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SAMMANFATTNING 

 

Uppsatsen söker visa på hur medierapporteringen av en nordamerikansk naturkatastrof  ser ut 

och skiljer sig från varandra i tidningars internetupplagor från olika västerländska länder utifrån 

sex syftesfrågor; 

På vilket sätt har amerikanska och svenska nyhetsmedier rapporterat om katastrofen? 

Vilka huvudsakliga teman skriver tidningarna om? 

Vilka källor kommer till tals? 

Vilka händelser fokuserar tidningarna på? 

Hur har ländernas tidningar rapporterat om länder katastrofen drabbade innan den nådde USA? 

På vilka sätt skiljer sig ländernas tidningar från varandra? 

Länderna utvalda för att besvara frågan är USA och Sverige, och tidningarna från respektive land 

uppsatsen använder för att besvara frågan är Washington Post, Huffington Post, Svenska 

Dagbladet och Dagens Nyheter. Den nordamerikanska naturkatastrofen som uppsatsen ska 

undersöka är orkanen Sandy, som mellan dagarna 22 och 31 oktober 2012 färdades från Jamaica 

till USAs östkust där den skingrades efter att ha orsakat skador för miljarder efter hela sin resväg. 

För att analysera materialet så har kvantitativ innehållsanalys och kritisk diskursanalys tillämpas. 

Teorierna som uppsatsen tillämpar de två metoderna på är Entmans Framing-teori, 

nyhetsvärdering enligt bland andra, Henk Prakke. Teorier om agenda setting och journalistisk 

praktik tillämpas också för att påvisa hur tidningar kan påverka sitt innehåll på olika sätt. Det 

kvantitativa materialet består av sammanlagt 194 artiklar från de fyra olika tidningarna och det 

kvalitativa materialet av en artikel av speciellt intresse per tidning. 

Resultatet redovisas i två delar, en per metod. I undersökningen framkommer det att täckningen 

mellan länderna på en del punkter är mycket lika och på andra mycket olika. Täckningen av 

orkanen var mellan länderna lika i sitt stora fokus på USA i majoriteten av alla artiklar, likaså var 

tidningarnas täckning lika i frekvensen som artiklarnas innehåll var alarmerande eller neutrala 

förmedlare. Skillnader fanns dock mellan länderna i hur ländernas täckning av andra länder än 

USA sett ut, där de svenska tidningarna visade sig nästan uteslutande täcka Haitis situation, till 

stor del som en del i täckningen av landets många problem i stort, medan USA täckte Jamaica 

och Kuba, men endast i förbifarten och som en del av den allmänna rapporteringen om orkanens 

resväg. Uppsatsens slutsats är att skillnaderna som hittats, beror på det uppfattade kulturella 

avståndet mellan länderna som undersökts och länderna som drabbats. 

 

Nyckelord: Naturkatastrof, USA, Sverige, nyhetsvärdering, nyhetstäckning, jämförelse. 



3 

 

ABSTRACT 

 

This essay seeks to show how coverage of  a North-American natural disaster looks and differs 

between the internet-edition of  newspapers from western countries by way of  six research ques-

tions: 

In what way has Swedish and American news media reported on the disaster? 

What main themes do the papers write about? 

Who can be seen making statements in the articles? 

What are the events focused on in the papers? 

How did the newspaper’s report on countries affected by the disaster before it arrived in the USA? 

In what ways do the countries differ from each other? 

The countries chosen for answering the question with, are the USA and Sweden, and the papers 

chosen from the respective country is Washington Post, Huffington Post, Svenska Dagbladet and 

Dagens Nyheter. The North-American disaster that will be examined is Hurricane Sandy that 

between the days 22 to 31 October 2012 traveled from Jamaica to the American east coast, caus-

ing billions worth of  damage on its way there. To analyze the material two methods, quantitative 

content analysis and critical discourse analysis were chosen. The theories used to work the meth-

ods are the Framing-theory by Entman, News-evaluation by way of  among others Henk Prakke. 

Agenda Setting theories and theories on journalistic practices is also employed to make the point 

and explain how newspapers are able to affect the content they produce. The quantitative materi-

al used is made up of  194 articles from the four papers as well as one article, chosen for its spe-

cific content, from each newspaper. The results are presented separately for each method. The 

contents of  the essay show that the countries papers in some ways have covered the event quite 

similarly and in some ways very differently. The coverage was similar in that both countries fo-

cused mainly on covering the USA, as well as in the frequency of  articles where the contents 

were covered in a neutral or alarming fashion. Differences sprung up in the choice of  coverage 

of  other affected countries aside from the U.S where Swedish newspapers mainly focused on 

reporting on the situation in Haiti, mainly as a part in their general coverage of  the country`s 

previous disaster exposure, while the American newspapers mainly wrote about Jamaica and Cu-

ba, but only however as part of  the coverage given to the path the hurricane was taking. The 

conclusion made by the essay is that differences are created and occur due to perceived cultural 

distance to the different actors affected by Sandy held by the countries whose media coverage 

was researched. 

 

Keywords: Natural disaster, USA, Sweden, news-evaluation, news-coverage, comparison. 
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FÖRORD 

 

Tack till alla hjälpsamma själar som bistått oss i vårt arbete med den här uppsatsen, utan vilka det 

varken hade blivit så här bra eller ens kommit i mål.  

Ett särskilt tack till vår handledare Liselotte Englund vars stöd och goda råd gjorde uppsatstiden 

både trevligare och drägligare. 

 

Uppsatsens två författare 

Uppsatsen är skriven i ett antal partier där båda författarna varit delaktiga i alla olika delar och 

arbetsmoment. Ett exempel på hur arbetet har fortgått är teoridelen där en författare först 

kompilerat en text och den andre sen rättat eller gjort om den. Ett annat exempel är metoden där 

kategorier som den kritiska diskursanalysens olika delar är skrivna i par och sen redigerade 

tillsammans. Alla uppsatsens texter och annan arbetsbörda såsom datainsamling och analys är i 

olika mån skriven eller på annat sätt genomförd av två personer. Arbetet bör således betraktas 

som genomfört i symbios mellan deltagarna då ingen del av arbetet helt är gjord av den ena 

respektive den andra författaren. 
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INLEDNING  

 

Det kan resoneras att för en verklig händelse så finns det inget som är så viktigt för dess existens 

som sättet den förstås på av människor. Och för att sådan förståelse ska uppstå så måste 

människorna i fråga först veta om händelsen. Det är där nyheter kommer in i bilden. 

Enligt Findahl (2000) så är en händelse som sker på riktigt inte detsamma som en händelse i 

nyheterna. När till exempel en orkan drar fram över ett land och i processen förstör eller 

ödelägger delar av det, så har en händelse ägt rum. Sådana händelser kan i nyheter beskrivas på 

olika sätt; Utgår man från vilka offren är? Eller utgår man ifrån vem som är den eventuella boven 

i dramat? Finns det möjlighet att fråga ut någon av alla dessa drabbade och i så fall, vilka frågor 

kan ställas? Vad är bakgrunden till det inträffade? Vad var orsaken till att det hände? Alla dessa 

saker ligger det i nyheternas makt att fråga eller inte fråga. I nyhetsskapandet finns alltså ett 

händelseförlopp, där olika aktörer är inblandade både före under och efter en händelse skett, där 

orsaken till att något händer kan göras lika viktig som vad som faktiskt hänt eller för vem det 

hände (Findahl, 2000). Det kan dock hända när de olika delarna av detta händelseförlopp -både 

själva händelsen och innebörderna- tas upp av olika medier, så återskapas de som den specifika 

formen av kommunikation; nyheter och då kan fokus hamna på en viss aspekt av händelsen och 

andra delar utelämnas. Det är alltså därför man kan säga att en händelse som händelse inte är 

detsamma som en händelse som nyhet. Risken med detta, likväl som möjligheten är att en viss 

röst kan komma att dominera ett informationsflöde och således påverka vad som skrivs om 

händelsen. Det kan då hända att en viss aspekt av en händelse har större nyhetsvärde och därför 

plockas upp på dagordningen både hos grupper av nyhetsskapare likväl som hos vanligt folk 

(Nohrstedt & Nordlund, 1993). 

För att göra saken svårare så finns det dock en myriad olika källor som hela tiden arbetar med att 

beskriva saker, och källorna i sin tur är inte helt oberoende av sina egna underliggande 

sammanhang och kan vara påverkade i samma utsträckning som det material de skriver om utan 

att själva veta om det. 

Ta till exempel en stor katastrof, säg en orkan. Hela processen från att den sker till att folk får 

veta om den är således djupt präglad av hur nyhetskanalerna låter rapportera om händelsen, vilket 

i slutändan kommer påverka sättet som den förstås av allmänheten. Det är därför det är så viktigt 

att undersöka just sättet som täckningen av en nyhet går till, så att man kan göras medveten om 

hur något framställts i olika fall och till slut kunna göra sig en mer oberoende helhetsbild av 

händelsen än den som presenteras i medielandskapshelhetens delar, hellre än vara med och skapa 

den perfekta stormen. 
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Definitioner 

 

Tropisk depression: När flera små åskväder går samman under en längre tid så kan det i mitten 

av dem formas ett område med lägre tryck och hårda vindar. Det området kallas för tropisk 

depression, och beter sig som en orkan fastän det består av flera små oväder. Den kan dock 

forma en orkan under rätt förhållanden till vilka hör att den först blir en tropisk storm. 

 

Orkan: En tropisk storm där trycket i mitten sjunker ännu mer och vindstyrkan övergår 

119km/h blir en orkan, ett område med starka vindar som rör sig i cirklar runt ett stort ”öga” 

som formas i mitten av den. En orkan kan pågå i flera veckor. 

 

Motivation till valet av perspektiv 

MKV-perspektiv kan med fördel användas för att analysera nyheter på det här sättet, då det gör 

det möjligt att fokusera på nyheterna i relation till medierna, politiken, människors 

världsuppfattning och många andra aspekter på samhälle och individ vilka medievetenskapen alla 

rör vid samtidigt. Gripsrud (2008) beskriver hur vi som tänkande individer dagligen sammanför 

allt vi kommer i kontakt med, under de tolkningar vi dagligen gör och att man genom 

medieanalys kan förstå hur detta påverkar världen och samhället. 

Eftersom ämnet rör lätt vid många av de relationer som samhället innehåller eller för den delen 

byggs upp av, så möjliggör ett sådant perspektiv en chans att uppfatta sambanden mellan dessa 

förhållanden och gå in på djupet, inte nödvändigtvis på områdena som sådana, men i hålen 

mellan grupperna och i deras relationer där -bland annat- kommunikation spelar en viktig roll i 

att fylla ut och förena grupperna. På så vis kan man få en förståelse för de bakomliggande krafter 

som formar och formas i samhället allteftersom det förändras och gör det möjligt för forskare att 

försöka förstå både dåtid och framtid likväl som samtid. 
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Syfte & frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att göra en jämförelse mellan internetupplagan på två svenska och två 

amerikanska tidningar, där undersökningen fokuserar på täckningen av en nordamerikansk 

naturkatastrof  hösten 2012. 

 

Uppsatsens övergripande frågeställning är som följer: 

 På vilket sätt har amerikanska och svenska nyhetsmedier rapporterat om katastrofen? 

Uppsatsens sekundära frågeställningar är som följer: 

 Vilka huvudsakliga teman skriver tidningarna om? 

 Vilka källor kommer till tals? 

 Vilka händelser fokuserar tidningarna på?  

 Hur har ländernas tidningar rapporterat om länder katastrofen drabbade innan den nådde 

USA? 

 På vilka sätt skiljer sig ländernas tidningar från varandra? 

 

Avgränsningar 

Tidningarna som valts att undersökas är webbutgåvorna av amerikanska Huffington Post (HP) 

och Washington Post (WP) samt svenska Dagens Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet (SvD) 

vilka analyseras utifrån de svar som hämtats in på undersökningens 23 variabler i den kvantitativa 

undersökning som ska genomföras samt i en kvalitativ undersökning baserad på den kvantitativa. 

Urvalet för varje tidning är 50 slumpade artiklar vilka tar upp orkanen Sandy, publicerade mellan 

22 och 31 oktober 2012, utom i DNs fall där bara 43 fanns att tillgå och SvD där 51 fanns totalt 

och att lägga till en möjliggjorde 100-procentig täckning av de båda svenska tidningarnas artiklar. 

Att täckningen rent procentuellt inte är lika mellan länderna bör kommas ihåg när man läser 

uppsatsen. Det totala utbudet i de amerikanska tidningarna var dock så stort att en jämlik 

procentmätning hade gjort urvalet mellan tidningarna mycket ojämnt. 

Den kritiska diskursanalysen som i den kvalitativa delen av uppsatsen genomförs analyserar en 

artikel per tidning vilket ger ett totalt utbud på fyra artiklar. 

Yttermera har det material insamlat från tidningarnas innehåll inte gjorts skillnad på såtillvida att 

undersökningen undvikit material av en viss typ, till exempel bloggar. Istället har en kategori i 

variablerna lagts till för att visa på vilket material som hör till vilken tidningsinnehållstyp. 
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TEORI 

 

I den här delen av uppsatsen kommer den forskning uppsatsen tagit hjälp av att presenteras. 

 

Tidigare studier 

Relevant för vår studie och som måste presenteras är den tidigare forskningen på naturkatastrofer 

och orkaner. Det finns förhållandevis lite forskning om just Sandy i det avseendet, så uppsatsen 

kommer ta upp exempel från andra katastrofer såsom Tsunamin 2004 och orkanen Katrina 2005 

där data på området är mer befintlig.  

 

Suzanne Franks (2006) rapport The CARMA Report: Western Media Coverage of  Humanitarian 

Disasters menar att närvaron av västerlänningar vid katastrofer ökar både nyhetstäckningen -och 

således också medvetenheten- likväl som donationsfrekvensen till de katastrofdrabbade (Franks, 

2006:283). Ett exempel rapporten tar upp är hur orkanen Katrina kunde hittas i 3105 brittiska 

nyhetsartiklar medan orkanen Stan som hade dragit in i Guatemala och dödat lite över 1000 

människor i Guatemala, inte hade flera artiklar än 34 i sitt namn (Franks, 2006:281). Också 

intressant är hur rapporten påvisar hur täckningen av Katrina till 17 procent fokuserade på 

ekonomisk påverkan, något som också kopplades ihop med täckning över lag då katastrofer som 

inte tog upp de ekonomiska förhållandena heller inte fick lika stor täckning alls. Detta skulle 

kunna bero på, påvisar Franks, en underliggande politisk intressesfär där det ”västerländska 

självintresset mer än humanitärt intresse, styr mediernas täckning av katastrofer (Franks,  

2006:281f). 

 

En annan undersökning som gjorts tar upp gatekeeping och, dessutom för uppsatsen mer 

relevant, framing-aspekterna runt täckningen av orkanen Katrina. What Katrina Revealed: A Visual 

Analysis of  the Hurricane Coverage by News Wires and U.S. Newspapers (2007) av Fahmy, Kelly och Soo 

Kim undersöker huruvida värderingar i nyhetspresentation kommer ifrån tidningens gatekeepers 

eller nyhetsbyråernas definitionsmakt genom att jämföra hur lika det generella utbudet av bilder 

från Katrina från nyhetsbyråerna är gentemot de bilder som finns i tidningar runtom i världen 

(Fahmy,  Kelly,  Soo Kim,  2007:550f). Relevant för vår studie är att påvisa hur täckningen av en 

sådan katastrof  som Katrina påverkas av de aktörer som hanterar informationen om händelsen. 

De börjar med att gå igenom hur täckningen av orkanen förändrades över tid och att 

nyhetstäckningen, både i fallet Katrina och i andra fall som Gulfkriget och kriget i Afghanistan, 

var till stor del planerad mer än spontan och fokuserade på att presentera visuella element av 

händelserna som passade en dominerande inramning (frame) av händelseförloppet (Fahmy et al 
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2007: 547-548). 

 

Nyhetsbyråer, såsom TT och Reuters, vilka tillhandahåller nyheter till andra nyhetsföretag när de 

inte kan få tag på egenproducerat material -i det här fallet, bilder- ger dem stor makt över vilka 

och hur nyheter ska presenteras, dock är deras makt begränsad av gatekeepers i de enskiljda 

tidningarna/mediebyråernas tjänst, vilka i slutändan har definitionsmakten. Organisationen inom 

medieföretagen och de enskilda anställdas värderingar är således av stor vikt för hur nyheter 

skickas ut till medieanvändarna (Fahmy et al, 2007:548). 

Deras studie visar på att det dels finns stora likheter mellan nyhetsbyråernas täckning av 

händelsen -deras bilder var mycket lika (Fahmy et al, 2007:552) och över tid ändrades fokus från 

att visa på förödelsen från orkanen till att rapportera om orkanens offer (Fahmy et al, 2007:554). 

Det visar sig dock att presentationen av orkanen inte alltid följde den ram som nyhetsbyråerna 

satt, utan lade mera fokus på de människor orkanen påverkat och mänskligt lidande över lag var 

det som undersökningen menar väger tyngst i valet av det en tidning tar upp (Fahmy et al, 

2007:554f). 

 

Porismatia Borah´s artikel Comparing Visual Framing in Newspapers: Hurricane Katrina Versus Tsunami 

(2009) undersöker ifall täckningen av orkanen Katrina och 2004-tsunamin skiljer sig åt i 

tidningarna New York Times och Washington Post dels ur ett Goffmanskt 

tolkningsramsperspektiv och i hur man visade bilder på döda från de två katastroferna (Borah, 

2009:51). Studien visar på att fokuset i täckningen av tsunamin låg på känslor och dödstal 

gentemot orkanen där tidningarna mest fokuserade på hjälparbete och överlevande. Bilder på 

döda var också mer prominent i täckningen av tsunamin men inget av politiskt intresse togs upp. 

Katrinas täckning var i det anseendet omvänt, där döda endast visades på håll och de politiska 

aspekterna av katastrofen togs upp ofta (Borah, 2009:53-55). Båda dessa förhållanden förklarar 

undersökningen genom att påvisa närheten tidningarna och deras läsare hade till den ena 

gentemot den andra katastrofen och dess offer. Att visa döda som någon med viss sannolikhet 

känner, såsom hade varit fallet ifall Katrina-täckningen hade varit lika nära inpå som den av 

Tsunamin, hade inte passat sig(Borah, 2009:56). 

Den här undersökningen är viktig för vår uppsats då den visar på att närheten till en katastrof  

påverkar täckningen den får i medierna. Således måste det kommas ihåg att de svenska och 

amerikanska tidningarna med största säkerhet kommer ha ett annorlunda utbud då de inte delar 

samma närhet till det drabbade området. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Här presenteras de teorier som kommer användas i analysen för att förklara och besvara 

undersökningens syftesfrågor. Teorierna är presenterade i samma ordning som de syftesfrågor de 

besvarar ligger i, för enkel navigering. 

 

Framing  

Gestaltningsteorin redogör för hur medborgare använder referensramar och scheman för att 

förstå och organisera händelser som de stöter på varje dag. Dessa ramar och scheman kan 

påverkas av media då de sänder ut sina budskap. Gestaltning är att identifiera något som ett 

problem, sedan identifiera orsaken till problemet, för att sedan kunna förmedla något sorts 

moraliskt omdöme om det identifierade problemet och orsaken för att sedan hitta och godkänna 

någon form av åtgärder eller förbättringar (Entman, 2003). Media i sin tur försöker att välja ut 

och lyfta fram vissa aspekter av det som hänt och försöker ofta främst att främja en viss tolkning 

av händelsen och belysa en lösning på det problem som uppmärksammas (Entman, 2003). Det 

handlar helt enkelt om att man försöker ge betraktaren en bild som är inom ramen av dennes 

förståelse.   

