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Abstract 

 

The purpose with this study is to examine how the media coverage of the train accident 

outside Kimstad, on the night of September 12th 2010, was framed in one local (Norrköpings 

nyheter) and one national newspaper (Expressen) and how the coverage of the accident was 

different in the local newspaper compared to the national newspaper. 

The material is 12 articles within a fixed time limit which is from September 13th to 

September 15th. The material consists of six articles from each newspaper. 

The method we use a qualitative text analysis with its basis in medialogic, news value and 

framing theory. 

In the essay’s analysis we show a synthesis of both newspapers coverage of the train accident 

outside Kimstad and how they stand in relation to the theory of news value and we end with a 

terminative comment about the results. 

The conclusion shows that the coverage of the event was different in many ways. Expressen 

uses a more dramatic framing and a more sensational language which describes the event 

more badly than it was. NT uses a more informative and objective information which almost 

trifles the event but which informs about relevant information for the locals. Expressen mostly 

turns to civil persons and the passengers on the train for quotes while NT turns to government 

people and cites them. Expressen also used personalization more than NT, but NT simplified 

their stories more than Expressen. 

We could also see that the crisis could be marked by the definitions of a crisis made by 

Ulmer, Sellnow & Seeger. We could also relate the crisis event to the coverage of the crisis. 

They were both short and sudden.  

Earlier research has shown that national newspapers have a tendency to dramatize news more 

than what local newspapers do. 

 

Keywords: Text analysis, news value, train accident, news coverage, framing 
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1. Inledning 

I denna uppsats studerar vi hur mediebevakningen av tågolyckan utanför Kimstad i 

Östergötland, den 12 september i år, gestaltades i en rikstäckande kvällstidning, Expressen, 

och en lokal tidning, Norrköpings Tidning (hädanefter benämnd som NT) och om 

gestaltningen skiljer sig åt. Vi studerar också hur rapporteringen skiljer sig åt på en lokal nivå 

och en rikstäckande nivå genom att studera ett antal specifikt utvalda aspekter.  

 

I samband med kriser sker den största rapporteringen via medier, och det är även via dem som 

den mesta informationen når ut till allmänheten. Nyhetsrapporteringen kan ses som 

allmänhetens fönster ut mot verkligheten och det är journalisterna som avgör vad som är 

relevant att rapportera om, och även hur händelsen gestaltas. Vi anser att det är ett problem att 

nyheterna gestaltas för att locka läsare i stället för att ge en verklig bild av händelsen. Vi 

ansåg att det skulle vara intressant att se om en lokal tidning använder sig av en trovärdig 

gestaltning i jämförelse med en rikstäckande tidning. Om gestaltningarna skiljer sig åt kan 

även allmänhetens uppfattning om krisens allvarlighetsgrad påverkas. Krisrapporteringen 

påverkar inte bara människor utan kan även påverka krisarbetet om viss information inte 

kommer ut eller framställs på rätt sätt. Om gestaltningarna skiljer sig mycket åt i olika 

tidningar anser vi att det är med och påverkar deras trovärdighet som nyhetskälla. Forskning 

kring hur tidningsrapporteringen skiljer sig åt på lokal och rikstäckande nivå förekommer, 

men forskningen har främst skett i andra länder. Den forskningen visar att rikstäckande 

tidningar tenderar att dramatisera händelser mer än de lokala tidningarna. Då vi inte kunde 

finna någon liknande svensk studie ansåg vi att det var något som saknades inom 

forskningsområdet och ett intressant ämne för vår uppsats. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur mediebevakningen av tågolyckan, utanför 

Kimstad i Östergötland, gestaltades i en lokal tidning och en rikstäckande kvällstidning. 

Syftet är att studera om rapporteringen och gestaltningen av tågolyckan skiljer sig åt, och i så 

fall hur de skiljer sig åt, i den lokala tidningen och den rikstäckande kvällstidningen med hjälp 

av kvalitativ textanalytisk metod. Syftet är att studera artiklarnas nyhetsvärde utifrån Hvitfelts 

kriterier för vad som ger en artikel högt nyhetsvärde och gör den värd att publicera. 
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För att få bättre perspektiv på rapporteringen av tågolyckan i medierna så har vi brutit ner 

våra syften i tre specifika frågor. 

•  Hur rapporterar medierna om tågolyckan i en rikstäckande och en lokal tidning? 

•  Hur skiljer sig rapporteringen åt i en rikstäckande och en lokal tidning? 

•  Vilka av Hvitfelts kriterier för högt nyhetsvärde uppfyller artiklarna? 

  

1.2 Avgränsningar 

Vi avgränsade oss till två tidningar. En lokaltidning och en rikstäckande tidning. Valet av NT 

som lokaltidning gjordes då olyckan skedde i närheten av Norrköping. NT var den 

lokaltidning som var närmaste händelsen. När vi valde en rikstäckande tidning föll valet på 

kvällspress då vi tror att kvällspressen tenderar att vara mer dramatiska än dagspress. När vi 

valde mellan Expressen och Aftonbladet valde vi Expressen då de visade sig ha fler artiklar. 

 

Tågolyckan utanför Kimstad skedde den 12 september 2010. Vi valde att studera material från 

en specifik tidsperiod för att vi skulle få material från båda tidningarna. Denna period var 

dagen efter händelsen och sträckte sig två dagar framåt. Alltså från och med den 13 september 

till och med den 15 september. Den avgränsningen gjorde vi för att få ett lagom stort och 

relevant material. 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är indelad i sju huvudkapitel. Det första är rubricerat ”Inledning” och redogör 

varför vi valde att skriva denna uppsats. I kapitlet redogör vi också våra frågor och 

avgränsningar. I bakgrundskapitlet presenteras en kort bakgrund av tågolyckan utanför 

Kimstad och även andra tågolyckor som liknar vår. Tredje kapitlet tar upp den tidigare 

forskning som har skett inom forskningsområdet och i samband med andra kriser. 

Teorikapitlet behandlar våra teoretiska utgångspunkter. Avsnittet tar upp gestaltningsteorin, 

nyhetsvärde, berättelseteori och kristeorier. Kapitlet ”Material och metod” behandlar det 

material vi har studerat och den metod vi använt oss av för att genomföra studien. Kapitlet 

behandlar också de begränsningar som vi gjort gällande tidsperiod och material. I kapitel fem 

presenteras analyserna vi genomfört samt de iakttagelser vi gjort. I det sista kapitlet, 

”Slutsatser” presenterar vi de slutsatser vi har kommit fram till och de svar vi fick på våra 

frågor.  
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2. Bakgrund 

Det har länge forskats kring tågolyckor. I detta avsnitt presenterar vi den olycka som vi har 

studerat och även några gamla tågolyckor som kan liknas vid den utanför Kimstad. 

 

2.1 Tågolyckan utanför Kimstad, 2010 

Söndagen den 12 september kolliderade ett X2000-tåg med en traktor som befann sig på 

banvallen utanför Kimstad, i närheten av Norrköping. Av de 250 personer som befann sig på 

tåget skadades 18 personer allvarligt, varav en kvinna avled. Mannen som körde 

traktorgrävaren kastades ur maskinen och räddningspersonal fann honom en bit längre bort, 

allvarligt skadad men vid liv.  

 

Sent på kvällen den 12 september utfördes fortfarande arbete på banvallen en bit utanför 

Kimstad. I samband med att X2000 tåget passerade arbetsplatsen gled en traktorgrävare av det 

intilliggande spåret. En kollision uppstod mellan traktorgrävaren och det förbipasserande 

tåget. Kollisionen krossade ett flertal fönster och rev upp sidan av tåget. På platsen fanns även 

ett antal gastuber som gick sönder. Men ingen explosion skedde. Hur traktorgrävaren kunde 

glida över på det andra spåret är fortfarande oklart. Loket och fem av de sju vagnarna 

skadades efter kollisionen.  

 

Olyckan skedde längs med en sju kilometer lång sträcka där banarbete utfördes på det 

intilliggande spåret. Haverikommissionen och Transportstyrelsen kontaktades för att utreda 

det som skedde. Tåget höll tillåten hastighet och det anses inte vara orsaken till olyckan. All 

tågtrafik stängdes av på en gång efter olyckan och dirigerades om förbi Mjölby och 

Katrineholm. 

 

2.2 Tidigare tågolyckor 

2.2.1 Tågkollisionen i Lerum, 1987 

Den 16 november 1987 kolliderar två persontåg vid Lerums station. Det är en kraftig kollision 

då de båda tågen håller en hastighet på 100km/h och nio personer omkommer. Det blir en 

kraftig rök- och brandutveckling och ett stort räddningspådrag och en omfattande 

sjukvårdsinsats då 130 personer skadades. Orsaken till olyckan var ett misstag i en reparatörs 
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arbete. Två kablar hade felkopplats så de båda tågen leddes in på ett och samma spår.1 Detta 

är en av de största tekniska olyckor som skett i Sverige. 

 

2.2.2 Ammoniakolyckan i Kävlinge, 1996 

Den 22 april kl. 16.30 1996 spårade ett godståg lastat med kemikalier ur mellan Kävlinge och 

Furulund i södra Skåne. Inga personer skadades i samband med olyckan och de tankvagnar 

som innehöll 90 ton ammoniak klarade sig helt från skador. Räddningsledaren bedömde ändå 

att ett område på 2 km från olycksplatsen skulle evakueras för att inte utsätta invånarna för 

några risker. Det är den största evakueringen i fredstid i Sveriges historia. 9000 personer 

evakuerades under nästan ett helt dygn. Hela händelseförloppet med evakueringen och 

räddningsarbete varade i fyra dagar. 2 

 

2.2.3 Godstågsolyckorna i Borlänge, 1998 och 2000 

Borlänge bangård har vid två tillfällen drabbats av godstågsolyckor. I det ena fallet, 1998, 

rörde det sig om en kollision och år 2000 skedde en urspårning. Vid båda tillfällen var tågen 

lastade med farligt gods, salpetersyra och gasol. Tankvagnarna klarar sig oskadda vid båda 

tillfällena men området fick avspärras. Vid det första tillfället tog saneringen ett dygn medan 

den andra tog så lång tid som en vecka.3 

 

3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenterar vi tidigare forskning som har skett inom området för trafikolyckor 

och tekniska kriser. Det finns mycket forskning om just trafikolyckor så som bussolyckor, 

färjor och tågolyckor. Vi har koncentrerat oss på tidigare forskning som berör mediebilden av 

trafikolyckor. 

 

3.1 Estonia i nyheterna 

Estonia i nyheterna är en rapport skriven av Stig Hadenius, Lowe Hedman och Kjell Nowak. 

Studien är uppdelad i tre analyser som alla undersöker mediespeglingen av Estonia-

katastrofen men de gör de utifrån tre olika aspekter. Den första studien av Lowe Hedman 

analyserar rapporteringens omfattning och inriktning efter katastrofen. För att studera detta 

använder de sig av en kvantitativ innehållsanalys. Studien visar att rapporteringens omfattning 

                                                           
1 Larsson, Larsåke (2008) s. 32 
2 Jarlbro, Gunilla. Sandberg, Helena & Palm, Lars (1997) s. 5 
3 Larsson, Larsåke (2008)  s. 29 
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var stor och grundlig och det var ingen större skillnad mellan TV, radio eller tryckt media. 

Dock visar den att rapporteringen var lite mer dramatiserad i kvällstidningarna, trots att 

händelsen i sig var dramatisk nog.4 

 

Kjell Nowaks analyser utgår från ett kulturellt perspektiv på nyhetsrapporteringen. Nowak 

studerar exempelvis rapporteringens roll i sorgearbetet. Tillvägagångssättet är kvalitativ 

innehållsanalys men som Nowak även väljer att benämna som närläsning. Ett krav som de 

påpekar är att materialets omfattning är begränsat vid en sådan detaljanalys. Nowak gör även 

två analyser. En om hur orsakerna till katastrofen tolkades och en som riktas mot religiösa och 

reflekterande aspekter av rapporteringen. Studien visar att olyckan förklaras genom olika 

världsåskådningar och förklaringarna skiljer sig åt beroende på ekonomiska och sociala 

förhållanden. När det kommer till religionsaspekten visar det sig att endast den 

institutionaliserade religionen representeras.5 

 

Sist ut är Stig Hadenius som tillsammans med några medarbetare analyserar den plats de 

anhöriga och de som drabbats av olyckan får i medierapporteringen. Några av frågorna är 

vilka metoder som är passande när offer och anhöriga skildras och i vilket syfte pressen 

skriver om anhöriga och offer. De gör även en jämförelse med bevakningen av Hansaolyckan 

för att få en uppfattning av förändringarna inom journalistikens rapportering. Precis som 

Lowe Hedman gör de närläsningar av texterna för att besvara sina frågor. Hedman väljer att 

inte presentera några konkreta resultat utan avslutar med några konstateranden som får leda 

till diskussion. Utbudet är likartat i olika medier, rapporteringen skiljer sig åt i morgonpress, 

kvällspress, etermedier och tidningar och jämfört med Hansaolyckan får det som rymdes i 

korta nyhetssändningar förr väldigt stort utrymme idag. 

