjältar får mest utrymme i VLT och det tillskriver vi Walter Lippmanns krav om 

identifikation i en nyhet. När vi läste och kodade la vi märke till att många personer som beskrivs 

som hjältar bodde i området som berördes av branden eller på annat vis hade anknytning dit. Det 

är dock inget vi undersökt kvantitativt utan en allmän uppfattning vi skapat oss efter att läst alla 

artiklar. Läsarna identifierar sig mer med de som bor på samma plats. Kvällstidningarna vinklade 

också mer på hjältar än de rikstäckande morgontidningarna. Detta förknippar vi inte med 

identifikation utan istället med kvällstidningars vana att intressera sig för människor. Vi har 

utfört jämförelsen i vilka vinklar som kommer i två steg. Dels genom att jämföra de tre typerna 

av tidningar med varandra och dels genom att jämföra kategorierna rikstäckande kvällstidningar, 

rikstäckande morgontidningar, VLT och Falu Kuriren i varsin kategori. Detta gav något olika 

resultat. Vi menar att det till stor del är ett resultat av närhetsprincipen och att VLT och Falu 

Kuriren har olika avstånd till branden. Det vår uppsats inte visar är om det funnits skillnader 

mellan de olika individuella kvällstidningarna eller individuella rikstäckande morgontidningarna. 

Resultatet visade också att lokala- och kvällstidningar oftare väljer att ha ett individperspektiv på 

sina artiklar medan morgontidningarna allt mer skriver för hela riket och därför har ett 

samhällsperspektiv på flera av deras nyheter. Vi tror att närheten till branden hänger ihop med att 

lokaltidningarna väljer att gestalta nyheterna episodiskt då vinklingen av drabbade människor i 

nyheterna väcker känslor hos läsarna.  

 

                                                
101 Larsåke Larsson, Kris och lärdom – Kriskommunikation från Tjernobyl till Tsunamin. Västerås: Edita Västra 
Aros. 2008, ss 89 – 92. 
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9.1 Förslag på vidare forskning 

Denna studie har kartlagt vad tidningarna vinklar på. I vissa fall har det varit drabbade eller 

hjältar. Studien har även undersökt vilka aktörer som är vanligast. Det är möjligt att göra en 

analys som innefattar en genusanalys genom att kartlägga hur kvinnor och män porträtteras, i 

samband med branden eller överlag i samband med katastrofer. I rapporteringen runt branden 

vore det intressent på grund av att räddningstjänsten, som är ett mansdominerat yrke, många 

gånger lyftes fram. Det vore även intressant att se om drabbade beskrevs annorlunda beroende av 

kön. Vidare rörande aktörer skulle det vara intressant att undersöka om lokala medier och 

riksmedier använde olika aktörer eller beskrev huvudpersoner annorlunda. En publikstudie av 

hur branden uppfattades av allmänheten skulle vara intressant att följa upp denna uppsats med. 

Då branden i vissa fall beskrevs ur en klimat- eller naturvinkel skulle studien kunna beröra 

huruvida människor tänker mer på klimatet till följd av rapporteringen kring branden. Det vore 

även intressant att se hur allmänhetens bild av branden är i jämförelse med brandens verkliga 

händelseförlopp.  

 
I denna uppsats genomfördes endast en mindre kvalitativ analys. En mer omfattande kvalitativ 

undersökning som kartlägger vilka journalistiska grepp som används för att beskriva händelsen 

skulle vara intressant. Till exempel titta på hur beskrivningen ”den värsta branden i modern tid” 

sattes in i, eller inte sattes in i, en kontext. Även en likande analys men under en längre 

tidsperiod skulle vara intressant. Det publicerades allt färre artiklar per vecka ju längre tiden gick 

under denna uppsats tidsspann. Men det fanns tendenser till att rapporteringen med tiden i allt 

större utsträckning rörde samhälleliga frågor istället för lokala frågor, direkt relaterade till 

branden. Det skulle vara möjligt att i större utsträckning utforska det sambandet.  
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