 

Man använder sig av samma eller liknande ord eller symboler under en längre period då ett ämne 

rapporteras om, för att den bild av händelsen man vill förmedla ska fastna hos betraktaren. 

Avsändaren ger publiken chansen att förstå, se och lagra informationen utifrån ett visst perspektiv, 

detta för att publiken i framtiden ska kunna ta till sig liknande information inom ämnesområdet 

på samma sätt. När en symbol, eller ord eller mening har upprepas tillräckligt många gånger krävs 

inte mycket för att man som betraktare, läsare eller lyssnare ska kunna plocka fram den 

informationen och kunna göra associationer på vilka man baserar vidare tolkningar av ämnet eller 

nyheten (Entman, Matthes & Pellicano, 2009). Ta till exempel 9/11-attacken, man behöver bara 

höra datumet för att direkt komma ihåg, förstå och associera till händelsen på det sätt man 

upplevt den. I det här fallet, genom medierna. Entman (2003) menar att gestaltning med 

kulturella instick får större gensavar än andra och har större potential att påverka den tilltänkta 

läsaren eller tittaren. Man använder sig av ord som är bland annat, minnesvärda, begripliga och 

känslomässigt laddade, detta för att förstärka bilden man vill förmedla till betraktaren. Det är 

dessutom lättare att ta till sig det om det finns något man kan känna igen sig i. 

Något som också är viktigt tillsammans med det kulturella, menar man att det krävs att det 

upprepas x antal gånger innan det verkligen har satt sig i medvetandet på en människa. Dock 

menar Entman (2003) att det finns nyheter och händelser som inte kräver men än ett par 

upprepningar innan det har etsat sig fast i huvudet på en människa, en sådan händelse är till 



14 

 

exempel 9/11 då det enbart behövs en eller två visningar för att publiken nu så fort som det 

nämns de flesta ser bilden av ett flygplan som flyger rakt in i en skyskrapa. Å andra sidan kanske 

det krävs mer upprepning för att ett reklaminslag på tv ska sätta sig i medvetande på tittarna 

(Entman et.al, 2009). 

 

I gestaltningen av händelser och personer blir det lätt en något begränsad beskrivning av en 

händelse framställs. Detta därför att man blir tvungen att hålla sig inom det kulturella ramverket 

mediet och publiken vistas i, för att så många som möjligt förstår vad som visas eller beskrivs. I 

dessa lägen blir det lätt så att man tar sig till med stereotyper för att inte förvirra den som läser 

eller tittar. Det blir då lätt så att bilden blir snedvriden och ganska långt ifrån verkligheten. 

Framing kommer vara Central för besvarandet av uppsatsens frågeställningar är framställningen 

av orkanen, och sättet som händelsen i stort och i sina delar rapporteras om möjliggörs att 

analysera genom att titta på det sätt det fyra tidningarna har valt att beskriva händelserna på, likväl 

som vilka händelser de tar upp. 

 

Nyhetsvärdering 

Kommunikationsforskaren Henk Prakke har försökt sammanfatta tre faktorer som ska ge en 

generell bild över hur nyhetsvärderingen fungerar i relation till närheten till mottagaren (Hadenius 

& Weibull, 2003). Det brukar diskuteras om olika nivåer, och att det är skälen till att det har varit 

svårt att få fram en definition som är något enhetlig om vad nyheternas värde är. Det handlar om 

hur bland annat mediet ställer sig till förhållandet mellan nyheten och olika geografiska platser 

eller ämnen, det är en nivå, det handlar helt enkelt om hur tidningar eller andra nyhetsmedier 

disponerar tidningens innehåll i förhållandet till geografiska platser. Den andra nivån handlar mer 

om hur bevakningen av olika händelser ser ut, utifrån varifrån dessa händelser kommer ifrån, igen 

förhållandet mellan nyheten och geografin, men nu utifrån vad som hänt, hur utrikesnyheter från 

olika delar av världen uppmärksammas. Den tredje nivån handlar om vissa aspekter av en specifik 

händelse får en mer ingående belysning och bevakning (Hadenius & Weibull, 2003). 

Det Prakke försökte göra vara att ta faktorer från dessa olika nivåer för att få fram en modell att 

få fram en mer generell definition av vad nyhetsvärdering är.  Den här modellen avser att visa på 

vad som väcker uppmärksamhet och intresse från mottagaren (Hadenius & Weibull, 2003). 
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Figur 1. Henk Prakkes modell för nyhetsvärdering. (Hadenius och Weibull 2003 sid. 347) 

 

Prakke tar upp faktorer som handlar om avstånd, tid, rum och kultur (Hadenius & Weibull, 2003). 

Det som bestämmer hur stor en nyhet blir handlar om dessa avstånd, är man i absolut närhet så 

blir nyhetsgenomslaget större. Är händelsen tidsmässigt nära men rumsligt och kulturellt långt 

bort betyder inte det att det blir en stor nyhet, det måste således finnas någon sorts intresse för 

mottagaren och det är kulturellt, det ska vara närhet och hända nu, då är det den ultimata nyheten. 

Prakkes teori om närhet, kan vara till hjälp då den påvisar att det finns skillnader mellan ”Värdet” 

på en nyhet i relation till dess avstånd till mottagaren. Således är det av vikt för undersökningen 

då teorin ger den ett ramverk för att analysera skillnaderna mellan det avlägsnare svenska 

tidningarna och de till händelsen närmare amerikanska. 

Två andra teorier kommer också användas för att förklara andra aspekter av nyhetsvärdering: 

I Lindgren, Ney och Thurén (1999) redogör författarna för Hvitfelts nyhetsvärderingsprincip, 

däri man kan läsa vad som karaktäriserar en bra nyhet. Enligt principen ska en bra nyhet vara ny, 

utspela sig under en kort period i en för mottagaren igenkännbar kontext, handla om brott eller 

liknande dramatiska händelser, innehålla uttalanden från eller handla om elitpersoner, vara 

negativt vinklade samt handla om människor (Lindgren et al, 1999:44f). Detta är en av de saker 

som påverkar hur nyheter värderas, den andra är hur efterfrågan på information påverkar hur 

utbudet kan komma att se ut. Om det efter en viss nyhet/händelse finns en sådan stor efterfråga 

att information krävs snabbt, så kan halvdan information publiceras för att inte 

nyhetsdistributören ska hamna efter sina konkurrenter och kvaliteten på informationen som 

nyheten publicerar kan komma att bli lidande (Nohrstedt & Nordlund, 1993). 
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Tidningsidentitet 

Viktigt för hur en tidning rapporterar om något likväl som vad den väljer att rapportera om, är 

hur tidningen uppfattar sig och profilerar sig. En tidning kan se på eller uppfatta en aspekt av en 

nyhet som viktigare än en annan, och då alla tidningar på det här viset kan betraktas som unika så 

räcker det inte med att poängtera de skillnader som i system skiljer sig mellan länderna påverkar 

tidningar för att helt kunna förklara varför en nyhet har eller inte har fått täckning. Istället kan det 

då vara värt att visa på några av de saker som påverkar tidningar, här hämtade från Agenda-

setting-teorin och den journalistiska praktiken såsom den förstås av Findahl (2000), Nohrdstedt 

och Nordlund (1993). Vidare kommer de fyra tidningarna kort redogöras för utifrån hur de enligt 

dem själva uppfattar sig. 

Agenda-setting-teorin menar att det alltid finns något/någon i en organisation som bestämmer 

hur något, och för den delen vad för något, som ska tas upp på organisationens dagordning, i den 

här undersökningens fall; vilka nyheter som ska behandlas på en tidningsredaktion (Strömbäck, 

2000). Det här ger tidningar mycket stor makt över vad om en händelse eller för den delen en del 

av världen eller ett land som vidarebefordras till allmänheten, och således också den allmänna 

uppfattningen om detta (McCombs, 2005). Den som väljer vad för nyhet som tas upp och hur, är 

den så kallade ”gatekeepern” som väljer ut specifika händelser men denne är lika central här då 

den som bestämmer vad som blir nyhet också har mycket makt över den agenda som en 

mediehanterande organisation kan tänkas ha. En sådan agenda behöver inte vara mer 

komplicerad än att företaget uttryckligen vill tillhandahålla billiga och rikliga nyheter till vanligt 

folk. Men en sådan policy är likväl en agenda, alltså en idé om vad som är viktigt att visa på och 

kan i andra fall komma resultera i att man kanske undviker vissa typer av nyheter för att de inte 

passar med det budskap man inom organisationen vill framföra (Strömbäck, 2000). Det är således 

viktigt att förstå en tidning som en aktiv del av nyhetsdisseminationsprocessen då den förvisso 

inte bestämmer vad människor ska tycka om en händelse, men nästan inte kan undvika att 

påverka vad som uppfattas som viktigt. 

Det är också viktigt att komma ihåg att bakom det som skrivs i en tidning så finns det utöver en 

chef, också en skribent eller journalist som omedvetet eller medvetet satt sin personliga prägel på 

det den skriver (Findahl 2000; Nohrstedt & Nordlund, 1993). Det som då produceras bygger till 

viss del på den verklighetsförståelse som skribenten innehar, vilket kommer påverka innehållet i 

stor eller liten utsträckning och föra den förståelsen, likväl som själva nyheten, vidare till läsaren 

för tolkning. 

En tidning är på båda de här visen en kanal för sina inneboende åsikter och värderingar vilka 

oavsett om de kommer högt eller lågt ifrån inom organisationen fortfarande påverkar hur 

nyheterna ser ut eller distribueras. Vidare så ska de fyra tidningarnas egna idé om vilka de är kort 

redogöras för. Informationen är hämtad från deras egna hemsidor där de beskriver sig själva som 
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följer: 

 

Washington Post: 

Tidningen ägs av företaget Washington Post company och har sitt högkvarter i Washington D.C. 

Utöver det så har tidningen filialer i många av världens större städer. Tidningen har inte uttalat sig 

om sin politiska tillhörighet. 

 

Huffington Post: 

Ursprungligen var nyhetshemsidan en blogg skapad 2005 av Arianna Huffington och Ken Lerer. 

Sidan har ett antal internationella versioner som fokuserar på att publicera nyheter från specifika 

länder. Sidan är inte en nyhetssida som sådan utan länkar i huvudsak till andra tidningars nyheter 

och summerar dem i bloggform på sin sida vilket skulle definiera hemsidan som en 

nyhetsinnehållsida och inte en online-tidning. Huffington Post är uttalat liberal. 

 

Svenska Dagbladet: 

Svenska Dagbladet beskriver sig som politiskt obunden men med en moderat ledarsida. Tidnigen 

poängterar dock sitt oberoende och hävdar att resten av tidningen inte präglas av politisk färg. 

Tidningen ägs av Schibsted. 

 

Dagens Nyheter: 

DN skriver att de är obundet liberala och verkar i en upplysningstradition som syftar till att hålla 

svenska folket informerade och läsande. De skriver på sin ”Om oss-sida” i huvudsak om vikten 

av att hålla sig informerad och hur DN bidrar till att folk gör det. DN ägs av Bonnierkoncernen. 
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Bakgrund 

I teorins bakgrundskapitel ska de förhållanden som amerikanska och svenska medier historiskt 

påverkats av och en kort genomgång av orkanen Sandy, redogöras för. 

 

Bakgrund till den amerikanska och svenska tidningskontexten 

För att rättvist kunna jämföra stickprov av två länders medier så måste man först förstå hur de 

två systemen som mediernas aktörer rör sig i, i respektive land, fungerar. Undersökningen utgår 

från Hallin och Mancinis modell av mediepolitisk ideologi dels såsom den beskrivs i Nord och 

Strömbäck Medierna och demokratin (2012) i kapitel 1 och i Hallin och Mancinis bok Comparing 

Media Systems: Three Models of  Media and Politics (2004). Teorin kommer i huvudsak användas som 

bakgrund till analysen och inte för att analysera i sig då det inte är skillnaderna mellan länderna 

ideologiskt, utan skillnaderna mellan rapporteringen i detta specifika fall som undersökningen har 

fokuserat på. Genom att uppmärksamma ländernas individuella kontext i vilken deras medier 

arbetar, så kan man dock, trots att endast det ena landet faktiskt upplevde orkanen mer rättvist 

hoppas jämföra länderna då de förstås utifrån de kontexter som format dem historiskt. 

Kort så går Hallin och Mancinis teori ut på att det övergripande finns tre medieideologier som 

man mycket generaliserat kan hävda att olika länder tillämpar (Nord & Strömbäck 2012:23-24). 

De hävdar också att det mediesystem som är prevalent i ett land är det på grund av historiska 

orsaker, såsom politisk struktur, historia och kultur (Hallin & Mancini 2004:46) och att de tre 

mediesystemen som de beskriver i stort hör ihop med det politiska system som landet styrs av 

(Hallin & Mancini 2004:46-66). Dessa tre system, den polariserade pluralistiska modellen, den 

demokratisk-korporativa modellen och den liberala modellen är till viss del bunden till vissa 

länder vilka -som teorin beskriver innan- har en viss politisk och kulturell tradition. USA är till 

exempel i stort influerat av den liberala modellen, medan Sverige är demokratisk-korporativ 

(Nord & Strömbäck 2012:24) vilket kan ses i nedanstående figur.  
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Figur 2. Hallin och Mancinis medieideologiska modell. 

(Hallin Mancini, 2004:70) 

 

Hallin och Mancinis kapitel 5, 6 och 7 redogör för de tre modellerna och för den historiska 

kontext som de uppkommit i. Relevant för vår uppsats är den liberala modellen och den 

amerikanska presskontexten, likväl som den Svenska och den demokratisk-korporativa modellen. 

 

Den liberala modellen, som man kan hitta i bland annat USA, och Storbritannien, är enligt 

författarna mindre lika länderna emellan än vad tidigare analyser visar på att de är (Hallin & 

Mancini, 2004:198). Lika för alla länder är dock att den kommersiella pressen utvecklades tidigt 

och snabbt tog över marknaden. Politisk neutralitet och informativ nyhetsrapportering 

kännetecknar modellens länders tidningar i stort. Offentliga medier (public service) är i USA, 

bortsett från PBS (Public broadcasting service) och lokala kanaler, mer eller mindre obefintlig 

även idag (Hallin & Mancini, 2004:199). Historiskt så har den amerikanska vita populationen haft 

en mycket hög grad av läskunnighet tack vare den protestantiska lärans fokus på att själv läsa 

guds ord (Hallin & Mancini, 2004:199). I mångt och mycket präglades USAs medieutveckling av 

policy i Storbritannien ända fram till, och ur ett grundläggande kontextuellt perspektiv, förbi den 

amerikanska revolutionen 1776 då de colombianska kolonierna i Nordamerika blev USA och 

pressfrihet infördes (Hallin & Mancini, 2004:200-201). Fram till 1900-talet blev de amerikanska 

tidningarna kommersialiserade och industrialiserade i två block, inledningsvis 1830 och sen1880-

1890 då reklam och försäljningssiffror blev viktigare än politisk färg och tidningarna enligt 

traditionell politisk och medieforskning frigjordes från kontroll och blev oberoende och 

demokratiska (Hallin & Mancini, 2004:201-203). Frigörelsen tillsammans med den makt som 

läsarsiffrorna gav gjorde tidningarna till politiska medel i sin egen rätt och tidningarna blev under 

1920-talet politiska än en gång (Hallin & Mancini, 2004:204). Under 1980-talet möjliggjorde 

framsteg i telekommunikationsteknologi tidningar att nå en bredare publik nationellt då man 
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kunde sända data billigare och i större mängd, vilket gjorde att de största amerikanska tidningarna 

fick möjligheten att slå nationellt (Hallin & Mancini, 2004:206). 

 

De skandinaviska länderna delar i stort samma kulturella och politiska kontext (Hallin & Mancini, 

2004:143) Författarna visar på att det finns tre element som karaktäriserar systemet, där det första; 

politisk parallellism innebar en -nu avtagande- social medvetenhet där medierna historiskt tagit 

ställning till eller på annat sätt tagit parti för folk eller i politiska frågor (Hallin & Mancini, 

2004:144-145) Detta har på senare år avtagit i samband med den kommersiella pressens 

genomslag 1920 (Hallin & Mancini, 2004:158). Det andra elementet är journalistisk 

professionalism där hög standard och självständighet genomsyrar länderna där modellen hittas. 

Slutligen menar Hallin och Mancini att staten i de demokratisk-korporativa länderna -i nästan alla 

fall-  alltid å ena sidan haft en begränsad makt över vad som skrivs, men å andra sidan mycket 

aktivt skött om och värnat om välfärd och yttrandefriheten i landet (Hallin & Mancini, 2004:145-

146). Historiskt var Sverige tidigt att införa pressfrihet och är idag ett av länderna med högst 

tidningscirkulation både på nationell och lokal nivå riktad till en bred publik som det är lätt att 

sälja reklam till (Hallin & Mancini, 2004:147-150). 

 

 

Orkanen Sandys framfart 

Då undersökningen valt att fokusera på fallet tidningarnas täckning av orkanen Sandy, så är det 

viktigt att redogöra för hur händelseförloppet uppsatsen kommer undersöka -den 22oktober till 

31 oktober tedde sig. 

Uppsatsen kommer redogöra för detta med hjälp fakta från två tidslinjer; National Geographic's 

andra-november tidslinje A Timeline of  Hurricane Sandy's Path of  Destruction, hämtad från: 

http://newswatch.nationalgeographic.com/2012/11/02/a-timeline-of-hurricane-sandys-path-of-

destruction/, och infografen Timeline of  Hurricane Sandy's Week of  Destruction från Livescience den 

första november http://www.livescience.com/24473-timeline-of-hurricane-sandy-s-week-of-

destruction-infographic.html. Kort beskrivs här dagarna 22 till 31 oktober. 

Den 22 oktober; Den tropiska depression som skulle komma att bli Sandy formades utanför 

Nicaraguas kust med en vindstyrka på 20,1m/s. 

Den 23 oktober; Depressionen uppnår stormstyrka och blåser norrut där den når Jamaicas 

sydkust. 

Den 24 oktober; Stormen Drar över Jamaica och uppnår orkanstyrka. Den döps till Sandy. 

Den 25 oktober; Sandy korsar Kuba och Bahamas enligt Livescience. Stormen är under sin resa 

över Kuba som starkast med vindstyrka på 49,1m/s. 

Den 26 oktober; Sandy korsar Kuba och Bahamas enligt National Geographic. 

http://newswatch.nationalgeographic.com/2012/11/02/a-timeline-of-hurricane-sandys-path-of-destruction/
http://newswatch.nationalgeographic.com/2012/11/02/a-timeline-of-hurricane-sandys-path-of-destruction/
http://www.livescience.com/24473-timeline-of-hurricane-sandy-s-week-of-destruction-infographic.html
http://www.livescience.com/24473-timeline-of-hurricane-sandy-s-week-of-destruction-infographic.html
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Den 27 oktober; Orkanen åker förbi Florida och går kort ner i styrka till storm för att sen få 

orkanstyrka igen. 