Det som gör denna forskning relevant för oss är det att den ger oss en blick över hur det 

tidigare rapporterats om en teknisk kris. Forskningen informerar oss om vilka som kom till 

tals i rapporteringen av Estoniakatastrofen och Lowe Hedmans studie visar på att 

rapporteringen redan då antog en dramatisk gestaltning i medier.6 

 

 

 

                                                           
4 Hadenius, Stig (1996) 
5 Ibid. 
6 Ibid.  
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3.2 Bilder av en katastrof 

Bilder av en katastrof är en rapport skriven av Gert Z Nordström tillsammans med Britt-Marie 

Kühlhorn och Turid Marthinsen. Rapporten är indelad i två studier där Gert Z Nordström 

analyserar bildens roll i de svenska massmedierna i samband med Estoniakatastrofen. Det 

Nordström gjorde var att titta på materialet och sedan bestämma sig för en kvalitativ 

infallsvinkel och studera dramaturgin, bildteman och framställningar. Resultatet Nordström 

sedan presenterar är de olika temana som skiljer sig åt i de olika medierna. Nordström 

kommer även fram till att bilder får mer utrymme i kvällspressen där rubrik och bild får spela 

fritt, till skillnad från morgonpressen. Resultatet visar också vilka bilder som är 

återkommande i de olika tidningarna.7 

 

Den andra studien, Historien om Kent och Sara, i rapporten är gjord av Britt-Marie Kühlhorn 

och Turid Marthinsen. De undersöker vilka berättarstrukturer som kommer till uttryck i TV-

Aktuellts nyhetsbevakning av Estoniakatastrofen. De gör en när analys där de studerar 

framställningssätt, berättarstruktur och dramaturgi. De använder sig också av begreppet 

relaterade till den semiotiska teorin, som denotation och konnotation. Begreppen är 

definierade av Gert Z Nordström. Det de kommer fram till är TV-Aktuellt använder sig av 

”faktions”-former. En kombination av fakta och fiktion. Exempel på det är hopklippta inslag 

som får det att verka som att två skilda intervjuer är en. Det får det att verka som om Kent och 

Sara intervjuas i samma rum och inte på varsin plats vid skilda tillfällen. Kühlhorn och 

Marthinsen påpekar att huruvida det påverkar tittarens uppfattning om vad som hände och vad 

det betyder är upp till läsaren och eftervärlden att bestämma. 

Bilden spelar också en roll i rapporteringen och är med och skapar artikelns helhet.8 

 

3.3 Gasolyckan i Norfolk 

En tidig morgon 6 januari 2005 krockar ett tåg från Norfolk med en lastbil som fraktar klorin. 

Gasen sprider sig till en närliggande textilkvarn där 500 personer arbetar. Nio personer 

omkommer och ett flertal forslas till sjukhus och närliggande byar evakueras.  

Susanna Hornig Priest, Jrhuey Jessica Leu, Sonya Duhé, Thomas Klipstine och Douglas 

Fisher genomför en textanalys av artiklar från de två tidningar, Aiken Standard och Augusta 

Chronicle, en mer lokal än den andra.  Några av frågorna de ställer är vilka som kommer till 

tals i de artiklar de studerar, huruvida det är myndigheter eller civila och om rapporteringen 

                                                           
7 Nordström, Gert Z. Kühlhorn, Britt-Marie. Marthinsen, Turid (1996) 
8 Nordström, Gert Z. Kühlhorn, Britt-Marie. Marthinsen, Turid (1996) 
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skiljer sig åt i de två tidningarna. En sista fråga de ställer är om olyckan var oundviklig eller 

om någon borde få skulden för händelsen. Syftet är att studera hur tidningarna rapporterar om 

en sådan kris.9 

 

Resultatet de presenterar i samband med den första frågan är att det är främst de som är 

boende i området som kommer till tals i de båda tidningarna. Men Augusta Chronicle lägger 

lite mer fokus på att låta experter komma till tals. Ingen av de två tidningarna föreslår att 

situationen bör förändras på något sätt utan mycket fokus låg på att återgå till det normala. 

Önskningar om ökad säkerhet publicerades i tidningen men främst i form av läsarbrev och 

ledare.10 

 
4. Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenteras de teorier som vi har haft som utgångspunkter och tidigare 

forskning som har skett inom området. 

 

4.1 Kristeori 

En kris kan definieras på olika sätt. Enligt Ulmer, Sellnow & Seeger karaktäriseras en kris av 

att den är specifik, oväntad och följer inga rutiner eller att det är en serie händelser som skapar 

en hög nivå av osäkerhet och hot.11 Detta är även den krisdefinition som vi utgår ifrån. 

 

Kriser kan också delas in i olika kategorier. Otto Lerbinger utgår från tre typologier. Den 

fysiska krisen som utgörs av naturkatastrofer och tekniska kriser, det mänskliga klimatet och 

ledningskriser.12 Vår kris är en fysisk kris och närmare bestämt en teknisk kris. 

 

Paul ’T Hart och Arjen Boin delar in kriser i olika typer utifrån händelseförloppet. Hur snabbt 

krisen utvecklas och upphör avgör vilken typ av kris det rör sig om. Dessa fyra typer är: the 

fast burning, the cathartic, the slow-burning och the long shadow crisis. Den första, the fast 

burning, innebär att krisen inträffar och slutar snabbt. Den andra typen innebär att krisen 

slutar snabbt efter en långsam framväxt. The slow-burning crisis utvecklas långsamt och 

                                                           
9 Priest, Susanna Hornig, Jrhuey Jessica Leu, Sonya Duhé, Thomas Klipstine, and Douglas Fisher (2006) s. 52-65 
10 Ibid. s. 52-65 
11 Ulmer, Robert R. Sellnow, Timothy L. & Seeger, Matthew L. (2007) s. 7 
12 Lerbinger, Otto (1997) s. 10ff 
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bleknar med tiden och den sista typen av kris kan inträffa plötsligt men skapar fortsatta vidare 

problem. 13 Många olyckor, som stora tågolyckor, tillhör den första typen.14 

 

4.1.1 Krishantering 

Lagadec har tillsammans med Arjen Boin skrivit en artikel vid namn Preparing for the 

Future: Critical Challanges in crisis management. Enligt dem blir kriser mer och mer 

komplexa av sin natur och de har blivit en del av det moderna samhället. Detta anser de är en 

logisk utveckling med tanke på den långa trenden av globalisering och ökad 

masskommunikation. Boin och Lagadec enas om att det inte finns något som kan kallas en 

rutinkris utan varje kris är unik i sig men lärdomen från tidigare kriser bör räknas med. De 

anser även att många organisationsledare och myndigheter är dåligt förberedda för de 

utmaningar som uppstår i samband med en kris och de anser att krisledare bör förberedas för 

framtida kriser.15 

 

Lagadec och Boin identifierar problemet med betydande kommunikationsproblem för 

ansvariga organisationer gentemot medier, medborgare och drabbade människor, inom 

kommunikationsområdet. Extrema händelser skapar överlastade informationskanaler och 

sekundsnabba globala nyheter.16 

 

Slutsatsen som Lagadec och Boin drar är att vid kriser är det största problemet att krisledare 

är dåligt förberedda och att lärdom från tidigare kriser är bra att ha med sig men att varje kris 

är individuell och måste hanteras därefter. 

 

Annan forskning av Lagadec är Preventing chaos in crisis där han presenterar hur kriser bör 

hanteras, hur krisledare ska svara på mediers uppmärksamhet samt hur kaos undviks i det 

pågående krisarbetet. Han anser att organiseringen av de mänskliga samhällena nått en punkt 

av komplexitet där strategiskt ledarskap inte längre tycks möjligt. Han påstår även att i en 

ömtålig och osäker värld krävs endast en liten detalj, ett hot, ett rykte och allt tycks rasa 

samman till ett icke-hanterbart kaos.17 

 

                                                           
13 ’T Hart, Paul & Boin, Arjen (2001) s. 28ff 
14 Falkheimer, Jesper. Heide, Mats & Larsson, Larsåke (2009) s. 20 
15 Boin, Arjen & Lagadec, Patrick (2000) s. 185 
16 Ibid. s. 187 
17 Lagadec, Patrick (1993) s. xxiii 
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Lagadec jämför kriser med ett kalejdoskop. Om minsta lilla element rörs så ändras hela 

strukturen. Konsekvensen är att kriser inte går att förenkla utan kräver strategiska 

bedömningar mer än fördefinierade taktiska svar.18  

 

4.1.2 Praktisk krishantering 

I Crisis Mangager. Facing risk and resposibility. fastställer Otto Lerbinger tre karaktärsdrag 

för kriser. Dessa är plötslighet, osäkerhet och tidspress. 19 

 

När en kris uppstår så tycks den alltid uppstå väldigt plötsligt trots att tidigare tecken nästintill 

alltid finns. Andra kriser följer ett annat mönster. De byggs upp över tid tills gränsen är 

nådd.20 

 

I boken behandlar Lerbinger olika typer av kriser. Dessa är kriser i den fysiska världen vilka 

utgörs av tekniska kriser och naturkatastrofer. En annan typ av kris som Lerbinger nämner är 

det mänskliga klimatet. Det är de kriser som uppstår i sociala miljöer, politiska situationer och 

kan utvecklas till terroristhot. Den tredje typen av kris som Lerbinger nämner är 

ledningskriser. Detta utgörs av skeva värderingar och när ledningen helt enkelt missköter 

sig.21 Vår kris faller tydligt in under den första kategorin för fysiska kriser, och för att vara 

mer exakt, tekniska kriser. 

 

Lerbinger gör skillnad på naturkatastrofer och tekniska kriser på den punkten att ingen får 

skulden för att en naturkatastrof sker men i samband med tekniska kriser så finns det alltid 

någon att lägga skulden på. Detta beror på att teknologi verkar för en publik vara ett ämne för 

mänsklig manipulation. Det finns alltid något som kan göras för att förhindra teknologiska 

kriser men det är inte lika lätt att förebygga en naturkatastrof. Allmänheten förväntar sig att 

användare av teknologi ska ha kontroll över olyckors uppkomst och reducera skadan till en 

tolererbar nivå.22 

 

 

 

                                                           
18Lagadec, Patrick (1993).  s. xxvii 
19 Lerbinger, Otto (1997) s. 7 
20 Ibid. s.7 
21 Ibid. s. 10ff 
22 Ibid. s. 91 
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4.2 Journalistisk teori 

 

4.2.1 Gestaltningsteorin (Framing theory) 

Ett sätt att se på gestaltningsteorin är att den handlar om mediernas innehåll och vad det 

egentligen representerar.23 Det är detta synsättet av gestaltningsteorin som vi har utgått ifrån. 

Journalistiska nyheter ska inte ses som spegelbilder av verkligheten utan snarare 

rekonstruktioner eller gestaltningar av verkligheten. Det finns någon form av relation mellan 

nyheternas gestaltning av verkligheten och den riktiga verkligheten men det går aldrig att göra 

likhetstecken mellan den verklighet som rapporteras i nyheter och det som faktiskt inträffade. 

Att vara journalist innebär att välja och välja bort.24 Det var dessa aspekter som vi ansåg 

gjorde gestaltningsteorin relevant för vår studie då vi avsåg att studera hur den lokala 

tidningen och den rikstäckande kvällspressen skiljer sig åt i gestaltningen av tågolyckan. Det 

vi studerade var vilken bild av händelsen som vardera tidning rapporterade men även vad de 

valde att ta med i artiklarna, och vad de valde bort. 

 

Begreppet gestaltning kan definieras på olika sätt. Den definition vi utgick ifrån var den som 

är vanligast inom litteraturen. Robert Entman säger:25 

 

 …att gestalta innebär att välja vissa aspekter av en uppfattad verklighet  

och göra dem mer framträdande i en kommunicerande text, på ett sätt som 

 föreslår vissa specifika problembeskrivningar, orsaksförklaringar, 

 moraliska värderingar och/eller sätt att lösa problem.26 

 

I forskning kring mediernas gestaltning har första steget tagits genom att på förhand definiera 

vissa specifika gestaltningar vars förekomst i forskningsmaterialet sedan undersökts.27 Då 

gestaltningar formas av ordval, fakta, perspektiv, källor och betoningar lämpar den sig 

utmärkt som teori för oss och vår kvalitativa textanalys då det är vad vi avsåg att studera.28 Vi 

valde att studera ordval, formuleringar samt källor och på så sätt kan vi få reda på vilken typ 

av verklighet som vardera tidning representerar. 

                                                           
23 Strömbäck, Jesper (2009) s. 118f 
24 Ibid. s. 120 
25 Entman, Robert (1993) s. 52 
26 Ibid. s. 52 
27 Strömbäck, Jesper (2009) s. 126 
28 Ibid.   s. 121 
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4.2.2 Medielogik 

Teorin om medielogik handlar om att ett mediums innehåll beror på vilket innehåll som 

passar mediets format, dess organisation, interna arbetsvillkor, normer och 

uppmärksamhetsbehov. Medierna och deras behov är formade av samspelet mellan 

teknologiska villkor och förutsättningar, organisatoriska och institutionella faktorer, 

mediepublikerna och den konkurrens som finns medierna emellan om publikernas 

uppmärksamhet. Det är de som styr vad som rapporteras och hur rapporteringen formas, och 

inte verkligheten. Det är ett sätt att se på medielogiken. Det andra är att medierna blivit så 

pass centrala att de aktörer som använder sig av medierna för att kommunicera med 

allmänheten, såsom politiker, måste anpassa sig till medielogiken. Det skapar en dubbel 

omformulering av verkligheten där aktörerna anpassar sig efter medierna och medielogiken. 

Därefter omformar medierna det nyheten handlar om för att ytterligare passa medielogiken. 

Detta gör att det kan påstås att den riktiga journalismen är försvunnen då det inte längre 

handlar om att gå ut i verkligheten och rapportertera om det viktiga och relevanta som händer 

där, utan i stället hitta de nyheter som passar medieformatet, tidsrytmen och 

produktionsvillkoren och skapa en nyhet utifrån dem.29 

 

En central del av mediernas behov berör två punkter. Att reducera informationsmängden och 

att fånga människors uppmärksamhet. Det finns ett överskott av information och för lite 

uppmärksamhet att ge den. För att hantera den situationen har ett antal berättartekniker 

utvecklats, vilka kan ses som konkreta uttryck för medielogiken. De olika berättarteknikerna 

är tillspetsning, förenkling, polarisering, konkretion, intensifiering, personifiering och 

stereotypisering. Här knyter medielogiken an till nyhetsvärdering och nyhetsurvalet då en 

nyhet har större chans att bli en del av det slutgiltiga nyhetsurvalet om den harr potential att 

omformas med någon av berättarteknikerna.30  

 

Det finns ett problem med några av dessa berättartekniker, vilket är att de är svåra att 

undersöka. Att journalister förenklar kan ses som en självklarhet då verkligheten är 

obegränsad medan rapporteringen måste ske inom ett visst format. Dock kan förenklingen ske 

mer än vad som är nödvändigt men det är svårt att dra en gräns mellan lagom och för 

mycket.31 

                                                           
29 Strömbäck, Jesper (2009) s. 171f 
30 Ibid. s. 172 
31 Ibid. s. 177f 
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Studier har gjorts för att studera i vilken grad medielogikens berättartekniker används i olika 

mediers innehåll.  En teknik som då studerades var graden av personifiering, alltså i vilken 

grad verkliga personer används i stället för abstrakta sammanhang. Studierna visar på lite 

olika resultat. Strömbäck utgår från en undersökning benämnd som Hot på agendan. Den 

visar att graden av personifiering i kvällstidningar och dagstidningar inte skiljer sig åt så 

mycket. 80% av kvällstidningarnas framsidor präglades av personifiering, och 70% av 

dagstidningarnas framsidor visade på personifiering. Men graden av personifiering skiljer sig 

åt beroende på nyheten också så en generell slutsats visar att kommersiella medier så som Tv4 

Nyheterna och kvällspress använder sig i större grad av personifiering än icke-kommersiella 

medier och dagstidningar.32  

 

Personifiering kan även användas för att konkretisera en abstrakt fråga eller händelse, och 

göra den mer relaterbar och förståelig för publiken. Berättartekniken konkretion yttrar sig 

annars främst genom att lägga fokus på händelser, och inte processer. Den tidigare nämnda 

Hot på agendan – undersökningen visar att 64% av nyhetsrapporteringen om konkreta 

händelser och situationer. Detta visar på att nyhetsjournalistiken föredrar de nyheter som 

passar det egna formatet och de berättartekniker som följer medielogiken.33  

 

En av dessa berättartekniker som skapar tveksamheter kring medielogiken är polarisering, 

eller konfliktorientering. I majoriteten av nyhetsrapporteringarna finns ingen form av konflikt 

utan det är främst i samband med artiklar som berör politik som konfliktnivån är hög.34  

 

Även om det inte finns några heltäckande undersökningar som visar på den grad medierna 

använder sig av dessa berättartekniker, så talar ändå mycket för att teorin om medielogiken 

stämmer. Speciellt i samband med den politiska nyhetsjournalistiken. Den visar även på 

skillnader mellan de journalistiska genrerna, vilka är viktiga att tänka på när generella 

slutsatser ska dras om journalistikens innehåll. Skillnaden mellan dags- och kvällstidning 

exempelvis.35  

 

 

 
                                                           
32 Strömbäck, Jesper (2009) s. 178 
33 Ibid. s. 178f 
34 Ibid. s. 179 
35 Ibid. s. 180 
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4.2.2 Nyhetsvärdering 

Miljontals olika händelser sker världen över, varje dag. Det rör sig om allt från politiska 

beslut, vardagliga olyckor till naturkatastrofer. Allt detta går inte att publicera i 

nyhetstidningar utan redaktionerna måste välja ut de viktigaste. Detta sker på redaktionerna i 

form av nyhetsvärdering där de nyheter som anses ha högst nyhetsvärde är det urval som 

sedan publiceras som journalistiska nyheter. På så sätt styr nyhetsvärderingen nyhetsurvalet.36 

 

Värderingen av nyheter ur en publik synvinkel utgår från tre huvudkomponenter: förståelse, 

identifikation och sensation. Forskare har samlats kring tio faktorer som avgör vad som blir en 

nyhet, nämligen om den bakomliggande händelsen är37 

 

• Personinriktad, handlar om enskilda personer 

• Elitinriktad, speglar samhällets eliter 

• Kortsiktig 

• Relevant för publiken – och att det berör många 

• Överensstämmande med värderingar hos publiken 

• Närliggande (tidsmässigt, kulturellt och geografiskt) 

• Oväntad och avvikande 

• Enkel, tydlig och begriplig 

• Dramaturgisk 

• Konfliktladdad och negativ38 

 

Bakom denna sammanfattande lista står ett antal nyhetsforskare som presenterat kriterier som 

är framträdande och viktiga i samband med värdering av nyheter. Dessa har, av Strömbäck, 

sammanställts i en modell enligt tabell 1.39  

 

                                                           
36 Strömbäck, Jesper (2009).  s. 167 
37 Larsson, Larsåke (2008) s. 274 
38 Ibid.  s. 274 
39 Strömbäck, Jesper (2009) s. 170 
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Galtung & Ruge 

(1965) 

Gans 

(1980) 

Hvitfelt 

(1985) 

McManus 

(1994) 

Regelbundenhet Att något är viktigt Handlar om politik, 

ekonomi eller olyckor 

Närhet i tid 

Tröskelvärde Att något är intressant Geografisk eller kulturell 

närhet 

Närhet i rum 

Tydlighet  Sensationer och 

överraskningar 

Konsekvenser 

Relevans Ovanligt Elitkällor Human interest 

Konsonans Kvalitet Enkla att beskriva Att något är framträdande 

Överraskande Balans Viktiga och relevanta Ovanligt 

Del av pågående 

nyhetsflöde 

 Negativa inslag Konflikt 

Bra nyhetsblandning Ska passa medieformatet Utspelar sig under kort tid, 

men som del av ett tema 

Bra bilder 

Elitnationer   Underhållande 

Elitaktörer   Aktuellt och nytt 

Personifiering    

Negativitet    

Tabell1,  Fyra viktiga teorimodeller enligt Strömbäck40 

 

En händelse får större uppmärksamhet om den är förväntad eller önskad vilket gör det till en 

paradox då nyheten bör vara oväntad men förutsägbar. När en händelse uppmärksammas så är 

det även vanligt att liknande händelser också får mer uppmärksamhet.41 

 

Politik och ekonomi är två ämnen som genererar höga nyhetsvärden och har stört chans att 

publiceras på förstasidorna tillsammans med nyheter om brott och olyckor. Studier visar även 

att lokala nyheter har högre nyhetsvärde i lokala tidningar då det lockar läsare.42 

 

Inte bara händelsen och publiken sätts i relation till nyhetsvärdering utan även organisatoriska 

faktorer som tillgång till bildmaterial, att nyheten är lätt och billig att samla in och att den kan 

presenteras kortfattat och hur exklusiv den är.  

                                                           
40 Strömbäck, Jesper (2009) s. 170 
41 Ibid. s. 170 
42 Ibid. s. 275 



15 
 

Ett tredje grundval är bedömningen i relation till källan. Upplever en journalist att fakta 

undanhålls eller bagatelliseras uppmärksammas detta. Även om journalisten upplever sig bli 

styrd eller manipulerad. En bra nyhet beror alltså på publik, plats och tid.43 

 

Håkan Hvitfelt har i sin avhandling På förstasidan: en studie i nyhetsvärdering presenterat en 

formel för nyhetsvärdering. Formeln lyder som så:44 

 

Sannolikheten för att en nyhetsartikel ska produceras, publiceras och placeras på förstasidan 

samt bli huvudartikel ökar ju mer den behandlar: 

 

• Ett traditionellt sakområde 

• Och det är kort avstånd 

• Till faktiska händelser, 

• Som dels är sensationella eller överraskande, 

• Dels handlar om vissa enskilda personer 

• Och är enkla 

• Men viktiga eller relevanta, 

• Utspelas under kort tid men som del av ett tema 

• Samt är negativa 

• Och härstammar från traditionella källor.45 

 

Ju fler av dessa punkter som en nyhet behandlar och ju högre grad av dess egenskap ökar 

möjligheten för nyheten att bli producerad, publicerad och få större utrymme i rapporteringen. 

Artikelns nyhetsvärde ökar.46 

 

Ingen av de enskilda egenskaperna är tillräckliga för att motivera en publicering. En artikel 

bör bestå av flera av egenskaperna för att publiceras. Hvitfelt påpekar också att egenskaperna 

                                                           
43 Strömbäck, Jesper (2009) s. 275 
44 Hvitfelt, Håkan (1985) s. 119 
45 Ibid. s. 120 
46 Ibid. s. 120 
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inte är likvärdiga utan vissa av dem är viktigare än andra när det kommer till att ge en artikel 

nyhetsvärde. 47 

 

Hvitfelt menar att elitpersoner så som myndighetspersoner och politiker har generellt ett 

större nyhetsvärde än vanliga personer men han gör ett undantag för ”vanliga” personer som 

varit med om något speciellt som en tågolycka eller liknande.48  

 

Huruvida en artikel är av stor vikt eller av stor relevans är komplicerade men centrala 

begrepp. En artikel kan anses vara relevant då den behandlar händelser och förhållanden av 

existentiell betydelse för ett stort antal människor, eller för en tidnings läsarkrets.49 

 

Detta är några aspekter som Hvitfelt anser vara bra att utgå ifrån i samband med studier av 

artiklars nyhetsvärdering och det är en bra ram att bygga på. 

 

4.3 Metodteori 

 

4.3.1 Berättelseteori 

De framställningsformer som allmänheten konfronteras i dagens medier har något gemensamt 

med det muntliga och skiftliga berättandet.50 

 

Konstruktionen av en texts berättelse avslöjar något om den inverkan texten kommer att ha på 

en tänkt publik samtidigt som det går att se hur uppbyggnaden på ett djupare plan kommer att 

samspela med andra texter. Genom att studera en texts narration kan texternas komplexitet 

diskuteras och utifrån det kan en slutsats dras om hur textens kulturella värde formas, det vill 

säga huruvida de är insiktsfulla eller banalt konstruerade. Vilket sedan ger en kvalitativ 

uppfattning om en text är bra eller dålig.51 

 

Redan under antiken teoretiserades berättandet och den välkände filosofen Aristoteles delade 

in berättelser i två genrer, komedi och tragedi. Idag finns så många fler. Detta gjorde han först 

utifrån texternas tematik men han delade också in texterna utifrån sättet de framfördes på.  