Den 28 oktober: Orkanen reser efter USAs östkust. Stormen beräknas svänga västerut in mot 

landet i samband med vatten och vindförhållanden och bli till en hybrid-super-storm med 

vindstyrka på 40,2m/s. 

Den 29 oktober; Sandy uppnår super-storm styrka och svänger västerut mot New Jersey och går 

under dagen in över USA där den förvisso övergår från orkan till post-tropisk storm i styrka och 

omfattning men fortfarande orsakar stor skada på infrastruktur och människoliv i New Jersey och 

New York. 

Den 30 oktober; Stormen drar in över Pennsylvania och börjar lösas upp, men då den är så stor 

så fortsätter den under dagen att dra vidare fram över nordöstra USAs kust. 

Den 31 oktober; Sandy skingras över Pennsylvania och man kan rapportera om att över 70 

människor i de Karibiska önationerna och efter 3 november att 109 Människor i USA och en i 

Kanada dött på grund av stormens framfart och att stormen kan ha orsakat skador för över 50 

miljarder dollar (http://newswatch.nationalgeographic.com/2012/11/02/a-timeline-of-

hurricane-sandys-path-of-destruction/). 

http://newswatch.nationalgeographic.com/2012/11/02/a-timeline-of-hurricane-sandys-path-of-destruction/
http://newswatch.nationalgeographic.com/2012/11/02/a-timeline-of-hurricane-sandys-path-of-destruction/
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METOD 

 

Undersökningen har gjort ett försök att besvara forskningsfrågorna genom att behandla fallet hur 

medierna i USA och Sverige behandlade nyhetstäckningen av orkanen Sandy som drog över de 

karibiska öarna och amerikanska östkusten under dagarna 22 till 31 oktober 2012. Närhelst något 

sådant här händer är det viktigt att undersöka hur rapporteringen behandlas och vilken bild av 

världen som sänds i samband med det som sägs i medierna. För att få med de båda, har 

uppsatsen undersökt området med hjälp från två typer av innehållsanalys där stickprover från fyra 

tidningar togs; amerikanska Huffington Posts samt Washington Posts onlineutgåva, och de 

svenska tidningarna Svenska Dagbladet och Dagens Nyheters onlineutgåvor. 50 artiklar från 

vardera, hämtade från respektive tidnings hemsida slumpades fram för att ge spridning mellan 

dagarna och analyserades kvantitativt med grund i syftesfrågorna. Den kvantitativa 

innehållsanalysen fokuserar i huvudsak på att visa och analysera de manifesta -de uppenbara 

betydelserna- i innehållet. Senare, i samband med preliminära analyser av kvantitativa data utförs 

också en kvalitativ innehållsanalys som består i att undersökningen analyserar fyra av dessa på ett 

djupare plan, utifrån kritisk diskursanalys där något specifikt samband eller en skilnad som visade 

sig i den kvantitativa delen djupare undersöktes. Det som valdes att undersökas visade sig bli de 

två ländernas tidningars täckning av andra nationer utöver USA då detta möjliggjorde ett 

besvarande av den femte forskningsfrågan. Metoden beskrivs senare i metodkapitlet. Tidningarna 

har valts då de är bland de största i respektive land och alla finns tillgängliga online. Vidare är de 

båda amerikanska tidningarna båda belägna på östkusten där orkanen drog fram och kan således 

antas tillhandahålla en hel del material från dagarna i fråga. Att jämföra två stora tidningar från 

olika länder är intressant då man i tidningarnas rapporteringsskillnader kan försöka tolka vad de 

kan bero på, och då förstå de bakomliggande orsakerna och den kontext tidningarna för sig i 

vilket kan användas i andra studier för att analysera samhället i stort. Förhoppningen är att 

undersökningen ska kunna säga något om den generella krisrapporteringen och inte bara om just 

de här tidningarna specifikt i just den här kontexten (orkanen Sandy). Fokus ligger inte på de 

specifika analysmaterialen som sådana utan de har valts för att representera ett större analysobjekt; 

nyhetsrapportering omkring naturkatastrofer, och hur de skiljer sig mellan länder i väst. 

 

En av de saker valet av område gjort det möjligt att undersöka är skillnaderna i rapportering i 

relation till ländernas olika utrikesrapportering. Sveriges täckning av orkanen Sandy var med 

undantag från ekonomiska nyheter i stort utrikesnyheter, vilka fokuserar på andra länder än sig 

själv, medan de amerikanska nyheternas rapportering präglas av att landet påverkades direkt av 

orkanens framfart. Hur Huffington Post och Washington Post då prioriterade utländska Sandy-
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relaterade nyheter kan därför vara av intresse då det gör det möjligt att jämföra de två ländernas 

nyhetsprioritering och har således jämförts med de svenska Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladets täckning av utlandsnyheter andra än om USA. 

 

Metodgenomgång 

Undersökningen har utgått från kvantitativ innehållsanalys såsom den beskrivs i Östbye, 

Knapskog, Helland och Larsens Metodbok for medievetenskap (2008) kapitel 8, och kvalitativ 

innehållsanalysmetoden kritisk diskursanalys såsom den beskrivs i Ekström och Larssons bok 

Metoder i Kommunikationsvetenskap (2010) kapitel 10 för att besvara syftesfrågorna. 

Undersökningen utgår också från Denks (2012) Komparativa Analysmetoder där metoden enkel 

komparation redogörs för, vilken används i de sammanhang där kvantitativa data presenteras i 

tabellform (Denk, 2012: s38). 

 

Kvantitativ innehållsanalys 

Metoden undersökningen har använt för sin kvantitativa del är den kvantitativa innehållsanalysen, 

vilken enligt Östbye et.al är en metod för att hitta och analysera det vilket en text innehåller 

såsom budskapet bakom det som sägs, och systematik, objektivitet och kvantitativ beskrivning är 

de tre grundpelare som författarna menar att metoden vilar på (Östbye, Knapskog, Helland & 

Larsen, 2008 Metodbok for medievetenskap s.213). Analysen kommer genomföras på så sätt att den 

data som samlats in utifrån uppsatsens variabler, läggs in i dataanalysprogrammet SPSS och ta ut 

de tabeller vilka för undersökningen visar på intressanta samband eller skillnader. 

 

Tillämpning 

För den kvantitativa delen av projektet har data samlats in och analyserats från fyra tidningar. 

Fördelen med en sådan metod är att det möjliggör att se på ett ganska brett område och gå 

igenom mycket mer material än om uppsatsen bara undersökt ämnet utifrån en kvalitativ 

innehållsanalys, men uppsatsen kan heller inte, då den inte utfört några intervjuer, egentligen säga 

annat om texten än att det som går att se kan tolkas på ett eller annat vis, vilket måste kommas 

ihåg så uppsatsen inte försöker dra slutsatser utöver vad den kan bevisa eller kan påvisas. Från 

USA har tidningarna Washington Post och Huffington Post valts och från Sverige SvD och DN 

vilka ska representera den svenska respektive amerikanska nyhetsdistributörspopulationen i 

relation till det som i uppsatsen ska undersökas. För att besvara syftet har undersökningen ställt 

ett antal frågor till texten. Frågorna är de samma som syftets frågor: På vilket sätt har 

amerikanska och svenska nyhetsmedier rapporterat om katastrofen? 
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Samt uppsatsens sekundära frågeställningar: Vilka huvudsakliga teman skriver tidningarna om? 

Vilka källor kommer till tals? Vilka händelser fokuserar tidningarna på? Hur har ländernas 

tidningar rapporterat om länder katastrofen drabbade innan den nådde USA? 

 På vilka sätt skiljer sig ländernas tidningar från varandra? 

   

Artiklar har slumpats fram med hjälp av sannolikhetsurval där analysenheter slumpas utifrån 

dagen den publicerades. Slumpningen genomfördes genom obundna slumpmässiga urval för 

varje dag/variabelvärde genom att skriva in varje dags artikelantal i en slumpgenerator 

http://www.wizards.com/dnd/dice/dice.htm och välja ut artikeln uppifrån och nedåt utifrån 

vilken siffra som kommer upp och upprepa tills det finns 50 artiklar per tidning och ett urval som 

täcker hela tidsförloppet. För att hitta artiklar har sökningen genomförts uteslutande på 

nyckelorden ”Hurricane” (”orkanen” på de svenska hemsidorna) och ”Sandy”, på tidningarnas 

hemsidors egna sökmotorer. Valet av sökord gör att det går att begränsa sig till artiklar som är 

relevanta för undersökningen men ger en bred täckning då artiklarna utöver att handla om Sandy 

också kan handla om andra saker vilket gör det möjligt att få med så mycket täckning av orkanen i 

nyheterna som det bara går och inte bara en typ av nyheter. Detta visade sig också vara bra, då 

endast en artikel som blev med i det kvantitativa urvalet stod utanför den kontext som uppsatsen 

eftersöker, och även då var det en artikel som tog upp och -mycket kort- redogjorde för orkanen. 

 

Uppsatsen har utgått från Åsa Nilssons (2010) exempelkodschema när kodschemat utformades 

och visar inledningsvis på hur materialet tett sig och vad det innehåller, för att i de senare 

variablerna gå in mer på sådant som kan peka på bakomliggande orsaker till detta. 

Variablerna kan kategoriseras som dels formaliamässiga, till vilka hör sådana som koddatum och 

kodarens namn. Dessa variabler har lagts till för att främja undersökningens validitet och 

reliabilitet. Andra variabelkategorirer används till att förklara innehållsurval, till exempel sådana 

som mäter vilken dag en artikel publicerats på eller vilken tidning en artikel kommer från. En del 

variabler mäter också förekomsten av specifika saker, som bilder eller en viss källa, inte alla 

sådana variabler visade sig vara viktiga för uppsatsens resultat och är därför inte med i några av 

uppsatsens tabeller. Detta nämns även i början på det första resultatkapitlet. I huvudsak har 

variablerna valts ut för att kunna korsas mot varandra och visa på relevanta sammanhang mellan 

saker som kan hjälpa till att besvara uppsatsens forskningsfrågor.  

Variablerna bifogas som bilaga 1 och har fokuserats på att belysa skillnader i innehållet mellan 

tidningarna. Bearbetningen av variablerna gjordes i dataprogrammet SPSS. 

Tabellerna är tillverkade utifrån Bengt Johanssons text Surveyundersökningar i Ekström och Larsson 

(2010) sidorna 112-114 där tabellers utseende och användning beskrivs. 

Målet med att samla in uppsatsens variabelvärden var att, framför allt, få en chans att se på 

http://www.wizards.com/dnd/dice/dice.htm
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skillnaderna i de två ländernas medier. Att ta två tidningar per land istället för en gör det möjligt 

att göra av med lite av den eventuella bias eller procedur som tidningarna kan tänkas ägna sig åt, 

något som beskrivs i teorikapiteldelen Tidningsidentitet; att olika tidningar har olika sätt att arbeta 

på och således kan forma innehållet i en nyhet. På så vis finns det i uppsatsen bättre möjligheter 

att se just på skillnaderna mellan ländernas journalistiska praktik specifikt och inte bara skillnader 

mellan två tidningar. Undersökningen kan dock inte uttala sig direkt om den journalistiska 

praktiken bakom sådant arbete, då inga former av intervjuer med någon som arbetar för 

tidningarna har gjorts utan, tillsammans med materialet insamlat i den kvantitativa 

undersökningen och materialet analyserat i den kvalitativa kommer den bara kunna visa på vad 

det explicita materialet säger om tidningarna i relation till syftesfrågorna. 

Angående dagsurvalet så utgick undersökningen från hur orkanen rörde sig under dagarna utifrån 

hur följande hemsidor beskrev händelseförloppet.  Två valdes för att inte undersökningen skulle 

bli för beroende av den ena källans tolkning och därför att det inte går att ta reda på, utan att 

fråga någon som arbetar på en av tidningarna, vart de fick sina data ifrån. 

http://newswatch.nationalgeographic.com/2012/11/02/a-timeline-of-hurricane-sandys-path-of-

destruction/ 

http://www.livescience.com/24473-timeline-of-hurricane-sandy-s-week-of-destruction-

infographic.html 

Dagarna 23 och 28 har satts ihop till en variabel därför att under de dagarna hände det 

förhållandevis lite annat än förberedelser och att orkanen färdades mellan olika länder så vad 

tidningarna rapporterade om de dagarna kan vara av vikt då dagarna innehåller en form av dödtid 

då de kunde välja vad de ska rapportera om istället för att fokusera på det som hände precis då.  

25-26 oktober var källorna osäkra på huruvida orkanen drog över Kuba den 25 eller den 26 

oktober. Då detta kan ha att göra med att det finns olika sätt att definiera vad som räknas som att 

ha dragit över något, orkanen kanske lämnade Kuba den 26 men drog in den 25, så valdes det till 

uppsatsen att sätta ihop datumen till en variabel då det för tidningarna är nyheter oavsett hur det 

är med det och det inte går att veta hur de definierar var orkanen är utan att kontakta dem. 

All data samlades in under fyra dagar, den 10-11 samt 16-17 april, där båda uppsatsförfattare 

genomförde insamlingen i två tidningar. Variablerna kodades in i SPSS 30 april och tabeller 

skapades löpande fram till 10 maj. 

 

Enkla komparationer 

Det som följer är en beskrivning av Denks Enkla komparationsmodell. 

Komparation är en metod för att ställa olika värden och fall mot varandra för att jämföra och 

påvisa ifall det finns likheter eller skillnader genom att ställa upp de olika fallen eller värdena mot 

varandra (Denk 2012:9f). 

http://newswatch.nationalgeographic.com/2012/11/02/a-timeline-of-hurricane-sandys-path-of-destruction/
http://newswatch.nationalgeographic.com/2012/11/02/a-timeline-of-hurricane-sandys-path-of-destruction/
http://www.livescience.com/24473-timeline-of-hurricane-sandy-s-week-of-destruction-infographic.html
http://www.livescience.com/24473-timeline-of-hurricane-sandy-s-week-of-destruction-infographic.html
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Denks Enkla komparation är en komparativ analysmetod som går ut på att ställa två eller flera 

värden mot varandra för att se hur de skiljer sig åt (Denk, 2012). 

Det komparationer kan jämföra är i huvudsak likhet och olikhet i specifika jämförda aspekter, där 

likheter hör ihop med det som då är lika mellan de två analysobjekten. Författaren poängterar 

dock att likheter inte förklarar skillnader i andra sammanhang utan menar att olika faktorer i 

första hand måste förstås en och en -även om olika faktorer så klart påverkar varför något är 

likt/olikt mellan olika analysobjekt (Denk 2012:40f). Relevant för vår undersökning är att i 

huvudsak ställa upp flera variabler mot de olika tidningarna för att få fram eventuella likheter och 

skillnader över lag, mer än i de specifika variablernas fall. Undersökningen har använt sig av 

uppställningar och tabeller från SPSS för att ställa upp variabelvärden som inte låter sig jämföras 

som lika/olika rakt av, och då ställdes enskilda variabler upp mot varandra, vilket förde samman 

metoderna. 

 

Kritisk diskursanalys 

Den kvalitativa delstudien genomfördes med metoden kvalitativ innehållsanalys. Vilken kommer 

användas för att besvara uppsatsens femte frågeställning. Samma material -men här utvalda delar 

utifrån vad som visade sig vara intressant i den kvantitativa undersökningen; täckningen av 

Jamaica i de amerikanska tidningarna och täckningen av Haiti i de svenska- och samma tidsperiod 

undersökdes med en artikel per tidning som analysmaterial. 

 

Ekström och Larsson (2010) redogör för vad Peter Berglez hävdar; att det är i diskursanalysen 

och den kritiska diskursanalysen som man förenar samhällskritik med vetenskap för att skapa en 

förståelse om samhället i form av en diskurs. Alla former av kommunikation är alltid inbäddade i 

ett socialt sammanhang. Genom detta kan man inte enbart analysera texter utifrån det som 

denotativt går att läsa, utan också utifrån det sammanhanget som texten befinner sig i (Berglez, 

2010:266-267). Det som i kritisk diskursanalys undersöks är relationen mellan användandet av 

språket och samhället, eller i den här uppsatsens fall relationen mellan tidningarnas innehåll och 

de bakomliggande värderingarna som kan finnas i texterna. 

Den kvalitativa delen av undersökningen kommer användas för att besvara frågan: Hur har 

ländernas tidningar rapporterat om länder katastrofen drabbade innan den nådde USA? 

Detta kommer genomföras på så vis att de fyra texterna först en och en redogörs för; texterna 

kommer analyseras utefter modellen som Berglez (2010)  presenterar på sid 277 där fem punkter 

agerar schema för kritisk diskursanalys. Punkterna är som följer: 

 Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll och kartläggning av de 

eventuella bilder och faktarutor som kompletterar artikeln. 
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 Nyhetstextens tematiska struktur (makro) 

 Nyhetstextens schematiska struktur (makro) 

 Mikroorienterad analys av nyhetstexten 

 Sociokulturella kontextualiseringar 

Således: Utifrån den här mallen redogjordes det som texten innehåller för först generellt, enligt 

van Djiks kritiska diskursanalys (Berglez, 2010:275-277) makronivå, där det beskrivs vad och hur 

texten säger det den gör, de så kallade ”uppenbara betydelserna”(Berglez 2010:276) för att läsaren 

ska få en bild av vad som artikeln i fråga innehåller. Texten redogjordes sen för på makronivå, där 

vad som kan tolkas ligga bakom det som skrivs, analyserades. 

Det som bäst visade på skillnader mellan de två ländernas tidningar och således var av intresse att 

bedriva den kvalitativa analysen på, var det faktum att bland de slumpade amerikanska artiklarna 

fanns inga artiklar som fokuserade på Haiti och hur landet påverkades av orkanens framfart men 

däremot artiklar om Jamaica och hur landet påverkades precis då orkanen uppstod. I Sverige 

respektive saknades i stort täckning om Jamaica medan man skrev om Haiti och problemen som 

uppstod där. I vår kvalitativa del av studien ska de två ländernas tidningars nyheter om de två 

länderna de valt att bevaka undersökas närmare utifrån ovannämnda metod. 

 

Validitet, reliabilitet och etik 

Validiteten för undersökningen är till stor del bunden till den kvantitativa delstudiens 

genomförande, dels då den lägger grunden för mycket av materialinsamlingen men framför allt 

därför att så mycket av den kvalitativa undersökningen kommer baseras på vad som kan utrönas 

ur de kvantitativa variablerna. Förutsatt att insamlingen sköts konsekvent och kodningen sker 

utan missöden så kan man åtminstone förutsätta en förhållandevis hög teknisk validitet i den mån 

att det som framkommer går att använda till både den kvalitativa och den kvantitativa delstudien. 