                                                           
47 Hvitfelt, Håkan (1985) s. 120 
48 Ibid. s. 122 
49 Ibid. s. 123 
50 Bolin, Göran. (2008) s. 41 
51 Ibid.  s. 42 
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Begreppet genre utvecklades senare i Frankrike och betyder ”typ” eller ”slag” och pekar mot 

texternas släktskapsrelationer. Texter som har sin gemensamma nämnare i de likartade 

uttrycken, innehållsdragen, anses ofta tillhöra en teoretisk genre.52  

 

Det finns flera viktiga begrepp inom narrationsteori i samband med film och texter. Det finns 

två formella system, det narrativa och det stilistiska. Det narrativa systemet, som är relevant 

för oss och våra nyhetstexter, kallas även sujett och är en kategorisering av de stilistiska 

delarna. 53 

 

Samspelet i den narrativa processen är vad som sedan låter oss konstruera fabulan. Fabulan är 

den kronologiska helhet som berättelsen utspelar sig i och följer en dramaturgisk orsak och 

verkan-logik. Fabulan är efterkonstruktionen av en films eller texts berättelse. Åskådare, eller 

i vårt fall läsare, konstruerar fabulan utifrån inlärda scheman. Dessa inlärda scheman är 

mentala mönster som vi ställer filmen eller texten mot. Detta är dessa som gör att vi kan sätta 

ihop sujetterna till en fabula även om de inte utspelar sig i kronologisk ordning.54 

 

Ett bra filmexempel på det är Quentin Tarantinos filmer som ofta rör sig mellan tid och rum 

och först i slutet kan åskådaren ta sujetterna och sammanställa dem till en fabula, en helhet.55 

Detta är något som kan tillämpas på nyhetsartiklar som sällan följer den kronologiska 

tidsordningen. 

 

5. Material och metod 

I detta avsnitt presenteras det material och den metod vi använt oss av.  

 

5.1 Material och urval 

Vi studerade två tidningar, en rikstäckande kvällstidning och en lokal dagstidning. Expressen 

fick representera den rikstäckande kvällspressen och NT den lokala tidningen. 

Artiklarna söktes upp via artikeldatabasen Mediearkivet Retriever med tåg* och tidsperioden 

som avgränsning. Vi fann sexton artiklar totalt när vi sökte material under vår avgränsade 

tidsperiod. Dessa artiklar var nio från Expressen och sju från NT. En av Expressens artiklar 

                                                           
52 Bolin, Göran (2008)  s. 42f 
53 Jernudd, Åsa (2000) s. 250 
54 Ibid. s. 250 
55 Bolin, Göran (2008) s. 50 
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var endast en puff på en framsida för en kommande artikel i tidningen. Vi valde bort de 

artiklar som inte var relevanta för oss. En av dessa var en rättelse i Expressen där de skrivit fel 

hastighet i en tidigare artikel och en från NT var att de slagit besöksrekord på nt.se i samband 

med tågolyckan. Det gav oss sex relevanta artiklar från NT och för att få ett bra material valde 

vi då sex artiklar från Expressen. Det fanns planer att studera en första sida från båda 

tidningarna men det fanns endast tillgängligt hos Expressen och inte NT. 

 

5.2 Kvalitativ textanalys 

I uppsatsen använde vi oss av textanalys som metod för att studera skillnaden i gestaltningen 

och rapporteringen av tågolyckan i Expressen och NT.  

 

Ansatsen är kvalitativ och textanalysen utgår från text och den kontext som är närmast 

omgivande.56 Då vi riktade in oss på ett specifikt fall lämpade sig en kvalitativ metod mer än 

en kvantitativ metod. En kvalitativ studie är snäv och djup och låter oss studera texterna 

ingående och intensivt. Den kvalitativa textanalysen gör det möjligt att studera och göra en 

tolkning av texten innebörd i förhållande till en kontext.57 Genom att granska text på en 

djupare nivå kan vi få mer utav den och på så sätt få ett bättre grepp om själva sakfråga.58 

Textanalysen handlar till en stor del om att analysera en text utan förutfattade meningar.59 En 

textanalys kan delas in i fyra analyskategorier där forskaren tittar på innehåll, relation, form 

och intertextualitet. All delarna påverkar varandra och går ibland in i varandra.60  Därför får 

forskare inte hålla så hårt vid strikta kategorier och scheman. 

 

Textanalys som metod innefattar fyra grundprinciper. Att vara flexibel och anpassa analysen 

efter texten. Att forskaren sållar, allt är inte relevant. Forskaren bör vara kreativ och inte följa 

ett analysschema till punkt och pricka. Och att forskningen sammanfattas och inte förlorar sig 

i orelaterade detaljer.61  

 

Det finns ingen klart definierad modell för textanalyser, det är motsägelsefullt. Textanalysen 

går ut på att forskaren närmar sig texten så förutsättningslöst som möjligt. Om man utgår från 

                                                           
56 Ledin, Johanna & Moberg, Ulla. (2010) s. 176 
57 Ibid. s. 19 
58 Hellspong, Lennart (1997) s. 12 
59 Ibid. s. 160 
60 Ledin, Johanna & Moberg, Ulla. (2010) s. 176f 
61 Hellspong, Lennart (1997). s. 48 
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i förväg uppställda hypoteser kan det ha en begränsande effekt på studien. Alla texter är olika 

och bör därför studeras olika. Ett alternativ är att konstruera ett analysschema som sedan 

anpassas efter texterna i stället för att anpassa texten till schemat.62  

 

Vi konstruerade vårt analysschema utifrån Per Ledin och Lennart Hellspongs Vägar genom 

texten. De har delat upp analysen i tre kategorier med några underkategorier. Sammanhanget, 

uppbyggnaden och framställningen.63 De första som de studerar är kontexten, sammanhanget 

som texten befinner sig i. De skiljer på situationskontext, intertextuell kontext och 

kulturkontext. Situationstexten studerar verksamheten, deltagarna och kommunikationssättet 

som används medan den intertextuella kontexten ser på hur texter samspelar med varandra 

och vilka relationer de har till varandra. Kulturkontexten däremot ser på textens 

förutsättningar i sitt samhälle och om det finns några kulturella värderingar som påverkar hur 

texten tolkas av läsaren.64 Den vertikala intertextualiteten är en av de aspekter som studeras i 

samband med kontexten. Det innebär att texten ställs i relation till en genre och huruvida den 

genren eller andra alster lyser igenom i den text som studeras.65 

 

Den textuella strukturen kallas textens formella uppbyggnad och är den andra huvudpunkten 

som studeras vid en textanalys. Det som då studeras är tre punkter. Lexikogrammatiken, 

vilket är valet av adjektiv, personliga pronomen, olika ordklasser och ordbildningar. Det andra 

är textbindningen som lägger fokus på ledfamiljer och referenter och hur de benämns 

språkligen. Den sista punkten är kompositionen där det eftersöks ett eventuellt textmönster, 

metatexter och hur texten är disponerad, även tidsmässigt. Textens form samspelar med 

kommunikationssättet i situationskontexten.66 Inom textbindningen förekommer 

konnektivbindningar och retoriska bindningar. En konnektivbindning är en språklig markör 

för två meningars logiska samband. Det finna fyra huvudgrupper av konnektivbindningar. 

Additiv, vilket innebär tillägg. Temporal som rör tid. Adversativ som behandlar motsatser och 

de kausala som syftar på orsak.67 Retorisk bindning är även något som studeras i samband 

med en texts form. Det bygger på upprepning av element i den textuella strukturen för att 

skapa en påfallande effekt. Detta kan märkas av i det fonetiska, lexikala och syntaktiska.68 

                                                           
62 Hellspong, Lennart (1997) s. 160 
63 Ibid. s. 41 
64 Ibid. s. 62ff 
65 Ibid. s. 56 
66 Ibid. s. 112ff 
67 Ibid. s. 88 
68 Ibid. s. 94 
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Konstruktionen av en texts innehåll kallas ideationella strukturen. Där skiljs teman, 

propositioner och perspektiv åt. Dessa iakttagelser kan relateras till verksamheten i 

situationskontexten. Olika teman som kan studeras är det överliggande makrotemat men även 

mindre mikroteman som kan finnas i olika stycken. Dessa kan utmärkas med topiker, 

rubriceringar och positioneringar. Propositioner kan ses som att det som inte skrivs ut, och det 

som tas för givet eftersöks men också hur mycket tolkningsarbete vissa texter eftersträvar. Det 

sista som studeras i samband med innehållet är textens perspektiv. Om det är ett 

utifrånperspektiv eller om det är jämförande.69 

 

Det sista som vi valt att studera, och som Hellspong och Ledin tar upp är relationen. Den 

interpersonella strukturen. Även den är indelad i tre kategorier där språkhandlingar, attityder 

och ramar studeras. De språkliga handlingarna innefattar olika strategier och den ser också på 

hur de språkliga handlingarna är utformade, om det är som påståenden, interjektioner och om 

kunskap efterfrågas. Genom att studera val och förekomst av värdeord kan attityder utläsas i 

texten.  Textens ramar innefattar olika källor som kommer tilltals och hur de omtalas, till 

exempel om de benämns vid titel eller ålder eller inte namnges överhuvudtaget.70 

 

5.2.1  Tillvägagångssätt 

Utifrån de tidigare nämnda punkterna utformade vi ett analysschema som strukturerades upp i 

kategorierna kontext, form, innehåll och relation. I varje kategori placerade vi även lämpliga 

frågor som ställts till varje nyhetsartikel för att få en så bra uppfattning av texten som möjligt. 

Vi analyserade alla artiklar utifrån detta analysschema för att sedan kunna jämföra analyser 

mot varandra och få ett så trovärdigt resultat som möjligt. Sedan sammanställde vi detta till ett 

enda gemensamt resultat. 

 

Bilder förekommer även frekvent i nyhetsrapporteringen och därför hade vi dem i åtanke när 

vi genomförde analyserna men vi ansåg att de inte var tillräckligt många för att göra en 

djupare analys av dem men vi såg över deras relation till texterna och vad de bidrog med. 

Det sista vi studerade innan vi sammanställde ett helhets resultat var nyhetsvärdet. Detta 

gjorde vi genom att utgå från de kriterier som anses ge en artikel högt nyhetsvärde och sedan 

studerade vi deras förekomster i de olika texterna. Detta gav oss en uppfattning och hur högt 

nyhetsvärde vardera artikel tilldelades. 

                                                           
69 Hellspong, Lennart (1997) s. 154f 
70 Ibid. s. 193ff 
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Det sista vi gjorde var att sammanställa samtliga resultat till en helhet och utifrån det dra våra 

slutsatser och besvara våra tidigare ställda frågor om hur nyhetsrapporteringen skiljer sig åt på 

lokal och rikstäckande nivå och hur de i så fall gjorde det. 

 

5.3 Metodproblem 

Analysera nyhetstext utan några förutfattade meningar kan vara ett problem då vi ser 

Expressen som en mer kommersiell och dramatiserad tidning. Den förutfattade meningen kan 

göra det lättare att se spår av dramatik i deras nyhetstexter än i lokaltidningens nyhetstexter.  

Kvalitativ forskning i sig, har fått kritik för att vara subjektiv. Kritiken riktar sig mot 

resultaten. Kvantitativa forskare anser att det är den kvalitativa forskarens personliga 

uppfattning om vad som är viktigt och betydelsefullt.71 Kvalitativ forskning kritiseras också 

för att vara beroende av forskaren för att replikera arbetet då den specifika forskarens 

intressen och värderingar är med och påverkar resultatet.  

 

Ett annat problem är att forskningen kan vara svår att tillämpa på andra fall då modellen 

utvecklas för att besvara de specifika frågorna och analysera de specifika texterna. Brist på 

transparens är även det ett problem. Det är svårt för forskaren att redovisa hur han konkret 

gått tillväga och han kommit fram till sina slutsatser.72 

 

För att försöka minimera risken att vi tolkar olika analyserar alla artiklar var för sig och 

jämför sedan våra resultat med varandras. 

 

5.3.1 Reliabilitet och validitet 

De vanligaste begreppen som tillämpas för att bevisa att någon forskning är sann, är giltighet 

och tillförlitlighet. Inom vetenskaplig forskning benämns det oftast som reliabilitet och 

validitet.73 Dessa begrepps kriterier förutsätter möjligheten att komma fram till en enda 

absolut bild av verkligheten. Då det är svårt inom kvalitativ forskning så används andra 

begrepp för att bedöma forskningsresultaten. Begreppen som tillämpas på kvalitativ forskning 

är trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten delas in i fyra delkriterier enligt Bryman. 