De teoretiska ramverken måste dock alltid hållas i åtanke, speciellt då undersökningen utgår från 

så olika metoder, och återkopplingar måste eventuellt göras regelbundet för att bibehålla 

strukturen. Vad gäller reliabiliteten så har preliminära studier redan genomförts på både den 

kvalitativa och kvantitativa delstudien där forskningsmaterial har prövats för att försäkra 

genomförbarhet och relevans genom att pröva undersökningens kodschema mot tidningarna 

Washington Post, New York Times, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet för att försäkra 

frågornas relevans och metodernas möjlighet att besvara forskningsfrågorna. Fem artiklar från 

vardera tidning slumpades fram för att ge en preliminär bild av hur arbetet skulle fortgå. Online-

tidningens natur i det att den dels kan uppdateras hur som helst och att dess material och 

skribenter har mycket brett innehåll innebär att -slumpen till trots - urvalets representativitet kan 

ifrågasättas. Då uppsatsförfattarna också kommer välja de texter som den kvalitativa 
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innehållsanalysen ska utföras på själva, och utifrån det material som återfinns i undersökningens 

kvantitativa moment, så riskerar den ena att stjälpa den andra ifall den insamlade datan skulle visa 

sig inte representera en svensk eller amerikansk nyhetskontext annat än mycket tunt. 

Angående validiteten för den kvalitativa delen i stort så måste tolkningar göras inom ramen för 

undersökningens, för ändamålet valda teori och inte försöka stå för sig själv lika mycket som 

komplettera dess kvantitativa fynd till vilka det kan tjäna som analytiskt addendum. På många sätt 

är den kvalitativa undersökningen den mest intressanta, då den på djupet kan visa på samband 

eller avvikelser som återfinns i medierna. 

Då undersökningens mål är att jämföra nyhetsrapporteringen omkring och framställningen av 

orkanen Sandy i de amerikanska och svenska medierna så är det för reliabilitetens skull viktigt att 

i huvudsak fokusera på skillnaderna mellan de olika ländernas media och inte på de skillnader 

som ländernas tidningsrepresentanter uppvisar gentemot varandra. Skulle någon skillnad utmärka 

sig och visa sig vara av intresse så kommer den självklart att redovisas, men fokus måste ligga på 

de nationella skillnaderna och framför allt på orkanens framställning. 

Data om orkanens framfart var problematisk att få fram, då en korrekt och opartisk redogörelse 

för händelseförloppet -och i viss utsträckning de tekniska detaljerna angående orkanen- är 

nödvändig för att kunna redogöra för rapporteringen av händelseförloppet. Dock kan 

reliabiliteten skadas både av att inte ha med informationen i undersökningen till läsarens förmån, 

men också ifall information som återfinns i uppsatsen förväxlas med information som 

tidningarna använt sig av, då det som nämnt tidigare inte går att veta utan att kontakta anställda, 

vilka källor och vilket material som används av respektive tidning. Tidningarnas unika kontexter, 

antingen för sig eller nationsmässigt, borde åtminstone till viss del tas upp i texten för att göra 

jämförelsen mellan dem rättvis, vilket också görs både för tidningarna själva och de nationer de 

arbetar i. Men det går inte att veta ifall bilden av tidningarna delas av de källor som 

undersökningen underbygger sin bild av dem med, och av tidningarna själva. 

Nackdelar med att använda kvalitativ diskursanalys är också att man har svårt att upp nå 

intersubjektivitet, detta är något som är svårt inom all form av texttolkning (Boréus & Bergström, 

2012). Fördelar med det ger en annan dimension till texten såtillvida att man får en möjlighet att 

se vad som implicit menats att förmedlas av avsändaren genom att se på sättet som saker 

sagts/skrivits på. 

Etik är inte ett lika stort hinder i sammanhanget då undersökningen i huvudsak ägnat sig åt olika 

former av textanalys. Men det kan vara värt att poängtera att eftersom den ägnat sig åt tolkning 

och gjort så på icke vetenskapligt material så måste undersökningen vara noga med att inte 

presentera materialet på ett sätt som gör det svårt att förstå hur artikelskribenten menar, då risken 

finns att skribentens text tolkas utifrån en felaktig premiss. 
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Metodkritik 

All forskning som genomförs oavsett område kräver någon form av transparens och möjlighet till 

återupprepning. Det kan bli problematiskt med undersökningar av kvalitativ karaktär. 

En nackdel med att använda den kritiska diskursanalysen är att formen av tolkningar som görs 

med hjälp av diskursanalysen kan vara ytterst svåra att göra om man inte lyckas uppnå 

transparens under arbetets gång (Bergström & Boréus, 2012). Dessutom så ligger det en inbyggd 

problematik i att tolkningarna som görs, alltid kommer komma ifrån en människa och att dennas 

bakomliggande egenskaper och egna bakgrund kan komma att påverka hennes objektivitet 

(Boréus & Bergström, 2012). 

Ytterligare begränsningar är att en hel del originaltexter vars ursprungsspråk inte var engelska var 

svåra att få tag på, därför fick undersökningen utgå från sekundära källor. Ett bra exempel på 

detta är Prakkes text om mediemättnad där det engelska originalet inte enkelt gick att hitta och en 

hänvisning i Hadenius och Weibull (2003) fick användas. 

Uppsatsen använder IBM SPSS version 20, för att lägga in och analysera vårt material. Att 

använda ett sådant program effektivt kräver att man har fördjupade kunskaper om programmet, 

något uppsatsförfattarna inte har. Även om undersökningen rudimentärt kan använda sig av det, 

blir det en begränsning att uppsatsförfattarna inte kan med alla funktioner som finns i SPSS. 

 

Preliminär områdesrekognoscering visade också på att antalet artiklar om orkanen som finns att 

tillgå i de amerikanska tidningarna, överskrider den mängd artiklar det fanns möjlighet att gå 

igenom under uppsatsarbetet, så undersökningen kan inte hävda sitt arbete vara uttömmande och 

kan heller inte antas ge en bild av tidningarnas hela utbud eller tolkningsbara inställning i deras 

fall. Å andra sidan så är det ett 100-procentigt utbud av de svenska tidningarnas artiklar som 

undersökningen går igenom. Dock innebär det att procenten mellan de amerikanska och svenska 

tidningarna över lag är skev vilket kan påverka reliabiliteten på undersökningen då 

undersökningen i sin tolkning helt kan vara säker på att den får med de svenska tidningarna, men 

inte på samma sätt kan uttala sig om de amerikanska tidningarnas slumpmässigt utvalda material. 

Över lag är etik inte ett lika stort hinder för undersökningen som i andra fall, då den i huvudsak 

ägnar sig åt olika former av textanalys. Men det kan vara värt att poängtera att eftersom den ägnar 

sig åt tolkning och gör det på icke vetenskapligt material bör man vara noga med att inte 

presentera materialet på ett sätt som gör det svårt att förstå hur skribenten menar, då risken finns 

att vi tolkar skribentens text utifrån en felaktig premiss. 

En annan svårighet under datainsamlingsprocessen var att de olika tidningarnas hemsidor inte var 

strukturerade på samma sätt. Det var till exempel inte alltid självklart vad som var ett blogginlägg 
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och vad som var en nyhetsartikel, vilket innebar att forskarnas tolkning fick definiera en del av 

materialet. Särskilt problematiskt var detta på Huffington Posts hemsida där man skulle kunna 

definiera allting som blogginlägg. 

Sökmotorerna på sidorna skiljde sig också åt vilket gjorde den planerade slumpmässiga 

datainsamlingen svår att genomföra konsekvent och några planerade variabler som 

undersökningen skulle haft med för att mäta andelen artiklar som skulle mäta täckningen av 

Sandy mot antalet artiklar per dag för att få fram ett värde på hur mycket energi som lagts av 

tidningarna på nyheten i stort blev utelämnade ur uppsatsen. Inte alla tidningar hade en 

sökfunktion som gjorde det möjligt att tillförlitligt räkna alla artiklar. Dessa variabler togs därför 

bort. 

Till undersökning valdes det att utgå endast från de fyra tidningarnas internetupplagor dels då de 

alla fanns att tillgå och dels då de möjliggör en bredare titt på ländernas materialskillnader. En 

internettidning är på många sätt annorlunda från en papperstidning, till exempel så är ofta 

regelbundna och oregelbundna bloggar mer förekommande i en internettidning, och flera artiklar 

på samma ämne kan både publiceras snabbare och oftare. De kan dessutom uppdateras om det 

skulle behövas. Värt att notera är att det således finns skillnader mellan en tidnings online-upplaga 

och dess pappers-upplaga, både till material och upplägg och att undersökningen skulle ha blivit 

annorlunda ifall den hade fokuserat på fyra tidningars pappers-upplagor istället. En av de största 

skillnaderna mellan online och offline går att se i Huffington Post, som tekniskt sett inte är en 

webb-tidning utan en blogg med nyhetsinnehåll. Material ifrån Huffington Post hade i andra fall 

aldrig tagits med i en sådan här undersökning, men då andra webb-tidningars utgåvor i en del fall 

förlitar sig på material som klassas som blogginlägg, ett relevant exempel är Washington Post vars 

väderblogg ensam rapporterade om Sandy under orkanens första dagar, så gör användandet av 

Huffington Post att undersökningen mer heltäckande kan ta till sig innehållsspridningen på webb-

tidningsmaterial. 

Efter att ha gjort datainsamlingen så visade det sig varit onödigt, och till viss del skadligt för 

undersökningens resultat, att sätta ihop dagarna 23 och 28 oktober, då tidningarna inte visade sig 

använda dagarna såsom vi trodde att de skulle göra. 

Ett mindre fel uppstod också under datainsamlingen då variabelvärdet ”insatt person med tillgång 

till information” från variabeln om källor tolkades annorlunda kodarna emellan. Detta ledde till 

att i två tidningars fall fanns det en hel del källor kodade som så och i två andra nästan inga. Detta 

är uppsatsens enda systematiska fel och analyser av just källorna har för att minimera 

validitetsproblem hållits till ett minimum. Dock har inte sådan analys uteslutits helt då den 

insamlade informationen fortfarande är av värde för uppsatsen. 

Till det kvalitativa momentet valdes artiklar som pekar ut en skillnad mellan Sverige och USA i 

deras sätt att täcka Haiti/Jamaica. Valet av ämne är förvisso motiverat då det möjliggör att i 
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skillnaderna mellan länderna se vad som karaktäriserar deras täckning, och besvara uppsatsens 

forskningsfråga adekvat, men i andra fall hade det varit av intresse att välja ett ämne som 

representerar en av de mer övergripande trender innehållet visade på, till exempel den allestädes 

närvarande täckningen av skador orkanen orsakat där den varit, hellre än en anomali. Fördelen 

med att ha lagt upp den kvalitativa delen så är att man bättre kunnat analysera de generella 

tendenser som materialet visar upp. 

Variablerna som användes för att koda det material uppsatsen nämnde måste också redogöras 

kort för, då många som finns med i kodschemat inte alls syns till i uppsatsens resultat eller bidrar 

till att formulera slutsatsen. Att inte alla visade sig vara relevanta har i huvudsak att göra med det 

sätt som resultaten riktas mot att analysera skillnader mellan de olika ländernas tidningar i 

samband med innehåll i artiklar som visade sig fokusera på andra saker än vad många variabler 

mätte. Således blev många variabler irrelevanta för uppsatsen. 
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RESULTAT 

 

Här presenteras det resultat som senare ska analyseras i uppsatsens slut. Den kvantitativa 

innehållanalysen presenteras utefter de syftesfrågor som uppsatsen menar besvara vilka här agerar 

underrubriker. De har strukturerats ytterligare med minirubriker vilka ska underlätta navigeringen 

mellan texter som tar upp olika teman tillhörande varje syftesfråga. Tabellen som hör till 

brödtexten presenteras under relevanta textstycken. 

Kvantitativ innehållsanalys 

Nedan följer den kvantitativa resultatsammanfattningen av vår undersökning där vi redogör för 

vad som framkommit omkring syftet och dess delfrågor i relation till undersökningens teorier. Av 

55 framtagna tabeller och modeller har ett fåtal presenterats här för att endast visa på intressanta 

resultat och underlätta läsningen. 

 

På vilket sätt har amerikanska och svenska nyhetsmedier rapporterat om 

katastrofen? 

Undersökningen har gjort en ansats att jämföra täckningen av de olika länder som orkanen Sandy 

färdades genom under dagarna undersökningen undersökt. Gestaltningsmässigt visade sig alla 

fyra tidningarna fokusera på att orkanen skulle dra in över USA, och även om nyheter om hur 

andra länder hade påverkats förekom så fokuserade den stora majoriteten nyheter på amerikaner 

eller USA. Länderna skiljde sig dock i det att de amerikanska tidningarna inte rapporterade nästan 

någonting alls om Haiti, men däremot om Jamaica medan de svenska tidningarna inte 

rapporterade nästan något alls om Jamaica men hade flera artiklar om Haiti. Detta kan ses i 

Tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1. Fokus på land fördelat på de olika tidningarna (antal artiklar) 

 USA Jamaica Haiti Kuba Ospecificerat  Övrigt Totalt  
antal 

Washington 
Post 

44 2 0 1 3 0 50 

Huffington 
Post 

36 2 1 1 10 0 50 

Svenska 
Dagbladet 

39 1 2 0 8 1 51 

Dagens 
Nyheter 

30 0 3 0 5 5 43 

Totalt antal 
artiklar 

194 5 6 2 26 6 194 
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Tidningarnas artiklar visar över lag en essentiellt överhängande neutral ton i sin rapportering 

vilket kan ses illustrerat i figur 3 och i procentform i tabell 2. 40 procent av alla artiklar hade en 

neutral disposition. Av artiklarna hade 31 procent en alarmerande ton i sin rapportering. De 

lugnande artiklarna hade en procentfrekvens på 14,4 procent med en högre andel bland de 

amerikanska än de svenska. 

 

Figur 3 - Jämförande frekvens av artiklars essens. 

 

Tabell 2. Artiklar med olika toner i innehållet (procent) 

 Antal artiklar Procent 

Lugnande 28 14,4 

Neutral 77 39,7 

Alarmerande 60 30,9 

Oklart 27 13,9 

Övrigt 2 1,0 

Totalt antal artiklar 194 100,0 

 

Det var under den 25-26 oktober som artiklarnas antal och essensfrekvens ökade mest, då det var 

dagarna då orkanens resväg fastställdes, skulle ta den in över USA. Tidigare dagars artiklar 

innehöll också en hög känslofrekvens med många artiklar som var antigen lugnande eller 

alarmerande, men fokuserade antingen på situationen i karibiska länder eller på att spekulera 

omkring ifall orkanen skulle komma att nå USA. Innan detta fastställdes var täckningen av 

orkanen mycket svalare i båda länderna, med endast Washington Post som rapporterade något 

om händelsen före 23 oktober och de svenska tidningarna som rapporterade om orkanen först 

den 25 oktober. Andelen artiklar per tidning och antalet i procent kan ses nedan i tabell 3 och 4. 
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Tabell 3 antal artiklar per tidninga fördelat på de olika datumen (antal artiklar) 

 22 
oktober 

24 
oktober 

25- 26 
oktober 

27 
oktober 

29 
oktober 

30 
oktober 

31 
oktober 

23 & 28 
oktober 

Totalt 
antal 

Washington 
Post 

2 5 10 6 7 7 5 8 50 

Huffington 
Post 

0 1 5 4 13 15 6 6 50 

Svenska 
dagbladet 

0 0 3 1 15 13 15 4 51 

Dagens 
nyheter 

0 0 4 3 14 9 8 5 42 

Totalt antal 
artiklar 

2 6 22 14 49 44 34 23 194 

 

Tabell 4. Antal artiklar per datum (procent) 

 Antal artiklar Procent 

22 oktober 2 1,0 

24 oktober 6 3,1 

25-26 oktober 22 11,3 

27 oktober 14 7,2 

29 oktober 49 25,3 

30 oktober 44 22,7 

31 oktober 34 17,5 

23 & 28 oktober 23 11,9 

Totalt antal artiklar 194 100,0 

 

Som man kan se i tabell 5 så är tidningarna presentations och innehållsmässigt ganska lika i sitt 

val mellan att redogöra för nya händelser eller följa upp på gamla, med ett lite större fokus på att 

presentera nya händelser och rapportera på vad som händer mer än att följa upp på det de 

tidigare rapporterat om. Spekulationer var över lag ganska ovanliga i alla tidningar utom under 

dagarna då orkanens nordliga resväg bekräftades och under dagen precis före att den drog in över 

USA. Bilder, hyperlänkar och videoinbäddning är också mer eller mindre jämnt fördelade mellan 

tidningarna med Washington Post som tidningen med mest komplementerande material och 

Dagens nyheter med minst antal artiklar. 

Tabell 5. Artikeltyp fördelat på de olika tidningarna (antal artiklar)  

 Följer upp på 
tidigare 
nyheter  

Presenterar 
nya nyheter 

Spekulerar Övrigt  Totalt antal 

Washington 
Post 

17 19 7 7 50 

Huffington Post 13 17 6 14 50 

Svenska 
Dagbladet 

19 24 5 3 51 

Dagens 
Nyheter 

12 21 5 5 43 

Totalt antal 
artiklar 

61 81 23 29 194 
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Vilka huvudsakliga teman skriver tidningarna om? 

VILKA LÄNDER FOKUSERAR NYHETERNA PÅ? 

För att en nyhet ska få starkt genomslag så krävs det att det man rapporterar om har en närhet till 

den tilltänkta läsaren, både rumsligt och kulturellt. I Tabell 6 kan man se på täckningen av de 

olika nationaliteterna i de olika tidningarna, och den visar att majoritet av de drabbade var 

amerikaner och en liten procent fokuserade på haitier och svenskar, något figur 4 även illustrerar, 

men för hela artikelutbudet i stort. De svenska medierna rapporterade inget om drabbade på 

Kuba och Jamaica medan de amerikanska inte nämner haitier mer än ett par gånger. Vidare 

rapporterades det om svenskar som drabbats av orkanen nästan uteslutet i de svenska tidningarna. 

Slutligen, om man uppmärksammar hur tidningarna fördelat sitt nationsfokus, så visar det klart 

och tydligt att fokus för båda ländernas tidningar ligger på USA. 

 

Figur 4 - Land nyheten fokuserar på av det totala utbudet 

 

Tabell 6. Nationaliteter fördelat på de olika tidningarna (antal artiklar) 

 Washington 
Post 

Huffington Post Svenska 
Dagbladet 

Dagens 
Nyheter 

Totalt antal  

Amerikaner 23 20 19 19 81 

Jamaicaner 3 2 0 0 5 

Haitier 0 2 2 3 7 

Kubaner 1 1 0 0 2 

Svenskar 0 1 7 7 14 

Övrigt 23 24 24 14 85 

Totalt antal 
artiklar 

50 50 51 43 194 
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VILKA TEMAN SKRIVER TIDNINGARNA OM? 

Tematiskt så flyter nyheterna från långsam start till en täckningsmässig topp som sen långsamt 

dalar allteftersom nyheten blir mindre och mindre ny. Tabell 7 visar på hur nyheterna fördelats 

över dagarna utifrån vilka nationaliteter som artiklarna fokuserat på. Nyheten började inte 

rapporteras om särskilt mycket förrän det stod klart då orkanen dragit över Kuba att den skulle 

komma att nå USA. Fram till den punkten så var rapporteringen mellan länderna både ganska 

liten och lade vikt på att fokusera på olika länder. i samband med att orkanen hotade USA så blev 

rapporteringen mellan länderna mer likartad och igen, tematisk i sin karaktär. 