Tillförlitlighet, som motsvarar den interna validiteten. Överförbarhet, som motsvarar den 

externa validiteten. Pålitlighet, vilket kan jämföras med reliabilitet och möjligheten att styrka 

                                                           
71 Bryman, Alan (2002) s. 269 
72 Ibid.  s. 270f 
73 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (2010) s. 14 
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och konfirmera. Alltså den kvantitativa forskningens objektivitet.74 Dessa begrepp är bra men 

lämpar sig inte för vår studie då de riktar in sig på intervjuer och studier där andra människor 

är inblandade och med hjälp av dem kommer forskaren fram till resultatets trovärdighet och 

äkthet. Begreppen trovärdighet och äkthet är hämtade från forskarna Guba & Lincoln. Ett 

annat alternativ är att anpassa begreppen reliabilitet och validitet till den kvalitativa 

forskningen genom att lägga mindre vikt vid frågor som rör mätning.75   

 

LeCompte & Goetz har anpassat begreppen validitet och reliabilitet till kvalitativ forskning 

och det är de fyra begreppen vi kommer att utgå ifrån. Extern reliabilitet avser om 

forskningen går att upprepa vilket är svårt inom kvalitativ forskning men går om den andra 

forskaren går in i samma sociala roll som den första forskaren.76 Vi anser att det skulle 

fungera på vår forskning då de aspekter vi valt att studera är lätta att upptäcka. Det finns inte 

allt för många sätt att tolka det på. Intern reliabilitet innebär att medlemmarna inom ett 

forskarlag enas om hur det som ses och hörs ska tolkas.77 Intern validitet innebär att det ska 

finnas en god överensstämmelse mellan de teorier och de observationer som forskaren utför. 

LeCompte & Goetz ser detta som en styrka i kvalitativa studier då den långvariga närvaron 

och delaktigheten i sociala grupper gör det möjligt för en forskare att säkerhetsställa en hög 

grad av överensstämmelse mellan observationer och begrepp.78 Extern validitet är ett problem 

för kvalitativ forskning då det rör sig om huruvida resultatet kan generaliseras till andra 

sociala miljöer vilket är svårt vid fallstudier som kvalitativ forskning främst utgörs av.79  

 

6. Resultatredovisning och analys 

Den som skriver en text gör det i ett visst sammanhang, med en viss inramning och utifrån ett 

visst perspektiv. I detta fall handlar det om nyhetsartiklar som präglas av medielogik och 

nyhetskriterier. Enligt teorin om medielogiken används ett antal olika berättartekniker för att 

fånga människors uppmärksamhet. Dessa berättartekniker kan vara tillspetsning, förenkling, 

polarisering, konkretion, intensifiering, personifiering och stereotypisering.80 Det är utifrån 

dessa berättartekniker som vi har strukturerat upp vårt analysresultat som vi kom fram till 

                                                           
74 Bryman, Alan (2002) s. 257 
75 Ibid. s. 258 
76 Ibid.  s. 257 
77 Ibid.  s. 257 
78 LeCompte, Margaret D. & Goetz, Judith Preissle (1982) s. 31-60 
79 Bryman, Alan (2002). s. 257 
80 Strömbäck, Jesper (2009) s. 177 
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utifrån analysschemat och Hvitfelts kriterier för nyhetsvärde. På så sätt kan vi se i vilken grad 

de olika tidningarna följer dem. Avsnittet avslutas med en sammanfattande och avslutande 

kommentar kring de båda tidningarnas rapportering. 

 

6.1 Expressens rapportering av tågolyckan. 

6.1.1 Struktur 

Artiklarna återfinns i den rikstäckande kvällstidningen Expressen, runt sidan 20 i del 1. Det är 

i mitten av den första delen, och den placering de största nyheterna oftast får. Artiklarna riktar 

sig mot allmänheten som bor i Sverige och har ett intresse för artiklarna. De riktar sig inte mot 

en specifik mottagargrupp utan försöker att nå en så bred publik som möjligt. Det är flera 

journalister som varit med och producerat artiklarna. Från Jag såg en hel familj skadas (se: 

Bilaga 2) där det är tre journalister som är inblandade till Så revs tåget sönder (se: Bilaga 3) 

där det endast är en journalist som skrivit artikeln. Sändaren är journalisterna tillsammans 

med nyhetsredaktionen, redigerarna och bildsättarna tillsammans med företaget Expressen. 

Det är alltså många iblandade i produktionen. 

 

Den vertikala intertextualiteten låter oss koppla en text till en genre. En text tillhör samma 

genre som de texter den delar drag och normer med.81 De texter vi analyserat vilar på 

traditionen kring nyhetsrapportering i kvällspress. Nyhetsgenren präglas av ett brett språk som 

är lättläst och som kan nå en stor publik. Uppbyggnaden utgörs av en stor rubrik som följs av 

en intresseväckande ingress och en brödtext som är indelad i stycken efter de ämnen som tas 

upp. Typiskt för nyhetsgenren är även att bilder gärna används, och ges relativt stort utrymme.  

Nyhetsgenrens ämnen och teman kan kopplas till Hvitfelts kriterier för vad som utgör en 

artikels nyhetsvärde. De kriterier som tas upp i våra texter och som är vanligt förekommande 

ämnen och teman i nyhetsrapporteringen är att det finns en geografisk och kulturell närhet, de 

handlar om en olycka, de präglas av negativa inslag och det utspelar sig under en kort tid.  

 

Expressens artiklar följer genretraditionen, dvs. mer eller mindre uttalade överenskommelser 

om hur texten ska utformas. kring nyhetsrapportering vilket utmärks i artiklarnas språk som 

används i artiklarna, i artiklarnas uppbyggnad och ämnena och teman som tas upp. 

Genretraditionen utmärks tydligt i ingressen som är kortfattad och bjuder in till att läsa vidare. 

Traditionen utmärks även i det utrymme som rubriken ges. När artiklarna är publicerade på ett 
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uppslag så går oftast rubriken från ena sidan till den andra. Det vill säga den täcker toppen av 

sidan 20 till sidan 21. 

 

Fyra (se: Bilaga 2,4,5 och 6) av de sex artiklar vi har studerat är delar av uppslag rörande 

tågolyckan. De olika artiklarna tar upp olika delar av tågolyckan och bildar tillsammans en 

övergripande rapportering.  

 

Texternas disposition rör sig mellan tid och rum och följer ingen tydlig kronologisk ordning. 

De olika styckena kan ses som sujetter i berättandet då de ibland utspelar sig i dåtid och nutid. 

Hela artikeln måste läsas för att få fram fabulan, helheten. Artiklarnas olika drag utgörs av 

styckesindelningarna och formar samtidigt sujetter.  

 

6.1.2 Tillspetsning  

De första två dagarna utgör bilderna och nyhetstexterna lika stor yta. Hälften av artikelns 

utrymme utgörs av bildelement och den andra hälften av nyhetstext. Det rör sig främst om ett 

enda stort bildelement i stället för ett flertal mindre. Antagligen för att en stor bild drar 

blicken till sig och skapar en dramatisk effekt jämfört med flera mindre bilder. Den tredje 

dagen förekommer endast en liten bild som knappt utgör en tredjedel av artikelns utrymme. 

Genom att dramatisera så intensifierar de händelsen. 

 

Nyhetsrapporteringen är upplagd som en berättelse som liknar romangenren med 

värdeladdade ord, ståtliga beskrivningar av hjältar och dramatiska handlingar. I Jag såg en hel 

familj skadas (se: Bilaga 2) återfinns ett tydligt exempel på hur en vanlig person kan 

framställas som en hjälte. Andreas Holmgren beskrivs:  

 

…med glassplitter i sitt blodiga ben och knogarna fulla med intorkat blod efter 

att ha hjälpt barnen ta sig ur den förstörda vagnen. Han valde att stanna i stället 

för att åka till sjukhus. 

 

Ett annat tydligt exempel på dramatiska handlingar återfinns i Kraschens dödsoffer (se: Bilaga 

5) där passageraren Daniel berättar hur han satt och halvsov och att han såg kvinnans, som 

omkom, ljusa hår sticka upp över ryggstödet när han kastades bakåt av kraschen. Detta är med 

och bekräftar den hypotes vi har om att kvällspressens rapportering av tågolyckan är mer 

dramatisk. 
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De mest framträdande innehållsorden i artiklarna är ord som ”olyckan”, ”panik”, ”skador” 

och ”livshotande”. Dessa är ord som förekommer åtminstone två gånger per artikel. I 

Kraschens dödsoffer (se: Bilaga 5) används ordet ”olyckan” fyra gånger och ordet ”skador” 

eller ”skada” används sju gånger. 

 

I artiklarna förekommer det värdeladdade ord i form av ”jätterädd”, ”vidrigt”, ”mådde 

jätteilla”, ”panik”, ”skräck”, ”hemskt”, ”skärrade” och ”uppskrämda”. Gemensamt för de 

värdeladdade orden är att de flesta av dem har en negativ innebörd vilket bidrar med att bygga 

upp en negativ bild och attityd kring olyckan samt öka nyhetsvärdet enligt Hvitfelts kriterier. 

 

Det finns ett utmärkande textmönster, som följer journalistiken normer, i Expressens artiklar.  

Ingressen är formulerad som så att den ska väcka ett intresse utan att avslöja för mycket av 

vad artikeln handlar om. Resten av artikeln är uppdelad i stycken som tar upp enskilda delar, 

och är tydligt rubricerade med uppseendeväckande meningar från den följande texten. Ett 

exempel på en ingress är ingressen till Så revs tåget sönder (se: Bilaga 3): 

 

 I två veckor har arbetet med stambanan pågått. Grävmaskingen fanns på plats 

som vanligt. I går kväll. Men strax efter klockan sju hände det som inte fick 

hända. Ett framrusande fullsatt X2000-tåg kolliderade med grävskopan. 

 

Den avslöjar inte allt för mycket om artikelns innehåll men väcker intresse. I artikeln Jag såg 

en hel familj skadas (se: Bilaga 2) så ser vi tydliga exempel på rubricering med en 

uppseendeväckande meningen från artikeltexten. Rubriken för stycket lyder: Glassplitter i 

benet. 

Artiklarna är byggda som så att de oftast presenterar ny information som väcker intresse och 

fyller sedan ut i slutet med äldre information. Det tas alltså sällan förgivet att läsaren har hört 

talas om olyckan. Den presenteras som något nytt. Redan känd information kan annars 

benämnas vid den och det.82 Kraschens dödsoffer (se: Bilaga 5) ger exempel på hur rubriken 

informerar om att en 24-årig kvinna omkom i samband med tågolyckan. I ingressen tas det för 

givet att läsaren har läst rubriken och vet att det var en 24-årig kvinna som omkom, då hon 
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26 
 

benämns som ”den” 24-åriga kvinnan. Det tas förgivet att läsaren redan vet vilken 24-årig 

kvinna de syftar på. 

 

Makropropositionen som ligger som kärna för artiklarna är att tågolyckan var dramatisk. Det 

var stora skador, bland människor och på materiella ting. Detta är en övergripande 

makroproposition som vi kan utläsa med hjälp av rubriceringarna i artiklarna. Detta kom vi 

fram till genom rekonstruktion där propositionen finns utifrån ett övergripande mönster. 

Propositioner är påståenden och sådant som tas förgivet i texten.83 

 

Makropropositionerna för artiklarnas stycken och avsnitt är tydligt utmärkta med 

kärnmeningar som rubriker för vartdera stycket. Detta utmärks tydligt på rubriceringarna av 

styckena i artikeln Jag såg en hel familj skadas. (se: Bilaga 2) i form av Glassplitter i benet 

och Hjälpte andra ta sig ut. 

 

Språkhandlingarna som förekommer är både positiva och negativa. Positiva språkhandlingar 

sker i form av beröm, tack, löften, erbjudande och komplimanger medan negativa 

språkhandlingar utgörs av kritik, hot, anklagelser, fördömande, förlöjliganden och 

befallningar. Positiva språkhandlingar förekommer oftast tillsammans med prestationer 

utförda av passagerarna. Andreas Holmgran beröms mellan raderna i Jag såg en hel familj 

skadas (se: Bilaga 2) då han trots glassplitter i benet stannar med barnen han tränar i basket. 

Kritik riktas dock från kommunikationschefen vid Strukton Rail till Trafikverket i Olyckståget 

höll tillåten hastighet (se: Bilaga 7) där kommunikationschefen skrivs rätt ut vara kritisk mot 

att hastigheten var den lämpligaste. Trots det utgörs inte artiklarna av några explicita 

språkhandlingsverb i form av anklaga, berömma eller förtydliga. Detta är med och gör 

artiklarna lite mer intressanta än om de var mer neutrala av sig. 

 

Olika attityder kan utläsas i artiklarna. Speciellt emot olika personer. Generellt förekommer 

en positiv attityd från journalisten mot passagerare vilket kan utläsas i att de nästintill 

framställs heroiskt. Medan en negativ attityd kan utläsas när elitkällor kommer tilltals som när 

SJ försvarar sin plats som oskyldiga. (se: Bilaga 4). Även källornas attityder kan utmärkas av 

att elitkällor har en negativ attityd medan de passagerare som kommer till tals ofta har en 

positiv attityd till det som hänt trots att det var hemskt. Genom att använda sig av tydliga 
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attityder kan journalisten dramatisera och spetsa till händelsen och samtidigt ange en ton över 

vilka som är ”goda” och vilka som är ”onda”. 