 

Tabell 7. Nationaliteter fördelat på datum (antal artiklar) 

 Amerikaner Jamaicaner Haitier  Kubaner  Svenskar  Övrigt Totalt 
antal 

22 oktober 0 0 0 0 0 2 2 

24 oktober 1 4 0 0 0 1 6 

25-26 oktober 1 1 0 1 2 17 22 

27 oktober 3 0 3 1 1 6 14 

29 oktober 23 0 2 0 3 21 49 

30 oktober 31 0 0 0 2 11 44 

31 oktober 12 0 2 0 3 17 34 

23 & 28 oktober 10 0 0 0 3 10 23 

Totalt antal 
artiklar 

81 5 7 2 14 85 194 

 

Tabell 8 visar hur ämnen tidningarna tagit upp som till exempel orkanen Sandy och det 

amerikanska valet har dagar där de får mer uppmärksamhet än annars. 30 oktober rapporterade 

tidningarna mycket mer om de drabbade i samband med att orkanen drog genom New York, 

medan amerikanska valet var på agendan strax innan under den 29 oktober som också var den 

dag som totalt hade störst täckning av tidningarna. 
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Tabell 8. Vad skrevs det om fördelat på datum (antal artiklar) 

 22 
oktober 

24 
oktober 

25-26 
oktober 

27 
oktober 

29 
oktober 

30 
oktober 

31 
oktober 

23 & 28 
oktober 

Totalt 
antal 

Ja 1 3 17 7 20 17 7 12 84 

Nej, handlar 
om värder 
överl ag, 
nämner 
orkanen 

1 2 2 1 2 1 2 0 11 

Nej, handlar 
om 
amerikanska 
valet, 
nämner 
orkanen 

0 0 1 1 9 7 6 2 26 

Nej, handlar 
om 
människor 
som 
drabbats av 
orkanen 

0 0 0 4 8 15 9 4 40 

Övrigt 0 1 2 1 10 4 10 5 33 

Totalt antal 
artiklar 

2 6 22 14 49 44 32 23 194 

 

Olika tidningar fokuserade också mer eller mindre på olika saker, då till exempel Washington Post 

och Svenska Dagbladet var de tidningar som rapporterade mest om det amerikanska valet. Hur 

tidningarna fördelade sitt fokus kan ses i tabell 9 nedan. Även om tidningarna tar upp andra 

länder än USA så är det först den 27 som rapportering som fokuserar på människoöden börjar 

förekomma.  

Tabell 9. Vad skrevs det om fördelat på de olika tidningarna (antal artiklar) 
 Washington 

Post 
Huffington 

Post 
Svenska 

Dagbladet 
Dagens 
Nyheter 

Totalt antal  

Ja 21 26 16 21 84 

Nej, handlar om väder överlag, 
nämner orkanen 

6 0 4 1 11 

Nej, handlar om det 
amerikanska valet, nämner 
stormen 

7 3 10 6 26 

Nej, handlar om  människor som 
drabbats av orkanen 

8 11 10 11 40 

Övrigt 8 10 11 4 33 

Totalt antal artiklar 50 50 51 43 194 

 

Ekonomi var också ett tema som återkom men också ett av de ämnen där ländernas rapportering 
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skiljde sig mest, vilket kan ses i tabell 10. De svenska tidningarna rapporterade båda mer än de 

amerikanska om skador och ekonomiska konsekvenser av orkanens framfart, dock med ett 

övergripande fokus på hur svenska eller internationella intressen påverkas av skadorna eller på att 

beskriva hur skadorna tedde sig och på skador som var mer ovanliga än andra, så som var fallet 

där en artikel lade mycket energi på att redogöra för en hängande kran som vinden blåst sönder1. 

Över lag lade de svenska tidningarna mer fokus på både de ekonomiska konsekvenserna och 

människor som drabbats, medan de amerikanska tidningarna lade ett större fokus på orkanen i sig, 

och råd och tips. 

Tabell 10. Olika ämnen som behandlats fördelat på de olika tidningarna (antal artiklar) 

 Washington 
Post 

Huffington Post Svenska 
Dagbladet 

Dagens Nyheter Totalt antal 

Orkanen 19 18 5 6 48 

Amerikanska valet 8 3 11 7 29 

Ekonomi & skador 4 7 21 9 41 

Råd & Tips 4 5 2 2 13 

Människor 8 8 10 10 36 

Övrigt 7 9 2 9 27 

Totalt antal artiklar 50 50 51 43 194 

 

 

Vilka källor kommer till tals? 

VILKA GRUPPER KOMMER TILL TALS? 

En hel del grupper och personer har fått chansen att uttala sig om orkanen i samband med att 

tidningarna publicerade sina artiklar. De som undersökningen mäter procenten av är, drabbade, 

forskare, myndighetspersoner, skribenten av artikeln, samt eventuella övriga insatta individer vilka 

inte passade in på andra grupper. Lite drygt 30 procent av alla artiklar hade en forskare som 

uttalar sig, likaså 33 procent en myndighetsperson. I båda fallen var det SvD och Washington 

Post som stod för en lite majoritet av de artiklar de två grupperna fick göra sig hörda i. Andelen 

artiklar där skribenten uttalade sig var högst i Washington Post och marginellt högre i de 

amerikanska tidningarna över lag, 30 procent. Drabbade personer var den över lag minsta 

gruppen tidningarna rapporterat om, på bara runt 22 procent och det var i huvudsak i de 

amerikanska medierna som drabbade människor fick chansen att uttala sig i. Övrigt-kategorin var 

den största uttalsgruppen med så mycket som 40 procentig täckning i tidningarna. DN och 

Huffington Post stod för majoriteten av täckningen av de övriga uttalsgrupperna, de svenska 

tidningarna stod för majoriteten över lag. För tabeller på ämnet, se Bilaga 3.  

 

                                                 
1
 http://www.svd.se/nyheter/utrikes/kran-knacktes-av-orkanen-sandy_7625916.svd 

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/kran-knacktes-av-orkanen-sandy_7625916.svd
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VILKA KÄLLOR REFERERAR TIDNINGARNA TILL? 

Hur källorna fördelats mellan tidningarna presenteras i tabell 11 nedan. Vad gäller de olika källor 

tidningarna fått sin information så är källan Insatt person med tillgång till information den största 

källan (obs. se metodkritik för förklaring) till vilken, bl.a. pressuttalanden hör. Washington Post 

och SvD är de två tidningar som utnyttjat dessa källor mest. 

Det var i huvudsak forskare de amerikanska tidningarna nyttjade som källor i sina artiklar, och då 

mest Washington Post. De svenska tidningarna använde sig i stor utsträckning av nyhetsbyråernas 

pressmeddelanden för att få tag på information om orkanen, medan de amerikanska tidningarna 

fick sin information från lokala källor i de fall de rapporterade om orkanen i USA. Vanligt folk-

kategorin var fördelad relativt jämnt mellan länderna, dock med ett antal flera artiklar där de 

märkts som källor i de amerikanska tidningarna. 

Utländsk tidning-kategorin och rapporter utomlands var de uteslutande minsta grupperna källor 

och nyttjades relativt lite av båda länderna men till viss del mer av de svenska tidningarna. 

 Tabell 11. Olika källor fördelat på de olika tidningarna (antal artiklar) 

 Forskare Nyhetsbyrå Rapporter 
utomlands 

”Vanligt 
folk” 

Insatt person 
med tillgång 

till 
information 

Utländsk 
tidning 

Inte 
angett 

Totalt 
antal 

Washington 
Post 

13 1 2 6 22 0 6 50 

Huffington 
Post 

7 7 0 7 5 4 6 50 

Svenska 
Dagbladet 

4 12 0 4 19 7 5 51 

Dagens 
Nyheter 

2 19 4 6 2 4 3 43 

Totalt 
artiklar 

26 39 6 23 48 15 17 194 

 

Vilka händelser fokuserar tidningarna på? 

VAD SKRIVER TIDNINGARNA OM? 

Övergripande visar undersökningen att drygt 25 procent av artiklarna totalt i alla fyra tidningar 

handlade i huvudsak om orkanen. Ekonomi och nyheter om människor var också stora kategorier 

vilka tidningarna lade mycket vikt på. Figur 5 illustrerar nedan de mätta kategoriernas 

procentandel. 
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Figur 5 - Andelen artiklar som skriver om olika ämnen som mätts i undersökningen. 

 

Om man tittar på de enskilda tidningarna var för sig så visar det sig att rapporterna om orkanen i 

huvudsak kom från de amerikanska medan de svenska tidningarna och då i huvudsak SvD skrev 

artiklar inom ekonomi och skador kategorin samt det amerikanska valet som de svenska 

tidningarna också skrev mer om över lag. Kategorin för rapporteringen om människor hade en 

större andel i de svenska tidningarna, men var relativt likställd mellan båda. Råd och tips var mer 

förekommande i de amerikanska tidningarna. 

Övrigt-kategorin, till vilken alla ämnen som inte hörde till någon av kategorierna räknades var 

mer utbredd över lag i de amerikanska tidningarna och störst enskilt i Huffington Post och DN. 

För mer data om de ämnen tidningarna skrev om, se tabell 10 på sid 38. 

 

NÄR SKRIVER TIDNINGARNA OM VAD? 

Tidningarnas rapportering varierade från dag till dag angående vilka ämnen de tog upp -vilket 

presenteras i tabell 12- då de tidigare under veckan rapporterade mera om orkanen som sådan 

och sättet den skulle resa på. Täckningen stod som högst under 25-26 oktober då det stod klart 

att den skulle komma att dra in över USA. Amerikanska valet rapporterades det sparsmakat om 

fram till den 29 då man började skriva om vad de olika presidentkandidaterna menade att göra åt 

eller förbereda inför orkanen och ämnet fortsatte att vara relevant under resten av dagarna. 

Ekonomi och skador blev relevant även det den 29 oktober i samband med att orkanen drog in 

över USA och fortsatte vara relevant under resten av dagarna. 

Råd och tips-artiklar skrev tidningarna ända från 25-26 oktober fram till då orkanen skingrades 

den 31 oktober och inte längre behövdes. 
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Människor var ett ämne som tidningarna å ena sidan skrev om hela veckan, men som å andra 

sidan är uppdelade i två delar där man under de första orkan-dagarna skrev om drabbade i de 

karibiska länderna och senare, i stort, skiftade fokus till människor på det amerikanska fastlandet. 

Ett par artiklar återkom till Haiti i samband med en annalkande svältkatastrof  men annars skrevs 

inget mer om länder andra än USA efter att stormen dragit ut över atlanten. 

 

Tabell 12. Ämnen behandlade i artiklarna fördelat på datum de publicerades (antal 

artiklar) 

 22 
oktober 

24 
oktober 

25-26 
oktober 

27 
oktober 

29 
oktober 

30 
oktober 

31 
oktober 

23 & 28 
oktober 

Totalt 
antal 

Orkanen  2 3 15 6 8 5 2 7 48 

Amerikanska 
valet  

0 0 1 1 10 7 7 3 29 

Ekonomi & 
skardor 

0 0 0 0 12 15 12 2 41 

Råd och tips 0 0 2 3 3 4 0 1 13 

Människor 0 1 1 3 8 9 8 6 36 

Övrigt 0 2 3 1 8 4 5 4 27 

Totalt antal 
artiklar 

2 6 22 14 49 44 34 23 194 

 

På vilka sätt skiljer sig ländernas tidningar från varandra? 

För att besvara den sista av undersökningens frågor som går att besvara kvantitativt, så har den 

variabel som mätt de fyra tidningarna sammanställts till två värden som mäter ländernas tidningar 

som två variabelvärden, detta för att man då lättare kan urskilja på vilket sätt ländernas medier 

kan uppskattas täcka nyheten. Tabellerna som presenteras här tar upp essentiellt det samma som 

tidigare tabeller, men gör det med de nya sammanfattade tidningsvariablerna. 

 

SKILLNADER I FOKUS PÅ OLIKA LÄNDER? 

Om man först ser på i vilken utsträckning de olika ländernas tidningar i sina nyheter fokuserat på 

och de länder undersökningen mätt täckningsfrekvensen av, så märker man att det går att se, som 

tidigare, att utöver en klar majoritet nyheter som fokuserar på USA, så har de två ländernas 

tidningar också klara preferenser för vilka av de perifera nationerna de valt att täcka, vilket går att 

se i tabell 13. De amerikanska tidningarna har i huvudsak fokuserat på Jamaica och till viss del 

Kuba medan de svenska tidningarna rapporterade om Haiti i större utsträckning än andra länder. 

De artiklar som hade ett mer ospecificerat fokus såtillvida att de tog upp fler än ett land och inte 

lade mer vikt på något framför ett annat var mellan tidningarna mycket lika. 
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Tabell 13.  fokus på land fördelat på de amerikanska och svenska tidningarna (antal 
artiklar) 
 Amerikanska tidningar Svenska tidningar Totalt antal 

USA 80 69 149 

Jamaica 4 1 5 

Haiti 1 5 6 

Kuba 2 0 2 

Ospecificerat fokus 13 13 26 

Övrigt 0 6 6 

Totalt antal artiklar 100 94 194 

 

SKILLNADER I ESSENS OCH INNEHÅLL 

Svenska och amerikanska tidningar var relativt likartade i fråga om artiklarnas essens. De neutrala 

artiklarna var över lag flest och näst intill lika många i båda ländernas fall på ungefär 40 procent. 

Likaså var de alarmerande artiklarna lika många mellan länderna. De artiklar med en mer 

lugnande essens var fler i de amerikanska tidningarnas fall, men bortsett från det så var tonen i 

tidningarna relativt lika över lag. Detta kan ses i tabell 14. 

 

Tabell 14. Essensen i artiklarna fördelat på de amerikanska och svenska tidningarna 
(antal artiklar) 

 Amerikanska tidningar Svenska tidningar Totalt antal 

Lugnande 17 11 28 

Neutral 38 39 77 

Alarmerande 30 30 60 

Oklart  15 12 27 

Övrigt  0 2 2 

Totalt antal artiklar 100 94 194 

 

Tidningarna delade upp sitt innehåll som följer: De två ländernas tidningar spekulera om vad som 

senare skulle kunna ske ungefär lika mycket. Likaså var frekvensen av informering omkring redan 

introducerade händelser också mycket lika länderna emellan. Större skillnader uppkommer i 

samband med antalet rapporter om nya händelser och omkring övrigt-kategorin där i det första 

fallet de amerikanska tidningarna låter rapportera mindre än de svenska och i det andra fallet låter 

rapportera mer om innehållet som klassats som övrigt. Detta presenteras i tabell 15 nedan. 

Tabell 15. Typ av nyheter fördelat på de amerikanska och svenska tidningarna (antal 

artiklar) 

 Amerikanska tidningar Svenska tidningar Totalt antal 

Informera 30 31 61 

Rapportera 36 45 81 

Spekulera 13 10 23 

Övrigt  21 8 29 

Totalt antal artiklar 100 94 194 
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SKILLNADER MELLAN ÄMNESFOKUS 

I fråga om andelen artiklar som fokuserade på orkanen Sandy framför andra ämnen, vilket nedan 

redogörs för i tabell 16 så lade de amerikanska tidningarna markant mer fokus på att rapportera 

om orkanen i sig, även om kategorin även för de svenska tidningarna var den största. Efter den 

kom kategorin ”Drabbade människor” i båda tidningarnas fall, med ett litet överslag för de 

svenska, detta gällde även för kategorin ”amerikanska valet” om än med ett större överslag. 

 

Tabell 16. Fokus på sandy fördelat på de amerikanska och svenska tidningarna (antal 
artiklar) 

 Amerikanska tidningar Svenska tidningar Totalt antal 

Ja 47 37 84 

Nej, handlar om väder 
överlag, nämner orkanen 

6 5 11 

Nej, handlar om det 
amerikanska valet, 
nämner stormen 

10 16 26 

Nej, handlar om 
människor som drabbats 
av orkanen 

19 21 40 

Övrigt  18 15 33 

Totalt antal artiklar 100 94 194 

 

SKILLNADER I TÄCKNING AV DRABBADE 

Slutligen skiljer sig ländernas täckning av de olika ländernas drabbade människor åt på ett par 

punkter. De amerikanska tidningarna har, lika som med fokus fördelat på olika länder, i huvudsak 

skrivit om de jamaicanska drabbade, likt som de svenska i huvudsak skrivit om haitier men också 

om svenskar som drabbats av orkanens framfart. Täckningen från den amerikanska sidan är en 

aning mer heltäckande än de svenska tidningarnas rapportering omkring drabbade båda har dock 

i huvudsak rapporterat om amerikanska drabbade i de fall de lagt fokus på människor. På övrigt-

kategorin går det att avläsa att lite drygt 40-45 procent av alla nyheter inte i huvudsak tar upp 

drabbade. 

Även ifall där landet som de drabbade fokuserats på så visar följande tabell att inte alltid de 

drabbade i länderna varit det artikeln fokuserat på. 
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Tabell 17. Nationalitet på de drabbade i artiklarna fördelad på de amerikanska och 

svenska tidningarna (antal artiklar) 

 Amerikanska tidningar Svenska tidningar Totalt antal 

Amerikaner 43 38 81 

Jamaicaner 5 0 5 

Haitier  2 5 7 

kubaner 2 0 2 

Svenskar 1 13 14 

Övrigt 47 38 85 

Totalt antal artiklar 100 94 194 
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Kritisk diskursanalys 

I avsnittet som följer kommer fyra artiklar som valts ut för dess täckning av länderna Jamaica 

respektive Haiti i undersökningens utvalda tidningar att analyseras för att visa på mer specifikt 

hur rapporteringen mellan länderna USA och Sverige skiljt sig åt för att besvara frågan hur har 

ländernas tidningar rapporterat om länder katastrofen drabbade innan den nådde USA? 

Det visade sig i de kvantitativa resultaten att de amerikanska tidningarna rapporterat mycket lite 

om Haiti och att de svenska rapporterat lika lite, om inte mindre, om Jamaica. Länderna nämns i 

bredare sammanhang i alla fyra tidningar, men täckning av Jamaica/Haiti där deras nöd ses som 

den centrala nyheten finns inte att finna i undersökningens fyra undersökningsobjekt. Vad detta 

kan bero på ska undersökas djupare i analysen, för närvarande ska uppsatsen söka jämföra 

täckningen Jamaica/Haiti faktiskt fick för att utifrån Berglez (2010) utöva kritisk diskursanalys på 

dem för att påvisa vad som ligger bakom det som skrivs. 

 

Washington Post 

Tropical Storm Sandy threatens five different countries in coming days, including U.S. 

 

Materialet utvalt från Washington Post har titeln ”Tropical Storm Sandy threatens five different 

countries in coming days, including U.S.” och är ett av blogginläggen från Captial Weather Gangs 

väderblogg som skötte mycket av täckningen av orkanen fram till att den drog in över USA. 

Artikeln är publicerad 23 oktober kl 11.32. 

 

Huvudtemat i artikeln är hur orkanen Sandy kan komma att lämna Karibien och nå USA. 

Huruvida detta kommer hända är det som artikeln i huvudsak skriver om. Till de underteman 

som går att finna hör att beskriva de tekniska aspekterna runt både en orkan och hur man mäter 

resvägar och styrkan i en sådan, samt att redogöra för vädret över lag lite kort i samband med sin 

roll som väderblogg. 

 

Inlägget har ingen ingress utan är istället indelad i fyra delar där den första låter beskriva hur den 

tropiska depressionen nr18 blivit orkanen Sandy och hur tropsiska depressionen nr19 kan 

komma att bli orkanen Tony. En bild av orkanen där den ligger över Jamaica finns överst i 

artikeln. Inlägget beter sig mer som en väderuppdatering än som en artikel och fortsätter i sin 

nästa del ”tropical storm Sandy” med att redogöra för varför Sandy blivit så stor och vart den kan 

tänkas ta vägen efter att den rest genom Karibien. Det är också här som majoriteten av allt som 

sägs om Jamaica är med och man nämner i huvudsak att orkanen kommer dra förbi och vidare. 
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Rapporteringen ter sig lik en väderleksrapport och visar vart stormen kan tänkas dra fram och när, 

i huvudsak Florida, vilket den använder en väderkarta för att visa på. 

Den tredje delen ”Will Sandy strike the U.S. East coast?” fortsätter med att spekulera och visa på 

fakta på om orkanen kommer nå USA. Bilder från tre modeller som mäter orkanens resväg 

presenteras i två partier där skribenten visar på hur de olika modellerna skiljer sig från varandra 

och dels hotar om att orkanen kommer dra in och dels visar hur den kan komma att dra ut över 

Atlanten. 

 

I den sista av delarna ”Tropical depression 19” återkopplar skribenten till ett tidigare inlägg han 

skrivit som handlar mer ingående om orkanen Tony som han menar är på väg mot Azorerna. 

Inlägget avslutas med att nämna att det mycket snart är slut på traditionella namn för årets 

orkaner att döpas med. 

I huvudsak handlar inte inlägget om Jamaica -som knappt räknas till de huvudsakliga ämnen som 

redogörs för- utan om att kartlägga det väder som skulle bli orkanen Sandy. Landet nämns endast 

i samband med andra länder som orkanen kommer dra över men fokuserar annars i huvudsak på 

att visa de väderförhållanden som potentiellt kan göra orkanen mer relevant för Nordamerika. 

Annat än det så verkar inlägget redogöra för orkaner över lag mer än det fokuserar på Sandy, 

vilket med tanke på att man vid den tidpunkten inte visste ifall orkanen skulle dra in över landet 

och för den delen ifall den skulle bli så stor alls, är rimligt. 

 

Mikroorienterad analys: 

Värt att notera om täckningen av Jamaica från Washington Posts sida är att ingen av de artiklar 

som tagit upp situationen på Jamaica har gjort det utan att antingen nämna orkanens beräknade 

resväg mot USA eller redogöra för stormen över lag utifrån vetenskapliga beteckningar och 

statistik. Ingen av artiklarna har dock annat än mycket kort rapporterat om situationen på Jamaica 

i fråga om skadeomfattning eller hur befolkningen klarat sig. Till viss del kan detta ha att göra 

med att nästan all täckning av orkanen Sandy fram till dagarna då dess resväg bekräftades ta 

orkanen in över USA kom från den tidningsdrivna bloggen Capital Weather Gang som i 

huvudsak rapporterar om väder och inte från utrikesnyhetsrapporter. Det är dock oklart ifall 

detta beror på att nyheter om stormen över Jamaica klassats som Sandy-nyheter på WP och 

kanske därför inte blev med i uppsatsens potentiella urval. 
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Huffington Post 

Hurricane Sandy: Tropical Storm Strengthens 

 

Artikeln ”Hurricane Sandy: Tropical Storm Strengthens” rapporterar om orkanen Sandys 

framfart över den karibiska ön Jamaica och hur förödelsen sett ut samt hur många som blivit 

drabbade av orkanen. Artikeln är från den 24 oktober och publicerades kl. 11:20 PM. Stormen 

som slog till mot Jamaica hade uppgraderas till en kategori 1 orkan. Man rapporterade om 

förödelsen och hur dödsoffer på både Jamaica och Haiti sett ut, en man på Jamaica som fick en 

sten över sig och sitt hus, och en kvinna på Haiti som blev bortsvept av en översvämmad flod 

och dog. Sen rapporteras om myndigheter som stängt flygplatser och manat folk till att hålla sig 

inomhus. Artikeln kompletteras av ett bildspel med bilder från hur de svåraste och hårdaste 

jordbävningarna och tsunamis under de senaste femtio åren sett ut. 

 

Huvudtemat i texten är orkanens Sandys framfart över den karibiska ön Jamaica. Underteman är: 

A, dödsoffer till följd av orkanen. B, Förödelsen som orkanen förde med sig när den drog fram 

över ön. C, Myndigheter som utfärdar åtgärder och uppmanar folk till försiktighet. D, Drabbade 

som sitter fast på flygplatser, hotell eller liknande ställen, eller som på något annat sätt blivit 

drabbade av orkanen. 

 

A. Rubriken ”Hurricane Sandy: Tropical storm Strengthens” förmedlar att det är orkanen som är 

i fokus och man poängterar att den har ökat i styrka och har nått orkanstatus. 

 

B, Nedan följer en lista på de aktörer som i texten uttalar sig eller citeras: 

 

Boende 

Polis 

Myndigheter 

Sharon Gayle, (orolig invånare i utkanten av Kingston.) 

Prognosmakare vid U.S. National Hurricane Center i Miami 

Marie Alte Jean-Baptiste (chef  för Haitis räddningstjänst) 

Borgmästaren  Larock Pierre Clervert 

Cris Hopkinson (affärskvinna från Toronto fast på hotell)   

Cecile Graham, (mamma till två tonårsbarn orolig för möjlig plundring) 

 

Boende rapporter om krokodiler som blivit ivägsköljda av tidvatten och hamnade i en närliggande 

stad, det rapporterades om en krokodil som tillfälligt bosatte sig en trädgård. 
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Myndigheter och polisen är inte representerade med en individ utan texten talar bara allmänt om 

att myndigheter varnar och uppmanar till försiktighet och att polisen utfärdat 48 timmars 

utegångsförbud. Det är flera individer som representerade enbart sig själva så som orolig invånare, 

affärskvinna från Toronto och mamma som är orolig för inbrott och plundring av affärer. En 

annan aktör som inte representeras av en individ är de meteorologer från U.S. National Hurricane 

Center i Miami, utan där talas också allmänt om vart orkanen är på väg. Utöver det uttalar sig en 

chef  för räddningstjänsten om hur en kvinna som blivit offer för orkanen då hon sveps iväg av 

en störtflod då hon försökte ta sig över denna och en borgmästare som uttalar sig om ett hotell 

som förstörts av orkanen. 

 

C. historisk bakgrund är grunden till att myndigheter uppmanar till försiktighet och att de stänger 

flygplatser, och att polisen utfärdar utegångsförbud, då det är första gången som en orkan 

kommer slå så hårt mot Jamaica sen orkan Gilbert för 24 år sen. Det talas också om hur störtregn 

sköljt bort delar av en bro tre veckor tidigare, och att bron över floden Hope River hotas att 

förstöras helt.    

 

D. Den oroliga kvinnan, jamaicanska Sharon Gayle uttalar sig om att hon är rädd men vill inte 

visa det för barnen. Orkanen hotar fortfarande att orsaka förstörelse och hon är orolig för att de 

ska förlora den bro som hon och hennes man behöver för att ta sig till sitt arbete, vilken hotas att 

sköljas bort om floden stiger högre. Sedan tidigare ligger det rester av hus som sköljts bort från 

sluttningen nedanför på sandbanken vilket förstärker allvaret i texten. 

Cris Hopkinson, en affärskvinna från Toronto får ett pratminus, där hon uttalar sig om risken för 

skador på hotellet hon barrikaderat sig i. 

Ytterligare en drabbad kvinna, jamaicanska Cecile Graham är orolig för inbrott och plundring 

och får ett pratminus där hon uttalar sig om att hon hoppas att polisen är ute och ser till att det 

inte blir lika många inbrott och plundring som vid tidigare liknande händelser. 

 

Det är bara drabbade som får direkt återgivna citat i form av pratminus, medan 

myndighetsorganisationer och liknande får det som sägs återgivet av skribenten, alltså inte som 

citat. 

 

E. Det som myndigheter och myndighetspersoners uttalanden verkar vilja förmedla är att 

uppmana till försiktighet och att utfärda säkerhetsåtgärder. Flera av de som drabbats av orkanen 

har fått stor uppmärksamhet och har återgetts med citat då de uttalats sig. Det, för att beskriva 

hur läget ser ut för befolkningen. 
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Mikroorienterad analys: 

Rubriken ”Hurricane Sandy: Tropical storm Strengthens” är neutral, men menar på att det som 

var en tropisk storm har ökat i styrka och fått status som orkan, vilket också poängteras i texten 

då den beskriver att när Sandy slog emot Jamaica så hade den status kategori 1 orkan. Rubriken 

spelar ändå på att mottagaren ska förstå vad som förmedlas, det blir då det globala nyhetsflödet 

för händelsen och hela texten håller sig neutral och beskriver situationen så att mottagaren ska 

förstå vad som händer. Detta kan ses då texten till exempel inte skriver ut namn på lokala platser 

utan bara generellt beskriver vilken den del av ön som drabbats. Det är i princip bara 

huvudstaden som nämns med namn. Samtidigt blir detta ett sätt att se händelsen som att det 

är ”Dom andra” som har råkat illa ut, och att den lokala kontexten inte blir lika tydlig, detaljer blir 

inte lika framträdande. 

I texten tar de upp bland annat att befolkning har rapporterat om krokodiler som bosatt sig i 

trädgårdar då de sköljts ur sina egna hem, detta kan ses som något som inte är relevant i 

sammanhanget. Men kan ses som något att lätta upp stämningen med i en artikel som nästan 

enbart handlar om missöden. Likaså rapporten om orkanen Tony, där det enbart rapporteras att 

orkanen inte är något hot mot Jamaica. 

 

Det som är intressant är i sammanhanget att när man uttalar sig om vad myndigheter och 

liknande organisationer har gjort något eller sagt något blir det inte något pratminus, det används 

i stället när skribenten har pratat med drabbade. Detta kan ses som en dramatisering av texten, då 

det som sägs av myndigheter enbart är för att informera om att denne har uttalat sig och om vad, 

men när drabbade uttalar sig citerar skribenten rakt av och ger en mer mänsklig bild av det som 

inträffat. Vilket också kopplar an till den tilltänkte mottagaren då det inte enbart är 

myndighetsorgan som uttalar sig utan ger en möjlighet att återkoppla till kulturell kontext den kan 

jämföra sig med. 

 

Svenska dagbladet 

Många dödsoffer i Karibien 

 

Artikeln som ska analyseras från Svenska dagbladet är; ”Många dödsoffer i Karibien” publicerad 

31 oktober 13:55 och har Stockholm TT som källa. Artikeln är bland de sista tidningen skrev om 

orkanen och handlar i huvudsak om situationen på Haiti efter att allt som hänt under dagarna. 

Andra karibiska länder nämns också men bara i ingressen där dödstalen för Kuba, Jamaica och 

Haiti snabbt summeras. De generella nyheterna om karibiska länder kan tolkas som ett av 

artikelns underteman. Resten av artikeln handlar uteslutande om situationen på Haiti, vilket också 

är artikelns huvudtema, efter att stormen dragit förbi och skriver endast om de olika problem 
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landet nu står inför i samband med kolera och svält som drabbat landet. Majoriteten av artikeln 

handlar om den annalkande svältkatastrofen vilken ett antal insatta individer får chansen att uttala 

sig om. Koleran, som uppstod 2010 och nämns dels i sin helhet som orsak till 7500 dödsoffer 

sedan dess, och i samband med att 86 nya fall upptäckts i huvudstaden under mer kontemporära 

dagar. 

Artikeln fortsätter på temat ”Haiti i nöd” genom att beskriva hur grödor som det redan innan 

varit brist på ska ha förstörts i stormen. 70 procent av Haitis grödor är förstörda och en av 

artikelns aktörer, en tjänsteman från jordbruksdepartementet uttalar sig kort för att bekräfta 

situationen. ”Stormen tog allt” säger tjänstemannen. Den annalkande matbristen är ett av 

artikelns underteman. 

Slutligen avslutas artikeln genom att låta regeringen på Haiti uttala sig mera generellt om 

situationen i stort, vilket av regeringen beskrivs som en ”katastrof  av stora mått”, och utan 

citattecken hävdar de att Sandys efterverkningar kan komma att bli dödligare än själva stormen. 

 

Mikroorienterad analys: 

Nyheten som artikeln verkar vilja rapportera om kan tolkas vara att Haiti fortfarande är i nöd 

även efter att stormen dragit bort. Den 31 oktober var också stormen skingrad över USA så den 

har inte varit på Haiti på ganska länge men man fokuserar heller inte på stormen som sådan utan 

på allt som följde med att den dragit fram. 

 

Det första som skrivs i ingressen är ” På väg mot USA svepte ’superstormen’ Sandy över 

Karibien”. Meningens första ord ”På väg mot USA” påvisar hur det huvudsakliga fokus som 

nyheterna i samband med Sandy över lag har, ligger på USA, även när man rapporterar om andra 

länder. Att Sandy dragit över och dödat människor i Karibien är förvisso också nyheter, men även 

där man i huvudsak fokuserar på Haiti så är fortfarande stormen i USA det som uppfattas som 

den huvudsakliga nyheten. Ordet ”svepte” är också av intresse då det antyder att stormen bara 

mycket kort befann sig i Karibien och att den bara färdades förbi där på väg till sitt verkliga mål. 

Dessa två uppmärksammanden tillsammans, att stormen inte varit på Haiti på flera dagar men att 

man först nu när den skingrats helt väljer att rapportera på efterverkningarna, tillsammans med 

hur man först av allt i hela artikeln återkopplar till hur orkanen kommit att dra in över 

Nordamerika pekar båda mot att man uppfattar orkanen både på nyhetsnivå och på en mer 

konkret händelsenivå som en amerikansk händelse. Man uppmärksammar så klart att många 

länder drabbats, men undgår inte att nämna USA i första hand i samband med stormen, samtidigt 

som man låter återkoppla nyheter om Haiti med äldre händelser som mera har att göra med de 

olyckor som drabbat landet över lag och inte som bara har med den aktuella orkanen att göra. 

Nyheten om Haitis situation blir då inte en nyhet som sådan, utan en rapport om att det 
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fortfarande går illa för Haiti och att det inte blivit bättre. 

 

Dagens nyheter 

Svältkatastrof  väntad på Haiti efter ”sandy” [Sic!] 

 

Artikeln ”Svältkatastrof  väntar på Haiti efter ”sandy”” [Sic!] handlar i huvudsak om hur 

efterdyningarna av Sandy hotar Haiti med svältkatastrof  då grödor spolats bort i skyfall som 

pågått under tre dagar. Den är publicerad 31 oktober kl. 13:42. Någon menar att hela Haiti ligger 

under vattnen. Det handlar också om att Sandy har skördat nära 70 människoliv både under och 

framförallt efter den dragit fram över Karibien. 

 

Huvudtemat artikeln skriver om är hotet om en möjlig svältkatastrof. 

Undertemat är Haitis historia av naturkatastrofer, först jordbävningen 2010 och sen 2011 var det 

orkanen Isaac, och nu Sandy. 

 

A) Det som förmedlas i rubrik och ingress är att svältkatastrof  väntar Haiti. I ingressen beskrivs 

att USA börjar återhämta sig men att oro växer för vad orkanen orsakat för skador. Redan innan 

orkan drog in över USA hade den orsakat att 70 människor förlorat livet i Karibien.  Det beskrivs 

att på sikt kan de bortspolade skördarna kan leda till en svältkatastrof. 

 

B) Några aktörer som förekommer i texten: 

 

Henry Desjardins (Bosatt i området Tiburon) 

Laurent Lamothe (Haitis premiärminister) 

Myndigheter 

Hjälporganisationer (Oklart vilka) 

 

När det gäller institutionella aktörer är det Haitis premiärminister som uttalar sig från 

myndigheterna.  Sedan är det en bosatt på ön som uttalar sig om läget med skördar som spolats 

bort och hur hårt det slagit. Ytterligare kan nämnas är att hjälporganisationer delar ut 

förnödenheter, men ingen där har uttalat sig. 

 

C) Det redogörs för tidigare naturkatastrofer som drabbat landet, jordbävningen 2010 och 

orkanen Isaac 2011. Det kan kopplas ihop med att innan det stycket kom, uttalade sig Laurent 

Lamothe om att det är en storskalig katastrof  och att hela södra Haiti ligger under vatten.   
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D) Konsekvenserna är att Haiti har en svältkatastrof  som möjlig utgång och att premiärministern 

går ut och påpekar att det är en storskalig katastrof  med tanke på att de knappt återhämtat sig 

från tidigare naturkatastrofer. Att en bofast som berättar om att 80 procent av hans grödor och 

skörd blivit förstörda och premiärministern går ut med att hela södra Haiti ligger under vatten, 

att skyfall leder till att det är mer än bara en möjlighet att en svältkatastrof  väntar. Verkan av detta 

är också att det beskrivs hur myndigheter och hjälporganisation börjat dela ut förnödenheter och 

vattenreningstabletter. 

 

E) Kommentarerna riktas till mottagaren för att denne ska förstå hur situationen ser ut. 

Premiärministerns uttalande med pratminus pekar på hur illa situationen är och även det som inte 

rör sig om situationen är väldigt talande, till exempel att skribenten gör en sammanfattning av 

Haitis historia, då det ger mottagaren ett historiskt ramverk och sätts då in i situationen. 

 

F) Det är främst premiärministern som står för slutsatserna vilka är: ”Det rör sig om en storskalig 

katastrof  ” och att ”hela södra Haiti ligger under vatten”. Men även den person som blivit 

intervjuad har sammanfattat det genom att påpeka att nästan all mat förstördes i skyfallet, vilket 

kommer leda till en svältkatastrof.   

 

Mikroorienterad analys: 

Det som skulle kunna läsas in i det som texten utelämnar skulle vara att det vädjas om hjälp. Inte 

rent ut men det är något som mottagaren kan läsa mellan raderna. Detta då skribenten tar upp 

det som tidigare har hänt på Haiti och att premiärministern går ut och menar att det är lika 

allvarligt som det varit tidigare gånger. Haiti har inte hunnit återhämtat sig sen förra gången. Det 

ger en global nyhetsflödesåterkoppling då Haiti varit drabbat tidigare och ger mottagaren en 

kontext som känns igen. Temat Haiti-i-nöd, återkommer och återkopplar till den kontext som 

sedan tidigare definierar Haiti och gör att den passar mottagarens förståelseramverk som tidigare 

också definierats av nyheter om Haiti i liknande situationer.   

Information i artikeln som skulle kunna ses som överflödigt är det som skribenten skriver om 

USA, det skulle lätt kunna tas bort då nyheten över lag fokuserar på Haiti som drabbat land.   

 

Kontexten är i att tidigare händelser speglas i nuvarande händelser, för att nyheten ska passa in i 

den tilltänkta mottagarens kontext, för att ge mottagaren något som denne känner igen sig i. 

Den som är drabbad och den historiska kontexten får i artikeln ett större utrymme än till exempel 

myndigheter och andra organisationer. Vilket ger en större igenkänningsgrad för den tilltänkte 

mottagaren.   