 

Artiklarnas gestaltningar präglas av en överdriven ton, hyperboler. Exempelvis rubriken 

Kraschens dödsoffer (se: Bilaga 5) som lätt utläses i plural, att fler skulle ha avlidit när det 

endast var en kvinna som omkom. 

 

6.1.3 Förenkling  

Det förekommer många bilder i materialet som texterna relaterar till. Bilderna utgörs både av 

fotografier från olycksplatsen, och tecknade bilder som illustrerar hur olyckan gick till och var 

den kvinna som omkom var placerad i samband med kollisionen. Fotografierna föreställer det 

förstörda tåget och räddningspersonal som arbetar med att få ut passagerare ur de förstörda 

vagnarna. Dessa kan ses som ett illustrativt sätt att visa på hur allvarlig olyckan var och vilka 

stora skador som den faktiskt medförde. På så sätt kan det även ses som en förenkling då de 

förtydligar och förenklar händelsen och gör den mer lättförståelig. Mindre bilder på 

passagerare förekommer också för att, som tidigare nämnt, personifiera händelsen och göra 

den mer relaterbar för läsaren.  

 

Att använda sig av en bred kod för att nå så stor publik som möjligt är vanligt i kvällstidning 

som riktar sig mot en masspublik.84 Språket i Expressens artiklar är brett och begripligt med 

normallånga meningar. Den vanligaste meningslängden i en nyhetsartikel är på dryga 13 

ord.85  Expressens meningar låg på ungefär 10 till 15 ord per mening. De längsta meningarna 

delas upp i kortare stycken med hjälp av kommatecken. 

 

I Så revs tåget sönder (se: Bilaga: 3) så förekommer temporala bindningar mer frekvent. 

Journalisten skriver till exempel: Några passagerare klämdes fast när skopan träffade tåget. 

Just temporala bidningar i form av då och när används i texter för att markera ett samband 

mellan händelser och kronologin dem emellan. Det driver texten framåt och är vanligt främst i 

berättande texter.86 
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Artiklarna är monotematiska då makrotemat för alla artiklar är tågolyckan utanför Kimstad 

vilket är explicit och tydligt och inte kräver någon vidare tolkning för att utläsas. Rubriken 

förekommer främst i ingressen som i de flesta artiklar hela tiden ger en kort överblick av 

olyckan. Men den förekommer även i rubriken. I Så revs tåget sönder (se: Bilaga 3) 

förekommer makrotemat tydligt i ingressen där de tar upp att arbete skett på platsen utanför 

Kimstad och där kolliderade tåget med en traktorgrävare. Ett annat exempel är Olyckståget 

höll tillåten hastighet (se: Bilaga 7) där makrotemat redan kan utläsas i rubriken och som 

sedan återkommer i ingressen som en kort presentation av vilken tågolycka som åsyftas. Att 

en artikel är monotematisk innebär att det endast finns ett makrotema och inte flera.87 

Artiklarna utgörs av ett antal olika mikroteman. Dessa mikroteman är passagerarnas 

berättelser, hur olyckan gick till och vilka som kan lastas för olyckan. Varje artikels tema 

utgörs också av mindre mikroteman vilka utgörs av de olika styckena i artiklarna. Några av 

dessa mikroteman är skador som passagerare fått, hur det gick för föraren och spekulationer 

kring hur mycket värre det kunde ha gått. Mikrotemana är även de till största delen explicita 

och tydligt rubricerade med rubriker som Skopan slog i tåget (se: Bilaga 5). 

 

Det som ibland tas förgivet i texterna är att läsaren redan har hört talas om tågolyckan. De 

artiklar som tar den informationen förgivet förekommer oftast på samma uppslag som en 

artikel om tågolyckan, som presenterar mer ingående information kring olyckan. Detta 

förenklar läsandet då samma information inte måsta läsas om och om igen utan finns 

tillgängligt på samma uppslag, men upprepas inte. 

 

De språkliga handlingarna är direkta och tydliga vilket gör det lätt att se sambandet mellan 

form och funktion. Det som gör språkhandlingarna direkta och tydliga är att de inte har någon 

dold innebörd. En indirekt språkhandling kan utgöras av upplysande information som 

egentligen är en dold uppmaning.88 

 

6.1.4 Polarisering  

De mest framträdande konnektivbindningarna är adversativa och temporala. I Kraschens 

dödsoffer (se: Bilaga 5) använder sig journalisten mycket av adversativa bindningar i form av 

ordet ”men”. Exempelvis skriver de: I övrigt inga andra skador. MEN han var naturligtvis 

blåslagen. När en skribent använder sig frekvent av ordet men, eller adversativa 
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konnektivbindningar är det oftast för att visa på problem, konflikter och motsättningar.89 

Detta går ihop med gestaltningsteorin som säger att journalister gestaltar verkligheten på ett 

särskilt sätt i sina artiklar, och på så viss framhäver de vissa problem och värderingar.90  

 

Den adversativa konnektivbindningen ”men” är alltid ett motsatsord vilket framhäver en sida 

av saken. I det tidigare nämnda exemplet från Bilaga 5, förstärker ordet ”men” det negativa 

och dramatiska i artikeln genom att först upplysa om något positivt och sedan följa det med 

något negativt tillsammans med ”men”.  Detta är med och kan skapa en konflikt mellan de 

olika sidorna. 

 

Vi upplever ändå inte artiklarna som argumenterande för att övertyga oss om något. De 

försöker inte konkret peka ut en syndabock, trots att spekulationer görs. Det är främst 

informativa och upplysande på ett dramatiskt vis i form av ordval och val av teman.  

 

6.1.5 Intensifiering 

Expressens textrytm är speciell vilket utmärks i artikeln Kraschens dödsoffer (se: Bilaga 5) I 

det första beskrivande stycket som rubricerats Hon låg helt stilla läser vi i lugn takt hur 

Daniel pratat med kvinnan som omkom när de klev på tåget. Textrytmen och tempot ökar när 

vi läser om hur han kastades bakåt av smällen och hon låg stilla. Läsartempot eskalerar ännu 

mer när vi dras in i handlingen i det andra stycket Läkare rusade dit och den stressade miljön 

beskrivs och hur läkare rusar till passagerare. Tempoökningen kan relateras till att Daniel 

berättar hur alla ropar rätt ut Jag har en halsduk och inte längre pratar och att meningarna 

kortas av mer och mer och själva toppen av tempot utgörs av pentryt trycktes in och meningen 

hon blev också skadad för läsaren tillbaka till nuet och nyhetsartikeln återtar sin ursprungliga 

upplysande form. Artikeln är skriven som så att läsaren dras med i det som händer och 

tenderar att läsa fortare i samband med att fler och fler dramatiska händelser eller 

beskrivningar presenteras. Textrytmen är intensiv och drar verkligen med läsaren. 

 

Med språkhandlingar fångas relationen mellan journalisten och läsaren. Artiklarna präglas 

främst av språkhandlingar i form av upplysning och påståenden men även förklaringar 

förekommer. Ett tydligt påstående förekommer i Så revs tåget sönder (Se: Bilaga 3) där ett av 

styckena rubriceras med påståendet Det kunde ha varit värre. Upplysande text förekommer i 
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artiklarna i form av exempelvis texten: I två veckor har arbetet med stambanan pågått. (se: 

Bilaga 3) Ett exempel på förklarande text som förekommer i samma artikel är:  

 

Kraften från tåget fick grävmaskinen att kasta sig runt så att samma skopa på 

nytt skars in i passagerarvagnarna. 

 

6.1.6 Personifiering och konkretion 

Det övergripande textsyftet är att informera om tågolyckan utanför Kimstad. Kraschens 

dödsoffer (se: Bilaga 5) och 12-åriga Wilma var med på tåget: ”Jag var jätterädd.” (se: 

Bilaga 6) har också som syfte att göra händelsen mer relaterbar för läsaren genom att låta 

passagerarna berätta sin version av händelsen. Passagerarna får själva berätta om den 

kalabalik som utbröt efter kollisionen samtidigt som de tillåts beskriva de känslor som de 

upplevde. 

 

Intertextualitet och rekontextualisering omfattar båda tanken om en flerstämmig text, och hur 

en text låter olika röster komma till tals. En journalists röst kommer till tals genom 

perspektivet som återges i innehållet och den världsbild som konstrueras av texten. En annan 

röst kan höras i form av citat och referat.91 I Expressen är det främst två olika röster som 

kommer tilltals. Först, främst och mest frekvent är passagerarnas och elikällornas röster när de 

citeras och refereras. När de kommer tilltals utmärks det tydlig i artiklarna då citaten är tydligt 

utmärkta och de benämner sig själva i jagform. Den andra rösten är journalisternas röster. I 

Jag såg en hel familj skadas (se: Bilaga 2) beskriver journalisten hur Andreas Holmgran ser ut 

efter olyckan med knogarna fulla med intorkat blod. Det går alltså att konstatera att artiklarna 

är till stor del uppbyggda kring citat. Både direkt anföring och referat används i samband med 

de olika källorna.  

 

Deltagarna som är med i artiklarna har rollen som upplevare. Det innebär att de är med om en 

mental process. Med det menas att de som intervjuas antar rollen som upplevare i samband 

med intervjun då de är med om en mental process. Den information som kommer från 

elitkällor och passagerare upplevs mer trolig än de spekulationer och antaganden som görs av 

journalisterna. Berättandet utspelar sig både i ett inifrån- och ett utifrånperspektiv. Den största 

delen av texterna utgörs av ett inifrånperspektiv då det är passagerare som får komma tilltals 
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och berätta om händelsen från deras vinkel. Stundvis kommer dock journalisten och elitkällor 

tilltals i ett utifrånperspektiv.  

 

Expressen använder sig av personifiering när de låter passagerare komma till tals, men även i 

språket, för att göra det relaterbart för läsaren och på så sätt samspela med läsaren. Artikeln 

om 12-åriga Wilma (se: Bilaga 6) är ett exempel på den formen av personifiering som gör det 

mer relaterbart för läsaren och som även kan få tågolyckan att framstå som mer verklig än 

annars. Personifiering är en av de berättartekniker som kan ses som konkreta uttryck för 

medielogiken. Personifiering är viktigt för nyhetsurvalet och nyhetsvärdet. Ju mer en 

potentiell nyhet kan formas med hjälp av berättarteknik, desto större chans är det att nyheten 

får en plats i nyhetsurvalet.92 Genom att personifiera en nyhet gör journalisten det möjligt för 

läsaren att identifiera sig med den eller dem om nyheten berör.93 

 

6.1.7 Stereotypisering 

Hur de olika källorna benämns skiljer sig åt. Passagerarna benämns alltid vid för- och 

efternamn samt ålder och stad de kommer ifrån medan elitkällor alltid benämns vid för- och 

efternamn och sedan endast yrkestitel. Detta beror på att de olika benämningarna är med och 

bygger upp källans sociala identitet. Genom att lägga till yrkestiteln till namnet skapas den 

sociala identiteten av en, exempelvis manlig expert.94 

 

Många adjektiv används speciellt i samband med att passagerare får vara med och beskriva 

hur olyckan gick till och hur de upplevde den. Några adjektiv som förekommer i Jag såg en 

hel familj skadas (se: Bilaga 2) är ”blodiga”, ”förstörda”, ”danska” och ”intorkat” vilket 

hjälper till att bygga upp den dramatiska gestaltningen och samtidigt stereotypisera med 

beskrivningen ”danska” vilket ger några personer en nationell identitet.  

 

6.2 NTs rapportering av tågolyckan. 

6.2.1 Struktur 

Artiklarna är publicerade i Norrköpings Tidning vilket är en lokal morgontidning. Artiklarna 

är publicerade runt sida 6 och 7 i tidningen med undantag för ledaren som är placerade på sida 

23 i tidningen. Sidan 6 och 7 är i den första delen och det är de sidor som ges till de största 
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nyheterna. NT ges främst ut på lokal ort men finns ibland på utvalda Pressbyråer vid 

tågstationer. Tidningen riktar sig till folk boende i närheten av Norrköping. Artiklarna berör 

de som är boende i närheten men även de som åker tåg är därmed är berörda av tågtrafiken 

samt de som har relation till folk iblandade i tågolyckan. Några av artiklarna är skrivna av 

endast en journalist medan andra är skrivna av fler journalister. 24-årig kvinna avled av sina 

skador (se: Bilaga 11) är skriven ensamt av Dick Kjedemar medan han fick hjälp av Hanna 

Petersson när de skrev Samma bolag inblandat som i februari (se: Bilaga 10). Det är inte bara 

journalisterna utan hela tidningsredaktionen och företaget Norrköpings Tidningar som står 

utåt som sändare. 