När skribenten rapporterade om den här nyheten så är det med en ton av katastrof  och fokuserar 



53 

 

på det som har hänt, både just då men också det som hänt tidigare, både med jordbävningen och 

tidigare orkaner. Det ligger ett fokus på tidigare elände. 
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ANALYS OCH DISKUSSION 

 

Inför slutsatsen kommer i analysen det insamlade materialet redogöras för på följande sätt: 

Först redogörs ländernas rapportering om de olika länderna och de drabbade därifrån för, följt av 

sättet som ländernas tidningar hanterade sin information i fråga om essensen och andelen 

rapportering, spekulering och informering i artiklarna. Sedan går analysen genom vilka ämnen 

som tidningarna hanterar samt vilka som uttalar sig och vilka källor tidningarna använder. 

Slutligen, i slutsatskapitlet redogörs kort för svaren på syftesfrågorna. 

 

Hur rapporterade ländernas tidningar om de olika länderna och de 

drabbade därifrån? 

Fokus på land: Att de amerikanska och svenska tidningarna över lag fokuserat på att rapportera 

om USA är för länderna rimligt på det att USA för sin egen del var mitt i händelsernas centrum 

efter ungefär halva orkan-tiden och för de svenska tidningarnas del rimligt då Sverige och USA är 

kulturellt ganska lika vilket, enligt Prakke (i Hadenius och Weibull 2003),  ger nyheter större värde 

än i fall där man rapporterar om länder med vilka man har mindre gemensamt. Att ländernas 

täckning av andra Karibiska länderna såg ut som den gjorde kan likaledes ha att göra med närhet, 

då USA, som var det av länderna som rapporterade bredast också ligger närmst Karibien och 

Sverige, som endast rapporterade om Haiti ligger ganska långt bort och således har en lägre 

kulturell gemenskap med regionen över lag. Ingen av länderna, eller orkanen, fick heller inte 

någon större mängd täckning förrän under dagarna 25-26 oktober då det stod klart att orkanen 

skulle komma att nå USA. Intressant är dock, som nämns i de kvalitativa analyserna, att USAs 

täckning av händelserna på Jamaica sker uteslutande i samband med att orkanen uppstod i 

området och tillsammans med allmänna skaderapporter och förstörelseskildringar, där man 

dessutom inte går in på detaljer lika mycket som man generellt redogör för att landet drabbats av 

orkanens genomfart. Den svenska rapporteringen om Haiti kan å andra sidan tolkas vara en del 

av den övergripande täckningen av Haiti i samband med alla de katastrofer som drabbat landet de 

senaste åren. Således skiljer sig ländernas täckning av deras mest omrapporterade länder i det här 

fallet (utöver USA) på det att i ett fall så kan rapporteringen tolkas vara en del av det nyhetsflöde 

som uppstått i samband med orkanen Sandy och i det andra fallet så är orkanen bara en del av 

skildringen av landet som en katastrofdrabbad plats, såsom nämns i utdraget ur den 

diskursanalyserade Svenska Dagbladet och Dagens Nyheters artiklar. Ur ett framing-perspektiv så 

är nyheter om Jamaica och Haiti således präglade av dels en förståelse för Jamaicas situation som 
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en del av den större nyheten, nämligen att orkanen Sandy finns och kan komma att resa mot USA, 

och Haitis situation som offer för Sandy likväl som för en hel del andra problem. 

De drabbade som i huvudsak fick utrymme eller täckning var i båda fallen mest amerikanska 

medborgare som orkanen drabbat. Andra grupper visade sig vara representerade i mindre 

omfattning och de svenska drabbade signifikant endast i svenska tidningar.  Nyhetsvärdet även 

här kan ha påverkats av avstånd och kulturell relevans där, lika som med länderna som det 

rapporterades om, de drabbade som får mest fokus är de som kulturellt liknar eller är en del av 

primärgruppen. Detta förklarar varför de svenska tidningarna förvisso täcker amerikanska 

drabbade mest, men ändå täcker dem i mindre omfattning än de amerikanska medierna samt 

varför de rapporterar om svenskar i katastrofområdet och inte mera om de olika karibiska 

ländernas drabbade, som däremot USA utöver sig själv rapporterar om. Haiti, som det tidigare 

påvisats, är dock redan en del av det svenska nyhetsrummet och får därför, även omkring 

rapporteringen om enskillda personer, mer täckning än inte. 

Intressant för undersökningen är att rapporteringen om drabbade inte tog fart förrän den 29 

oktober. Detta kan bero på att man sedan tidigare men i mindre omfattning rapporterat om de 

som drabbats i Karibien och att det fanns flera drabbade att skriva om i samband med att 

orkanen drog in över USA på samma sätt som täckningen över lag fokuserats där. Men det kan 

också bero på att man i samband med att stormen drog in över USA började återkoppla till 

skador och problem i länder som tidigare drabbats av Sandy som en del av drabbad-drevet då 

många artiklar som började återkoppla till problemen i Karibien började publiceras runt 29-31 

oktober. Detta skulle då fungera i enlighet med Lindgren, Ney och Thuréns (1999) redogörelse 

för Hvitfelts nyhetsvärderingsprincip där man visar på hur olyckor blir bra nyheter och med 

skador och eventuella dödsfall som en närmare del av amerikansk vardag så kan rapportering om 

sådant lidande på annat håll kommit att bli mer attraktivt. 

 

Hur hanterade tidningarna sin information? 

Essensen på artiklarna mellan de amerikanska och svenska tidningarna var i stort lika, vilket 

skulle kunna tolkas som att nyheten av alla fyra tidningar förståtts relativt lika och rapporteras om, 

inte nödvändigtvis på samma sätt, men med samma ton. Undantaget är andelen lugnande artiklar, 

vilka var ett antal flera i de amerikanska tidningarna, något som kan förstås bero på att man i 

USA jämfört med Sverige har ett större behov av att åberopa lugn med tanke på landets position 

i jämförelse med orkanen och, igen utifrån Prakke (i Hadenius och Weibull 2003), med en större 

närhet till orkanens potentiella offer. Alternativt så kan skillnaden tolkas bero på de skillnader i 

medietradition som Hallin och Mancini påvisar skiljer Amerika från t.ex. Sverige där de svenska 

tidningarna över lag håller sig med mer neutral täckning än de amerikanska, som i större 
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utsträckning kan tänkas föra in affekt i sina texter. 

 

De svenska och amerikanska tidningarna skiljde sig också från varandra i vilka typer av material 

de producerat. Dels skiljde de sig åt mellan andelen informerande kontra rapportering, och dels 

skiljde sig antalet spekulation mellan ländernas tidningar. 

 

Att rapportering, alltså nyheter som tar upp nya händelser, var procentuellt mer förekommande i 

de svenska tidningarna kan bero på att det i USA finns ett större behov av uppdatering och 

således informerande nyheter, jämfört med i Sverige där inte alla händelser är av lika stor vikt att 

fortsätta följa då nyheterna i alla fall i Sverige var utrikesnyheter som endast rapporterade om 

något som hände mycket långt bort, jämfört med de amerikanska tidningarna som rapporterade 

om en för landet mer relevant nyhet. Avståndet till händelsen kan således tolkas som anledningen 

till att täckningen av händelser mellan länderna skiljde sig på så vis vilket kan attribueras till 

Prakkes teori om närhet (Hadenius & Weibull, 2003). Likheterna kan på samma sätt attribueras 

till vad Fahmy et. al (2007) säger om att tidningar som rapporterar om samma sak och med 

samma källor, ofta gör detta relativt lika, och så även i det här fallet. 

Att spekulationen var procentuellt högre i USA kan bero på två saker; dels att man 

medietraditionellt är mer benägen att sia om framtiden i och med att man vill/behöver producera 

lättsålt material men det kan också ha att göra med det Nohrstedt och Nordlund (1993) påvisar, 

att om behovet av information övergår den tid man har att samla in den på, så kan journalister 

komma att slarva för att få ut sin information fortare och då kan spekulation uppkomma för att 

det går fort att producera, speciellt i samband med en nyhets såsom orkanen Sandy där nyheten 

sker under en begränsad tid, drabbar många och skrivs om av alla. 

 

Vilka ämnen hanterade tidningarna? 

Det visade sig att utöver drabbade, som båda ländernas tidningar rapporterade om relativt lika så 

skiljde de sig åt i sin rapportering av dels det amerikanska valet, i sin täckning av skador och 

ekonomiska förluster, samt övergripande rapportering om orkanen i sig. I fallet med skador och 

ekonomiska förluster så kan man peka på Franks (2006) text däri hon påvisar att självintresse är 

en stor påverkande kraft när det kommer till vad en nyhetsdistributör väljer att rapportera om, 

och då problem med ekonomi och infrastruktur i USA skulle leta sig via börsen till svensk 

ekonomi så blir ämnet för Sverige mer relevant att täcka än för USA som då hade större problem. 

Angående täckningen av det amerikanska valet så ligger förslagsvis inte svaret i ländernas 

intressen lika mycket som de identiteter som tidningarna uppfattar sig att ha, då det i huvudsak 
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var Washington Post och Svenska Dagbladet som rapporterade om ämnet. SvD är en tidning som 

i huvudsak fokuserar mer på politik och ekonomi kommer med större sannolikhet rapportera om 

ett utländskt val, och Washington Post som är USAs huvudstadstidning kan inte gärna låta bli att 

täcka valet då den alltid befinner sig i närheten av politikens centrum. 

Rapporteringen om själva orkanen kan, som tidigare, attribueras till USAs närhet till den och dess 

avstånd till Sverige i enlighet med Prakkes (Hadenius och Weibull, 2003) teorier. 

 

Vilka i tidningarna agerade källor? 

De grupper som tidningarna i huvudsak hänvisade till och lät uttala sig var, i likhet med vad som 

sägs i Lindgren, Ney och Thurén (1999) om att elitpersoner gör en bra nyhet, var i huvudsak 

insatta individer såsom företagsägare och experter, myndighetspersoner och forskare och 

vetenskapsexperter i den ordningen. Drabbade människor fick också uttala sig, men dels i mindre 

utsträckning och oftast som offer och inte i andra sammanhang, de hänvisades inte heller till som 

källor i samma utsträckning som de andra grupperna vilka i samband med pressmeddelanden och 

intervjuer lät sig höras mer ofta. Detta kan till viss del även bero på att de svenska tidningarna i 

och med avståndet hade svårare att intervjua människor på plats vilket kan ha lett till en större 

frekvens av uttalanden från grupper vars åsikter och uttalanden återges av flera källor, inte minst 

TT som var en av de största källorna till nyheter för de svenska tidningarna, och även Huffington 

Post, även i enlighet med Fahmy et. al. (2007). 

 

Agenda-setting (Strömbäck, 2000, McCombs, 2005) kan också urskiljas bland sättet materialet 

hanterats på tidningarna då det visade sig att olika tidningar prioriterat dels olika material och dels 

ämnen, till exempel SvD som rapporterat en hel del om det amerikanska valet och Huffington 

Post som balanserade sin täckning av en hel del ämnen. Agenda-setting förekommer här, men 

uppsatsen kan inte annat än påvisa detta och, eftersom fokus aldrig låg på att undersöka 

organisationerna djupt nog för att kunna uttala sig om agendan bakom valen tidningarna gjort, så 

får konstaterandet att det här finns spår av agenda-setting i tidningarnas val, räcka. 
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SLUTSATS OCH FRAMTIDA FORSKNING 

 

Här ska undersökningens sex syftesfrågor besvaras och en slutsats presenteras innan framtida 

forskning föreslås. De sex frågorna kommer i ordning besvaras så när som på den sista som 

sammanfattar frågorna och agerar slutsats. 

 

1. På vilket sätt har amerikanska och svenska nyhetsmedier rapporterat 

om katastrofen? 

De svenska tidningarna likväl som de amerikanska rapporterade om katastrofen i huvudsak med 

fokus på att den skulle komma att nå USA. Täckningen var som högst under dagarna då orkanen 

befann sig i USA, under dagen precis före den drog in och under dagarna då det bekräftades att 

den skulle komma att nå amerikanskt fastland. 

Täckningen av andra länder i området skiljde sig markant mellan länderna med svenska tidningar 

som fokuserade mer eller mindre enbart på Haiti, medan amerikanska tidningar täckte flera 

länder, dock med ett mindre fokus på att rapportera specifikt om dem. 

Essensen och typen av information publicerad var mellan ländernas tidningar mycket lika, med 

en marginellt högre andel lugnande artiklar från de amerikanska tidningarna. Rapporteringen om 

orkanen var den största kategorin, men var trots det mer närvarande i de svenska tidningarna 

jämfört med procenten uppföljande nyheter på sådant redan presenterat vilket i amerikanska 

tidningar var vanligare. Spekulation var lika vanligt i båda och den näst största kategorin. 

 

2. Vilka huvudsakliga teman skriver tidningarna om? 

Nationaliteterna som redogörs för i tidningarna är relativt uppdelat mellan länderna, med 

amerikaner som största gruppen över lag. Svenska tidningar skrev i huvudsak, utöver amerikanska 

drabbade, om svenskar som orkanen påverkat eller om haitier. De amerikanska tidningarna skrev 

ett fåtal artiklar som fokuserade på alla grupper sånär som på haitierna. 

Orkanen var det tema tidningarna tillsammans skrev mest om, och även i samband med andra 

ämnen nämndes orkanen alltid åtminstone lite. Skador och ekonomiska konsekvenser var ett 

annat stort tema, likväl som det amerikanska valet och rapportering med eller skildring av 
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drabbade. De amerikanska tidningarna lät rapportera mest om orkanen och skildrade drabbade 

oftare, de svenska rapporterade mera om skador och det amerikanska valet. De skrev också flera 

artiklar om drabbade, även om frekvensen skildringar av drabbade var lägre. 

Vilket tema som tidningarna skrev mest om berodde på när artikeln skrevs då artiklar om själva 

orkanen oftare publicerades precis dagen före att den drog in över USA och dagarna då resvägen 

till USA bekräftades. Likaledes var artiklar om det amerikanska valet utspridda runt dagarna innan 

orkanen nådde landet men hade sin topp den 29 oktober, precis innan orkanen drog in. 

Täckningen av drabbade var lite mer heltäckande innan orkanen drog in över USA som under 

dagarna orkanen befann sig över Nordamerika dominerade nyhetsflödet, men ett antal 

uppföljande artiklar om Haiti publicerades den 31 oktober om Haitis situation. 

 

3. Vilka källor kommer till tals? 

I ordning så var gruppen övriga -till vilka företagsledare och icke-vetenskapliga experter räknas- 

den största gruppen som uttalade sig i tidningarna, följt av myndighetspersoner, forskare och sist 

drabbade individer. 

Källorna de olika tidningarna hänvisar till är i ordning; ”insatt person med tillgång till 

information”, ”Nyhetsbyrå”, ”Forskare”, ”Vanligt folk”, ”inte angett”, ”övrigt” samt ”Utländsk 

tidning”. 

 

4. Vilka händelser fokuserar tidningarna på? 

De olika tidningarna var över lag mer präglade av sina egna identiteter och preferensämnen i sitt 

val av händelser att fokusera på, mer än de verkade rapportera om orkanen utifrån någon form av 

nationell kontext, sett i hur Washington Post och SvD rapporterade mycket mera än sina 

nationella motparter mer på grund av sin inneboende preferens för sådana nyheter än ett fokus 

som går igen inom ländernas båda tidningar.  

De ämnen tidningarna skrev mest om var orkanen i sig, ekonomi och skador samt människor, 

kategorier vilka alla, bortsett från orkan-nyheterna, hade sin topp den 29 oktober fram till 30 

oktober då orkanen precis skulle komma att dra in över USA och då den faktiskt befann sig där.  
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5. Hur har ländernas tidningar rapporterat om länder katastrofen 
drabbade innan den nådde USA? 

Över lag lät de svenska tidningarna rapportera mera om Haiti än de amerikanska, vilka lade mera 

fokus på Jamaica och till viss del Kuba. I den kvalitativa undersökningen där ett stickprov av 

artiklar som redogör för svensk Haiti-täckning och amerikansk Jamaica-täckning gjorts, visade det 

sig att svensk täckning av Haiti inte nödvändigtvis fokuserade på de problem som just orkanen 

Sandy orsakat utan även de problem som sedan tidigare legat över landet. Å andra sidan så var 

den amerikanska täckningen av Jamaica i stort fokuserad mer på Jamaica i relation till orkanen 

och det faktum att orkanen därifrån skulle kunna ta vägen upp till USA. De svenska artiklarna 

hade ofta en vinkling där drabbade människor och myndighetspersoner i form av haitiska 

statstjänstemän. Artiklar i de amerikanska tidningarna skiljde sig något åt från detta och även 

mellan landets tidningar. Ingen av de artiklar som analyserats hade sitt huvudfokus helt på 

Jamaica, utan skrev om landet i samband med rapportering om ett övergripande tema där Jamaica 

eller jamaicaner var av relevans att ta upp. I Washington Post var det -utöver skribenten- endast 

meteorologer som uttalar sig och det huvudsakliga ämnet var dels vetenskapliga data om orkaner 

eller om specifikt orkanen Sandy samt risken att orkanen skulle komma att dra in över det egna 

landet. Den artikel från Huffington Post som analyserats hade å andra sidan jamaicanska 

drabbade som uttalade sig, men också människor från andra platser, då artikeln inte helt handlade 

om Jamaica.  

 

6. På vilka sätt skiljer sig ländernas tidningar från varandra? 

Slutligen kan det konstateras att tidningarna i en del fall inte skiljde sig så mycket från varandra 

mellan länderna medan de i andra fall var något olika.  

Till skillnaderna hörde deras olikartade fokus på de länder de utöver USA rapporterade om, där 

Sveriges tidningar i huvudsak täckte Haiti medan USAs tidningar bredare täckte flera länder. 

Deras täckning tycktes dock bero på i de amerikanska tidningarnas fall att länderna USA i 

huvudsak skrev om, det vill säga Jamaica och Kuba, var platser där orkanen Sandy dels uppstod 

och först föreslogs skulle kunna dra norrut ifrån, och sen konstaterades skulle komma att dra upp 

mot USA vilket bemyndigade nyhetsrapportering av länderna i samband med det som för USA 

var av större nyhetsvärde. De svenska tidningarnas täckning av Haiti kan ses som en del av den 

övergripande täckningen av landet i samband med de många problem som drabbat det under de 

närmaste åren. Svenska tidningar lät också rapportera mera om drabbade svenskar än de 

amerikanska. 

Ländernas tidningar skiljde sig också från varandra i det att de förhöll sig annorlunda till orkanen 
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som nyhet annorlunda. De amerikanska tidningarna skrev mer artiklar med fokus på själva Sandy 

och på de vetenskapliga data som visade och förklarade orkanen och hur den fungerade, medan 

de svenska tidningarna skrev mera om allting som orkanen orsakade, som skador eller 

människoöden, mer än orkanen i sig.  

Tidningarna var dock lika i sin täckning av orkanen varandra på ett antal sätt också. De verkade 

ha samma inställning i frågan vad den största och viktigaste nyheten var, och kom båda fram till 

att; att den skulle komma att dra in över USA var den största och viktigaste nyheten att lägga tid 

på, vilket visade sig på hur nyheternas antal hade sin topp under dagarna 25-26 oktober då det 

fastställdes vart orkanen skulle ta vägen och trots att orkanen var som starkast över Kuba -en 

klass 2 orkan- publicerades under dagarna en artikel som handlade om specifikt om Kuba, men 

runt 20 som handlade om hur orkanen skulle komma att resa. Över lag nämner nyheter om andra 

länder också USA i större eller mindre utsträckning under hela händelseförloppet. 