 

Genretraditionen som texten förhåller sig till är nyhetstext. Mer specifikt är det lokal 

nyhetstext vilket utmärks av de teman som artiklarna tar upp. Artiklarnas utformning följer 

nyhetstextens tradition med rubrik, ingress och brödtext där ingressen kort bjuder in till 

brödtexten. Nyhetsartiklarna har spår av den uppbyggnad och det språk som TT använder sig 

av vilket är ett neutralt förhållningssätt till nyheten. Att det märks spår av TT heller så 

konstigt då Tågtrafiken igång på olycksplatsen (se: Bilaga 12) är tagen direkt från TT och inte 

omskriven av någon journalist. Ledaren skiljer sig åt från de andra artiklarna (se: Bilaga 13) 

då den har en helt annan berättarform än artiklarna, ett annat språk och präglas av deras 

personliga åsikt kring händelsen och politik. Att en av artiklarna utgörs av en ledare kan 

försvåra tolkningsarbetet då den inte håller sig till samma genretraditioner som 

nyhetsartiklarna. 

 

Textmönstret följer de journalistiska normer som utmärks i nyhetsrapporteringens 

genretradition. Rubriken ger en antydan om vad artikeln handlar om och ingressen presenterar 

artikelns information väldigt kort. 

 

Artiklarna följer den klassiska dispositionen som används i samband med nyhetsrapportering. 

En rubrik, en kort ingress vilket följs av brödtext indelat i tematisk stycken. Styckena utmärks 

av rubriker som informerar om vad varje stycke kommer att ta upp för ämne. Dessa olika 

indelningar utgör olika drag i texten. Då de olika styckena utspelar sig i olika tidsrymder har 

vi valt att se dem som sujetter. Inga sujetter presenteras i kronologisk ordning utan läsaren får 

i slutet sammanställa fabulan.  
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6.2.2 Tillspetsning  

Värdeladdade ord förekommer i form av ”rädslan”, ”lugn”, ”allvarlig”, ”bra”, ”tur” och 

”chockad”. Dessa förekommer inte frekvent i artiklarna utan endast i fyra (se: Bilaga 8,9,11 

och 13) av de sex artiklar vi har analyserat. Det går inte att dra en generell slutsats och säga 

att de förekommer fler positiva eller negativa värdeladdade ord utan det förekommer ungefär 

lika många. Detta gör att texten varken upplevs som dramatiserad eller bagatelliserad. De 

negativa orden gör i alla fall nyheten lite mer spännande, och spetsar till nyheten. 

 

Efter den 13 september tas det för givet att läsaren har hört talas om olyckan. Det presenteras 

ingen direkt återupprepande information om vad som hände och hur det hände. Det tas 

förgivet att läsaren vet att en grävmaskin var inblandad och att det uppstod en kollision och att 

en kvinna omkom. I stället för att tydliga klargöra att hon skadades och avled så benämns hon 

som ”den” 24-åriga kvinnan. Användandet av ”den” och ”det” hänvisar oftast till redan 

tidigare känd information.95 Det är en bestämd 24-årig kvinna vilket tyder på de tar förgivet 

att läsaren redan hört talas om henne och att hon omkom. Det är egentligen ingen direkt 

tillspetsning men det försvårar läsandet till en viss del och gör det hela lite mer intressant. 

 

En negativ attityd som vi finner är från elitkällan Sven Kristiansen som är 

kommunikationschef hos Strukton Rail som är negativ kring det faktum att spåret inte var 

avstängt kring arbetsplatsen och han tycks negativ mot den informationen om att tåget inte 

skulle kört för fort och att hastigheten inte var nedsänkt (se: Bilaga 10). 

 

6.2.3 Förenkling  

Bortsett från en illustrering som föreställer en spekulation om hur olyckan skulle gått till är 

det bara fotografier i bildmaterialet. Majoriteten av fotografierna är bilder tagna samma kväll 

som olyckan skedde och föreställer räddningspersonalen utanför tåget samt bussen som tar 

passagerarna vidare till Linköping. Hela uppslaget den 13 september (se: Bilaga 8 och 9) är 

till hälften ett kollage av bilder från olyckskvällen. Samtliga bilder har också någon form av 

relevant koppling till texterna. Exempelvis föreställer en av bilderna en buss och nedan 

presenteras informationen om att passagerarna kördes med buss till Linköping (se: Bilaga 9). 

Utöver dem använder de sig endast av ytterligare ett fotografi den 14 september (se: Bilaga 10 
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och 11). Fotografiet föreställer utredare från statens haverikommission som står framför tåget 

och besiktigar området. 

 

Det är tydligt hur NT använder bilderna för att förenkla nyheten. Bilder och text samspelar på 

så sätt att de ger en bild av nyheten ihop, förtydligar genom det som läses och visuellt. 

Bilderna och texterna samspelar med varandra på så sätt att i artikeln 24-årig kvinna avled av 

sina skador (se: Bilaga 11) så nämns besiktningsmannen som mäter rälsen och det är samma 

scenario vi kan återse på bilden. I samband med att artiklarna publicerats på ett uppslag så får 

text och bild nästan lika mycket utrymme. NT lägger dock inte så stor vikt vid bilder och det 

är endast fyra av de sex artiklarna som vi studerat som har någon form av bild. De fyra 

artiklarna utgörs av två uppslag där artiklarna relaterar till samma bild. Exempelvis är bilaga 

10 och 11 två enskilda artiklar men det finns endast en bild som de båda relaterar till och 

samspelar med. Bildmaterialet som NT använder sig av utgörs inte endast av någon stor bild 

utan de använder sig båda av en större bild och ett flertal mindre för att ge fler bilder av 

platsen. 

 

Syftet med artiklarna är att informera om tågolyckan som har skett och det arbetet som sker i 

samband med vad som skedde och efter. Språket är enkelt och begripligt för många. Att det är 

enkelt är ett av Hvitfelts kriterier för nyhetsvärdering, vilket ökar nyhetsvärdet.96 Det är 

sakligt och håller sig till sitt ämne. 

 

Artiklarna meningar följer den traditionella längden för nyhetstext som Hellspong skriver om, 

där det rör sig om ungefär 13 ord per mening.97 Dock skiljer det sig däremot med ett eller två 

ord. De mest framträdande orden i artiklarna är ”olyckan”, ”arbetet” och synonymer för 

”räddningsarbetet”. Dessa ord förekommer minst en gång per artikel. 

 

I artiklarna förekommer konnektivbindningar men inte i någon större grad. I ledaren (se: 

Bilaga 13) finner vi ett eller, en additiv konnektivbindning som erbjuder ett alternativ. Det 

förekommer även i Många unga i tågolyckan (se: Bilaga 8). Annars är det mest den 

adversativa konnektivbindningen ”men” som förekommer mest frekvent. Speciellt i artikeln 

Det small till och jag trodde att tåget skulle välta. (se: Bilaga 9) som innehåller flest ”men”. 

Vi kunde även finna ett temporalt ”när” (se: Bilaga 9) vilket används för att beskriva hur Mats 

                                                           
96 Hvitfelt, Håkan (1985) s. 120 
97 Hellspong, Lennart (1997) s. 75 
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Ageberg ser ut i samband med hans återgivelse av händelsen. En kausal konnektivbindning i 

form av ”eftersom” (se: Bilaga 10) används i samband med att hastigheten benämns i artikeln 

Samma bolag inblandat som i februari. Avsikten med ”eftersom” är orsaksrelationer, att ge ett 

tidigare skeende en orsak.98 I det här fallet informera att hastigheten var sänkt till 70km/h av 

en anledning.  

 

En implicit konnektivbindning förekommer också i NTs artiklar i form av ett ”men” så fort 

negativ information presenteras. Negativ information återföljs nästintill jämt av någon form 

av positiv information kring olyckan. Motsatsordet ”men” bidrar till att neutralisera händelsen 

och avdramatisera tågolyckan som en dramatisk kris. Detta borde minska nyhetsvärdet på 

artiklarna eftersom det minskar de negativa inslagen och det sensationella som Hvitfelt tar 

upp som kriterier för högt nyhetsvärde. Artiklarna blir däremot enkla, vilket är ett annat av 

Hvitfelts kriterier.99 

 

NTs ingress inbjuder inte direkt till att läsa vidare utan ger en så pass övergripande 

information att det inte ställs några krav på läsaren att läsa vidare. Ett bra exempel är Samma 

bolag inblandat som i februari (se: Bilaga 10) där ingressen lyder: 

 

Vid olyckan i Kimstad på söndagskvällen och vid olyckan i Linghem i vintras 

där en banarbetare omkom var det Strukton Rail som ansvarade för arbetet. 

 

Ingressen ger den information som rubriken utlovar och brödtexten är extra utfyllnad i form 

information om vilken hastighet som tåget höll och information om vad som hände vid 

olyckan i Linghem. 

 

Makrotemat är monotematisk och återfinns explicit i alla artiklar i form av tågolyckan. Främst 

utmärks det i rubriken vilket är den vanligaste platsen för makrotema och oftast utmärks även 

temana tillsammans med rubricering just för att göra dem explicita.100 Detta för att öka 

enkelheten och nyhetsvärdet. Ett exempel på hur makrotemat förekommer i rubriken är 

Många unga i tågolyckan (se: Bilaga 8). Utifrån det delar artiklarna in sig i mikroteman med 

sina mikroteman genom att ta upp olika ämnen rörande tågolyckan, på olika nivåer. Några av 
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de mikroteman som förekommer är efterarbetet, passagerarna som skadades samt relationen 

mellan denna olycka och tidigare olyckor på samma plats eller under samma bolag. 

Makrotemat och mikrotemana är explicita och utmärks tydligt med hjälp av språkliga signaler 

som rubriker och de kräver ingen djup tolkningen för att utläsa dem. NT använder sig även av 

korta enkla rubriceringar för sina mikroteman. De använder sig av ett till tre ord för att 

klargöra vad stycket kommer att handla om. Många unga i tågolyckan (se: Bilaga 8) har fyra 

rubriker som utgör deras mikroteman. Banarbete, Komplicerat, Barn och unga och Chockad 

tågförare. De är korta, koncisa och explicita. 

 

De makropropositioner som vi kan utläsa är att texten säger som det är. Det utreds vad som är 

orsaken till olyckan, att passagerare har fått komma till sjukhus men många har redan lämnat 

dem. NT avdramatiserar händelsen genom att hålla sig till enkel information om vad som 

händer och inte spekulera i annat. En kärnmening från varje stycke i artiklarna figurerar även 

som rubrik för respektive stycke. I Samma bolag inblandat som i februari (se: Bilaga 10) kan 

rubriken Inte på spår med trafik läsas och stycket som följer upplyser om att: när det gäller 

olyckan var traktorgrävaren inte på ett spår som hade trafik. Senare i samma text möterr vi 

rubriken Försenat arbete och texten upplyser oss om att: Arbetet där traktorgrävaren 

arbetade blir därmed försenat. Tydliga rubriceringar i form av kärnmeningar. Ett undantag är 

Tågtrafiken igång på olycksplatsen (se: Bilaga 12) som endast utgörs av ett stycke brödtext 

och ledaren Efter tragedin (se: Bilaga 12). 

 

Artiklarna präglas främst av upplysningar och förklaringar. Ett exempel på en helt upplysande 

artikel är Tågtrafiken igång på olycksplatsen (se: Bilaga 12) där artikeln just upplyser läsaren 

om tågtrafiken. Upplysandet sker i en neutral ton. Ett exempel på förklaring förekommer i 

Många unga i tågolyckan (se: Bilaga 8)  

 

Traktorföraren slängdes ut ur maskinen, tåget fortsatte söderut och stannade vid 

Kimstads gamla station. 

 

De språkliga handlingarna är direkta och tydliga och visar tydligt hur form och funktion 

samspelar. Att de är direkta utmärks av att det inte finns någon dold avsikt med dem. 

Språkhandlingarna markeras dock inte av någon form av språkhandlingsverb såsom anklaga, 

berömma eller förtydliga. 
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Den sociala figur som vi tycker oss utläsa är underdrift. En förenkling av tågolyckan då den 

inte riktigt framställs som en dramatisk händelse utan ett enda efterarbete i lugn och ro vid 

spåret. 

 

6.2.4 Polarisering  

De påstående som vi finner i analysarbetet av NTs artiklar, finner vi i ledaren (se: Bilaga 13). 

Dels påstår ledarredaktionen att olyckorna minskat sedan Banverket började anlita 

entreprenörer. Det påståendet tycks troligt då skribenten hävdar att det finns uppgifter som 

bekräftar påståendet men samtidigt utgörs ledaren främst av hans personliga åsikter och kan 

inte riktigt ses som ren fakta. 