 De var också lika till essensen i artiklarna, där båda ländernas tidningar hade en majoritet 

neutrala artiklar, följt av spekulerande artiklar, dock ett antal flera lugnande artiklar från de 

amerikanska tidningarna vilka kan attribueras till landets närhet till orkanen och behovet av 

material av lugnande karaktär. 

 

Det kan således konstateras att täckningen av katastrofer påverkas av avståndet till händelsen, 

både geografiskt och kulturellt och att västerländska medier vad det verkar förvisso skiljer sig åt 

på grund av sitt geografiska läge och den kontext de arbetar i, men ändå till viss del, väljer att 

rapportera om katastrofer utifrån liknande parametrar med ett likande resultat samt att 

egenintresse i form av närhet till drabbade eller konsekvenser för det egna landet påverkar 

täckningen och gör den mer förekommande. 

 

Förslag på framtida forskningsprojekt 

Att jämföra västerländska katastrofer med de som sker/skett i andra delar av världen för att se 

hur täckningen generellt likväl som i de specifika fallen skiljer sig mellan täckning av väst och 

andra delar av världen vore för senare forskning på området något att överväga. Sådana 

undersökningar kunde med fördel göras även på tidningarna i de länder katastroferna sker även i 

sådana fall vilket möjliggör både täckningen av katastrofen som sådan som jämförandet av olika 

delar av världens mediesystem. En sådan undersökning måste dock göras med de olika ländernas 

unika historia och mediekultur, likt som i den här undersökningens fall.  Sådana studier kan bygga 

på likväl som på egna ben utöka det som den här uppsatsen och dess många källor ägnat sig åt, 
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och kunde jämföra både västvärldsländer eller länder som tillhör andra ekonomisk-politiska block 

likväl som fokusera på helt andra saker. En undersökning på orkanen Sandy men med 

analysfokus på till exempel Jamaicanska eller Haitiska tidningar skulle kunna genomföras med ett 

stort antal fokuspunkter att välja att utgå ifrån, som tidningarnas presentation av katastrofen, eller 

när man rapporterade och på vilket sätt den rapporterades om. 

Det vore även intressant att undersöka ifall specifikt USA får nyhetsmässig särbehandling i fråga 

om katastrofer och i så fall hur och vad det skulle bero på. Jämförande undersökningar mellan 

täckningen av andra katastrofer, likt som den Borah (2009) genomfört, där man lägger fokus på 

jämförelsen av täckningen de olika katastroferna får istället för att jämföra båda. En 

undersökning såsom den här, eller andra som fokuserar på täckningen av en katastrof  i olika 

länders medier, vore i ett sådant fall en bra undersökning att referera till som tidigare studie. 

 

Uppsatsen visar på hur det allmänna flödet av nyheter om orkanen ser ut, men gör inget försök 

att föra in dem i en bredare kontext. Detta skulle man i en senare undersökning kunna titta på 

genom att använda Anthony Downs´s issue attention cycle-teori som visar just på nyhetsflöde 

och hur en nyhet går från lite intressant, till mycket intressant och slutligen ointressant igen. Det 

man då kunde undersöka vore ifall nyheter påbörjar sin cykel innan orkanen, vilket de i många 

fall bevisligen gör; till exempel Haitis nöd, och hur dess position i sin egen intressecykel påverkar 

dess frekvens och användning i den större katastrofkontexten. En sådan undersökning skulle 

kunna fokusera på dels att se på ifall de olika ämnen nyheterna tar upp uppstått i samband med 

den övergripande händelsen eller ifall den sedan tidigare existerat. Skulle ämnena visa sig uppstå i 

samband med att händelsen som undersöks kommer upp på agendan, så kan man undersöka 

detta djupare utifrån både vad som under dagarna tidigare rapporterasts om istället för ämnet, 

likväl som genom att titta på vad rapportering på ämnet tillför händelserapporteringen i stort. 

Om ämnet sedan tidigare funnits med i nyheternas rapportering så kan undersökningen jämföra 

hur ämnet förändrats eller täckningen vinklats mellan materialet före och efter den stora 

händelsen. 

Sådana händelser som skulle kunna undersökas på det här sättet skulle kunna vara dels andra 

katastrofer, eller rapportering omkring länder med högt nyhetsvärde i samband med stora 

händelser, som ett val eller en stor internationell händelse. Ett land kan också vara en av de 

ämnen som förs in i den större kontexten och skulle -likt som med Haiti i den här uppsatsen- 

djupare undersökas. 

 

Hur ett land porträtteras likväl som i vilka sammanhang det får täckning skulle också mer 

generellt kunna undersökas på egen hand, för att möjliggöra insyn i disseminationen av den 
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medierapportering landet får och sättet det påverkar allmänhetens uppfattning om det. De källor 

som möjliggör förståelsen av ett avlägset land för gemene man är förvisso många och går 

antagligen inte att hitta annat än genom övergripande enkätundersökningar -vilka skulle kunna 

utgöra preliminära undersökningar likväl som en viktig del av den faktiska undersökningen- men 

kan ändå med fördel undersökas för att förstå de enskilda källornas inverkan på bilden av landet i 

sin helhet, även om en bredare undersökning bara till viss del kan fokusera på nyhetstäckningen 

av ett land. 

 

Till ett senare projekt så vore det också, mer eller mindre oavsett fokus, en bra idé att genomföra 

intervjuer både med reportrar som rapporterat om katastrofer och med tidningsanställda i 

beslutsposition för att bättre förstå vad och hur tidningarna tänkt när de valt att publicera sitt 

material med det innehåll de gjort. En undersökning där man även får med faktiska 

tidnings/medieanställda och andra aktörer i nyhetsvärlden möjliggör också ett bredare teoriutbud 

att basera undersökningen på. Teorier som Agenda-setting och Gatekeeping-teorin kan då 

användas i större skala och man kan säga mer om de bakomliggande orsakerna till täckningen av 

ett ämne eller valet av det, vilket både som en undersöknings fokuspunkt eller som ett 

komplement till en undersökning som i huvudsak redogör för något annat, då man bättre kan 

resonera runt varför något är som det är och inte bara konstatera hur och vad det kan bero på. 
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Implikationer för samhället 

Att svenska tidningar rapporterat så mycket som de gjorde om ekonomiska konsekvenser även i 

ett så specifikt fall som orkanen Sandy, visar på hur sammankopplad världsekonomin och således 

länder numera är. Att det även i en situation där amerikanska intressen hotas, svenska tidningar 

rapporterar om riskerna detta medför på nationellt egenintresse är intressant då man får en 

inblick i den beroenedeställning stora delar av världen är i gentemot USA. 

Rollen en tidning attribuerar ett land i samband med en sådant här katastrof  säger mycket om 

den definitionsmakt ett medium har över presentationen av dels en händelse och dels de aktörer 

som påverkar/påverkas av den. Ett land såsom USA är i sammahanget presenterad som det stora 

offret som det specifikt ska fokuseras på. Samtidigt nämns inte i varken artiklarna eller den här 

uppsatsen någon av de orkaner som tidigare dragit in över USAs östkust och förstört egendom 

för miljoner och tagit massor av liv. Å andra sidan, både i uppsatsens många nämnanden av Haiti 

likväl som i tidningarnas rapportering om landet, återges och återkopplas det till de tidigare 

katastrofer som drabbat landet mycket ofta, vilket skapar lite av en paradox där Haiti sen innan 

redan är ett offer och tar på sig manteln som offer även i samband med Sandy, men inte 

definieras som offer specifikt på grund av den här orkanen, som man i nyheterna konstaterat 

kommer slå till mot USA i första hand, utan offer av sig själv redan innan orkanen slog till. En 

fråga man då kan ställa sig blir då, hur länge, kanske även efter att alla efterverkningar av den här 

katastrofen och tidigare har hanterats och blivit historia kommer Haiti vara ett, eller åtminstone 

framställas som ett, offer? 
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BILAGOR 

 

Bilaga 1 Kodschema 

Kodschema: 

1Artikelns ID-nummer: 1-194 

2Kod-ID: 1. 2 

3Kodardatum: DDMM 

4Tidning: 1:Washington post. 2:Huffington post. 3:SvD. 4:DN. 

5Tid: 1:22okt. 2:24okt. 3:25-26okt. 4:27okt. 5:29okt. 6:30okt 7:31okt. 8:23&28okt. 

6Stormens position. 1:Karibien 2:USA. 3: Skingrad. 4:Atlanten 

7Artikeltyp: 1:inrikesnyhet. 2:utrikesnyhet 3:notis. 4:debatt. 5:faktaruta. 6:timeline. 7:blogg 

8:bildspel. 9:övrigt. 

8:handlar artikeln i huvudsak om orkanen Sandy: 1:ja. 2:nej, den handlar om väder över lag och 

nämner orkanen. 3: nej, den handlar om det amerikanska valet och nämner orkanen. 4:nej, den 

handlar om människor som är drabbade.  5:Övrigt. 

9Finns en/flera bilder i artikeln: 1:ja. 2:nej. 

10Artikelns storlek: 1storlek mindre än 10cm på skärmen. 2:storlek större än 10cm på skärmen. 

11Vad gör artikeln: 1: följer upp på tidigare nyheter 2: presenterar nya nyheter 3: spekulerar 

4:övrigt 

12vad skriver artikeln om: 1:orkanen. 2:amerikanska valet. 3:ekonomi och skador. 4:råd och tips. 

5:människor 6:övrigt. 

13Finns hyperlänk i artikel: 1:ja. 2:nej. 

14Finns video i artikel: 1:ja. 2:nej. 

15Nationalitet på de drabbade artikeln redogör för: 1:Amerikaner 2:Jamaicaner 3:Haitier. 

4:Kubaner 5:Svenskar 6:övriga 

16Land nyheten fokuserar på: 1:USA. 2:Jamaica. 3:Haiti. 4:Kuba 5:ospecificerat fokus 6:övrigt. 

17Essens: 1:lugnande. 2:neutralt. 3:Alarmerande 4:oklart 5:övrigt. 

18:uttalar sig Forskare eller vetenskapsexpert? 1:Ja. 2:Nej. 

19: uttalar sig statschef  eller myndighetsperson? 1:ja. 2:nej. 

20: uttalar sig en/flera drabbade? 1:Ja. 2:Nej. 

21: uttalar sig skribent? 1:Ja. 2:Nej. 

22: uttalar sig övrigt? 1:Ja. 2:Nej. 

23: Vilka källor anges? 1:forskare. 2:nyhetsbyrå. 3:rapporter utomlands 4:”vanligt folk”. 5:insatt 

person med tillgång till information. 6:Utländsk tidning.  7:inte angett. 8:övrigt. 
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Bilaga 2: Kodinstruktioner 

1. Varje artikel kommer ges ett nummer för att hålla reda på dem, tillsammans med variabel 4 kan 

man då se vilken artikels som hör till vilken tidning. Vilket också är till hjälp till den kvalitativa 

studien, då vi kan identifiera analysenheter som är av särskilt intresse. 

2. Kodaren 1 står för Elina Bengts 2 Står för Christian Johansson. De är med som variabler så att 

vi kan dubbelkolla att inga systematiska fel uppstått. 

3. Datum dag/månad som artikeln kodats in. också det för att motverka/upptäcka systemfel. 

4. Varje tidning är en enskild variabel. 

5. Datumet artikeln publicerades. Variabelvärde 3 och variabelvärde 8 består av sammansatta 

datum där variabelvärde 3 består av de dagar som orkanen drog över Kuba. Vilka dagar som 

tidningarna utgått från kan vi inte veta och dagarna fick således bli ett värde. Värde 8 är två dagar 

eftersom både den 23 och den 28 oktober så färdades orkanen mellan länder och de har satts 

ihop då det kan visa på hur tidningarna använder ”dödtiden” och vad de väljer att rapportera om. 

6. Dagarna 22-26 var orkanen i Karibien, 27-28 var den i atlanten. 29-30 var den i USA. 31 

skingrades den 

7. Variabeln ska visa på vilken typ av material som publicerats. Allt som inte kan räknas till en av 

huvudvariablerna räknas till övrigt. 

8. variabeln avser mäta vad materialet fokuserar på. De flesta artiklarna vi samlar in kommer med 

största sannolikhet att handla om Sandy, men ifall en artikel t.ex. skulle handla om 

svältkatastrofen på Haiti så ligger huvudfokus på människorna och variabelvärdet 4 väljs. Om 

artikeln i huvudsak handlar om Sandy så avses innehåll som handlar specifikt om orkanens resväg, 

inverkan på liv och egendom, statistik eller likande om orkanen samt att artikeln inte fokuserar på 

någon av de andra alternativen. 

9. ingen skillnad görs mellan en och många bilder. 

10. storlek är för undersökningen inte särskilt relevant, men det kan vara av intresse att se ifall det 

finns vissa nyhetsteman som konsekvent får små artiklar. Bilder räknas till den totala storleken. 

11. artiklar som följer upp på tidigare nyheter är artiklar som ger information om något som 

tidigare presenterats för läsaren. Artiklar som presenterar nya nyheter uppmärksammar någonting 

nytt och skriver om det. Spekulerande artiklar presenterar inte fakta utan spekulerar i vad som 

kan hända/vad någonting innebär. Till övrigt hör artiklar som inte passar in på något av 

alternativen. Variabelvärdena är till viss del baserade på subjektiv tolkning men har sina rötter i 

Lundgren, Ney & Thurén (1999) som beskriver hur tidningar måste täcka upp ett väldigt brett 
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utbud med olika typer av material dit både verklighetsskildring och regelrätt informerande och 

spekulation ingår. Till övrigt hör sådant som skildringar av händelser där händelsen inte 

presenteras som nyhet eller på annat sätt inte passar in i någon av de större kategorierna. 

12. orkanen variabelvärdet hänvisar till allt material som specifikt handlar om orkanen, värdet 

fungerar som en sorts allmänt-kategori och allt som handlar om Orkanen men som inte passar in 

i någon annan kategori kodas 1. 2-4 kodas ifall en artikel i huvudsak tar upp ett av de tre ämnena 

utöver Sandy. Till övrigt kodas allt som inte handlar om orkanen alls. 

13. Skribentens hemsida räknas inte som hyperlänk. Endast sånt som länkas i brödtexten kodas 

som hyperlänk. 

14. Ingen skillnad görs på länkad youtube-video och E-tv. Variabelvärdet Ja kodas in ifall en video 

man kan se på finns inbäddad i texten. 

15. Syftar till att mäta vilken grupp som i huvudsak beskrivs i artikel. Variabelvärdena tar upp alla 

de drabbade fraktionerna från länder som orkanen gick hårt åt på. Svenskar är tillagda med tanke 

på de svenska tidningarna för att mäta ifall de skriver något om turister som drabbats. Till övrigt 

hör att inte rapportera om någon grupp alls. 

16. Vilket land är det nyheten i huvudsak beskriver. Att en artikel nämner två länder är inte det 

samma som att fokus skulle vara ospecificerat, då kodas det utefter det land nyheten fokuserar 

mest på. Länder inte på listan eller nyheter som inte alls handlar om länder kodas som övrigt. 

17. lugnande kodas en artikel som, ifall den fokuserar på något positivt eller aktivt försöker lugna 

eller hjälpa läsarna på något sätt. Neutrala artiklar rapporterar utan att försöka lugna eller 

skrämma. Alarmerande material är sådant som fokuserar på hur dåligt något går och kommer gå 

utan att presentera någon lösning. Artiklar som innehåller mycket känslor men som inte kan 

definieras som uteslutet positiva eller negativa, kodas som oklart. 

18. Till vetenskapsexperter hör även meteorologer  och till forskare avses alla typer av forskare på 

olika forskningsområden. 

19. Borgmästaren i New york, USA:s president och Haitis premiärminister räknas hit. 

20. till den här gruppen hör alla vanliga människor som får uttala sig i egenskap av drabbad och 

inte som expert. 

21. Mäter ifall den som skrev artikeln uttalar sig eller uttrycker sin egen åsikt i sin text. 

22. Till övrigt räknas andra som inte nödvändigtvis inte är drabbade men som uttalar sig i 

egenskap av något annat än utsatt. Till exempel en chef  för ett företag eller en icke-

vetenskapsexpert. 

23. Variabeln avser mäta varifrån tidningen fått tag på nyheten. Forskare kodas ifall en forskare 

eller en vetenskaplig rapport anges som källa. Nyhetsbyrå anges ifall det är en nyhetsbyrå som 

samlat in nyheten. Till rapporter utomlands räknas tidningens egna skribenter på plats där något 

hänt. Om nyheten skildrar vanliga människor och i huvudsak bara rapporterar om dem så kodas 
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artikeln 4. Till insatt person räknas chefer på företag, till exempel i samband med ekonomiska 

nyheter och liknande icke-vetenskapliga experter. Om artikeln hänvisar till något som en utländsk 

tidning skriver om så kodas 6 in. 7- inte angett kodas ifall det ingen stans står varifrån tidiningen 

fått sitt stoff. Till övrigt räknas allt som inte faller inom de här kategorierna. Fokus här är på det 

Åsa Nilsson beskriver (2010 s.137) där hon skriver att vad en röst säger ofta är lika viktigt som 

den kontext den säger något i. Båda är förvisso viktiga, men för vår undersökning är det i 

huvudsak inte viktigt vart nyheten fått sitt material ifrån lika mycket som vad den valt att göra 

med den. Vilken källa tidningen har är således viktigt men kommer inte vara det analysen 

fokuserar på annat än ifall det skulle visa sig att vissa teman eller nyhetstyper alltid skulle eller 

aldrig hade samma källa. 
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Bilaga 3: Tabeller angående vilka källor som får chansen att uttala sig. 

 

Tabell 18. Har forskare uttalat sig fördelat på de olika tidningarna (antal artiklar) 
 Ja Nej Totalt antal 

Washington Post 17 33 50 

Huffington Post 14 36 50 

Svenska Dagbladet 16 35 51 

Dagens nyheter 14 29 43 

Totalt antal artiklar 62 132 194 

 
 
Tabell 19. Har statschef  eller myndighetsperson uttalat sig fördelat på de olika 
tidningarna (antal ariklar) 
 Ja Nej Totalt antal 

Washington Post 17 33 50 

Huffington Post 12 38 50 

Svenska Dagbladet 16 35 51 

Dagens nyheter 11 32 43 

Totalt antal artiklar 56 138 194 

 

 
Tabell 20. Har skribent uttalat sig fördelat på de olika tidningarna (antal artiklar) 
 Ja Nej Totalt antal 

Washington Post 22 28 50 

Huffington Post 11 39 50 

Svenska Dagbladet 15 36 51 

Dagens nyheter 15 28 43 

Totalt antal artiklar 63 131 194 

 
 
Tabell 21. Har drabbade uttalat sig fördelat de olika på tidningarna (antal artiklar) 
 Ja Nej Totalt antal 

Washington Post 12 38 50 

Huffington Post 14 36 50 

Svenska Dagbladet 7 44 51 

Dagens nyheter 11 32 43 

Totalt antal artiklar 44 150 194 

 

 
Tabell 22. Uttalande övrigt fördelat på de olika tidningarna (antal artiklar) 
 Ja Nej Totalt antal 

Washington Post 11 39 50 

Huffington Post 24 26 50 

Svenska Dagbladet 16 35 51 

Dagens nyheter 20 23 43 

Totalt antal artiklar 71 123 194 

 

 