 

Påståenden förekommer i ledaren, samt en uppmaning från deras sida att sluta spekulera i 

orsaken till olyckan och låta haverikommissionen sköta sitt arbete. Tydlig kritik och negativa 

språkhandlingar förekommer i Efter tragedin (se: Bilaga 13) och det är tydlig kritik riktad mot 

olika ordföranden som drar slutsatser kring olyckans orsak. Denna text är även den enda 

argumenterande text som förekommer i vårt materialutbud. Där argumenteras det för att det är 

cyniskt att dra nytta av en svår olycka och att det är viktigt att dra lärdomar oavsett regering. 

Polariseringen är dock inte generell för NTs rapportering utan ett uttryck för 

ledarredaktionens starka åsikter. 

 

6.2.5 Intensifiering 

Vi kunde inte hitta något i artiklarna som visade på intensifiering i rapporteringen kring 

tågolyckan. 

 

6.2.6 Personifiering och konkretion 

Ett tema som NT riktar in sig på, och som berör det lokala, är artikeln om att tågtrafiken är 

igång som vanligt igen (se: Bilaga 12). Detta tema är även ett kriterium för nyhetsvärde. 

Nyheten ska vara viktig och relevant, vilket det är för de lokalt boende. Enligt Hvitfelt avgörs 

relevansen av huruvida den behandlar händelser eller information som har betydelse för ett 

stort antal människor, eller en läsarkrets.101 I detta fall berör informationen om tågtrafiken 

folk som har nytta av tågtrafikens funktion. 

 

                                                           
101 Hvitfelt, Håkan (1985) s. 123 
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En text kan få många röster genom att ord och fraser upprepas från andra texter och samtal. 

Ord förflyttas och rekontextualiseras för att passa in i en text, eller för att återanvändas i 

tidningstexter.102 Den röst som främst förekommer i artiklarna är journalisten som presenterar 

informationen. Ett exempel på hur journalistens röst hörs i en artikel förekommer i artikeln 

Det small till och jag trodde att tåget skulle välta. (se: Bilaga 9): 

 

Mats Ageberg ser samlas ut när han berättar om smällen, svajandet och rädslan 

för att tåget skulle välta. 

 

Journalistens personliga syn på Mats kommer fram. Det är inte en telefonintervju utan hon är 

faktiskt där. Hans röst följs av räddningsledare, poliser och människor som arbetar med 

arbetarbetet kring olyckan. Sista rösterna som kommer tilltals är elitkällor i form av 

kommunikationschefen på Strukton Rail och passageraren Mats Ageberg. 

 

Det förekommer adjektiv för att beskriva händelsen men inte i någon större grad. Främst 

används adjektiv när passageraren kommer till tals (se: Bilaga 9). Mats Ageberg beskrivs må 

”olustigt” men ”bra” och även adjektivet ”dansk” förekommer i NTs artikel. Adjektiven som 

beskriver hur han mår hjälper läsaren att skapa en relaterbar relation till Mats medan 

adjektivet ”dansk” ger några av de andra passagerarna en nationell identitet. 

 

Ett annat adjektiv som förekommer är ”lugnt”. Det används för att beskriva spåret och 

olyckplasten dagen efter olyckan. Vad ordet gör är att det bidrar med lättnad. Det berättar att 

det är lugnt på platsen nu vilket innebär att olyckan är över. Ordet förekommer i 24-årig 

kvinna avled av sina skador (se: Bilaga 11). 

 

Det sakliga och neutrala språket skapar en distans mellan läsare och text vilket gör händelsen 

mindre relaterbar än om fler värdeladdade ord och adjektiv förekom, samt positiva och 

negativa attityder och språkhandlingar. Dock kan artiklarna vara mer relaterbara för en läsare 

som bor på den lokala orten då den informationen som tas upp är viktig och relevant, enligt 

Hvitfelts nyhetsvärdeskriterium om att det är relevant om det berör en större publik.103 

 

                                                           
102 Ledin, Johanna & Moberg, Ulla (2010) s. 156 
103 Hvitfelt, Håkan (1985) s. 123 
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Artiklarna utspelar sig främst i ett utifrån perspektiv där journalisten skriver om händelsen 

och intervjuar folk som sköter efterarbetet. Utifrån perspektiv sker i form av en betraktare 

medan inifrånperspektivet kommer från en upplevare.104 Dock ges ett inifrånperspektiv i 

samband med att passagerare får komma till tals i en artikel. 

 

Attityd förekommer i samband med att personers åsikter får komma tilltals. Journalistens 

personliga åsikt lyser sällan igenom bortsett från, återigen, ledaren (se: Bilaga 13). En positiv 

attityd kan utläsas i samband med intervjun av Mats Ageberg, en av passagerarna som var 

med om olyckan. Han tycks positiv och inte vidare skakad av händelsen (se: Bilaga 9). Även 

Lennart Månsson, en av räddningsledarna, har en positiv attityd då han säger att det var tur för 

dem att tåget stannade där det stannade vid Kimstads gamla station. Det underlättade arbetet. 

(se: Bilaga 8). 

 

6.2.7 Stereotypisering 

De flesta som kommer tilltals omtalas vid för- och efternamn samt yrkestitel. De enda som 

inte omtalas som så är Mats Ageberg som benämns endast som Mats Ageberg (se: Bilaga 9) 

och besiktningsmannen som citeras endast utifrån sin yrkestitel (se: Bilaga 11). På så sätt ger 

honom en social identitet som en vanlig man som skulle hem till Skåne.105  

 

Deltagarna i artiklarna är främst agenter som utför handlingar i artiklarna. Exempelvis 

besiktningsmannen som mäter rälsen (se: Bilaga 11) och andra människor som utför 

räddningsarbete och efterarbete. Sedan utgörs deltagarna även av objekt, passagerare som 

kommer tilltals, vilka också är upplevare som deltar i en mental process samtidigt. Detta sker i 

form av en stereotypisering då de framställs på vissa sätt för att passa sitt yrke. 

Besiktningsmannen är inte bara en besiktningsman utan han utför det arbete som han 

förväntas utföra inom sitt yrke. 

 

Förekomsten av elitkällor i NTs artiklar är stor, vilket inte riktigt överensstämmer med den 

kvantitativa undersökningen Strömbäck redovisar, där vanliga medborgare är den främst 

förekommande källan.106 Dock visar det på att artiklarna har ett högt nyhetsvärde enligt 

Hvitfelt, som anser att elitpersoner och myndighetskällor har ett högre nyhetsvärde än vanliga 

                                                           
104 Hellspong, Lennart (1997) s. 138 
105 Ibid. s. 174 
106 Strömbäck, Jesper (2009) s. 176 
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medborgare.107 Vi valde att placera det under stereotypisering då vi anser att det är en form av 

stereotyp att använda sig av experter i tron att det är de som vet bäst. 

 

6.3 Avslutande kommentar 

Rapporteringen kring händelsen skiljer sig åt på vissa punkter. Expressen använder sig av en 

mer dramatisk gestaltning och ett mer sensationellt men enkelt språk som tenderar att 

överdriva händelsen men som gör rapporteringen mer mottaglig för en bredare publik. NT 

använder sig istället av ett mer informativt och sakligt språk som nästintill bagatelliserar 

händelsen men som bidrar med relevant information för lokalt boende och de som är berörda 

av tågtrafiken. Expressen vänder sig främst till civilpersoner och passagerare som var med om 

händelsen när de väljer källor medan NT vänder sig till fler elitkällor och låter dem komma 

till tals. Undersökningar visar att vanliga medborgare är den vanligaste aktören och källan i 

nyhetsrapportering. 12% av källorna var vanliga medborgare i dagstidningar och 17,9% av 

källorna var vanliga medborgare i kvällstidningar.108 NT använde sig endast av en passagerare 

som fick berätta sin historia medan Expressen använde sig av sju passagerare som var och en 

fick berätta sin version. Expressen använde sig av personifiering i större grad än NT, vilket 

inte är vidare förvånansvärt då undersökningar visar att personifiering är vanligare i 

kvällstidningar.109  

 

En skillnad i rapporteringen märktes även i de val av ämnen som artiklarna riktade in sig på. 

NT hade fler artiklar som berörde det efterarbete som utfördes vid olycksplatsen medan 

Expressens artiklar främst lät passagerare komma till tals och beskriva händelsens scenario. 

Användandet av bilder skiljde sig inte åt så jätte mycket. De använde sig av snarlika bilder 

och liknande storlekar. Den enda skillnaden som kan utmärkas är att Expressens bilder har en 

mörkare ton över sig och NT kombinerade små och stora bilder i sina uppslag. I stället för att 

använda sig av en enda stor bild. 

 

Generellt för de båda tidningarnas uppbyggnad och tidsdisposition är att de olika styckena 

ofta berör olika tidsrymder och därmed kan ses som olika sujetter som aldrig tycktes följa 

någon form av kronologisk ordning utan kom som det lämpade sig för att driva artikeln vidare 

och hålla läsaren intresserad. Det var först efter att en hel artikel hade lästs som de olika 

                                                           
107 Hvitfelt, Håkan (1985) s. 122 
108 Strömbäck, Jesper (2009) s. 176 
109 Ibid. s. 178 
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sujetterna kunde placeras i sin ordning och bilda en fabula. Detta, att texten inte följer en rak 

kronologi, är något som är ganska vanligt inom nyhetsgenren.110 

 

Alla artiklar som vi studerade innehöll alla de kriterier som Hvitfelt anser avgör en artikels 

nyhetsvärde. Det skulle kunna ses som att NT hade en större geografisk närhet än Expressen 

men när en olycka händer i Sverige så har den alltid en form av geografisk eller kulturell 

närhet. Detsamma gäller om svenskar är inblandade i en olycka så skapar det en kulturell 

närhet. Eftersom alla artiklar även innehöll dessa kriterier så klassas de som artiklar med högt 

nyhetsvärde.  

 

Analyserna visar tydligt att NT använde sig mer av förenkling i sina artiklar, till skillnad från 

Expressen som gärna använde sig av intensifiering och tillspetsning. Både tidningarna 

använde sig av personifiering men i olika grader och på olika sätt.  

 

Vi kom fram till att tågolyckan fick större utrymme i Expressen än i NT utifrån tillgången på 

antal artiklar. Expressen hade totalt nio artiklar som berörde tågolyckan medan NT endast 

hade publicerat 7 artiklar som tåg upp det ämnet. Detta var intressant då Strömbäck hävdar att 

kvällstidningar lägger mer fokus på att rapportera om olyckor, katastrofer och brott än vad 

morgontidningar gör111 medan Falkheimer, Heide och Larsson anser att det finns en 

uppfattning om att tågolyckor medför en omfattande bevakning i lokala och regionala medier 

medan de i rikstäckande medier inte bör skapa samma pådrag.112 

 

Vi konstaterade även att likhetstecken kan dras mellan krishändelseförloppet, som olyckan 

kategoriseras som, och rapporteringen. En fast-burning, där krisen, och i detta fall 

rapporteringen, sker plötsligt och intensivt under en kort tid.113 

 

Tidigare forskning har tidigare visat på ett rikstäckande tidningar tenderar att dramatisera 

nyheter mer än vad lokala tidningar tenderar att göra. En aspekt som inte får glömmas bort är 

att rapporteringen också sker utifrån de olika förutsättningarna114 vilket innebär att Expressen, 

                                                           
110 Hellspong, Lennart (1997) s. 105 
111 Strömbäck, Jesper (2009) s. 174 
112 Falkheimer, Jesper. Heide, Mats & Larsson, Larsåke (2009) s. 103 
113 ’T Hart, Paul & Boin, Arjen (2001) s. 28ff 
114 Strömbäck, Jesper (2009) s. 187 
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som finansieras av lösnummerförsäljning, dramatiserar sin rapportering för att locka läsare 

och öka försäljningen. 

 

7. Slutsatser 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser vi har kommit fram till gällande rapporteringen av 

tågolyckan utanför Kimstad. Vi drar också paralleller mellan vår egen studie och tidigare 

forskning. 

 

En kris kan definieras på olika sätt. Enligt Ulmer, Sellnow & Seeger karaktäriseras en kris av 

att den är specifik, oväntad och följer inga rutiner eller att det är en serie händelser som skapar 

en hög nivå av osäkerhet och hot.115 Detta är karaktärsdrag som präglar den kris vi studerat då 

den skedde oväntat och inte sker allt för ofta för att det ska formas en typ av rutin. Samtidigt 

skapade den en nivå av osäkerhet och hot gentemot passagerarna. 

 

De första slutsatserna som vi tar upp är hur rapporteringen kring tågolyckan skedde i den 

rikstäckande kvällstidningen Expressen och den lokala tidningen NT. Både den lokala och 

den rikstäckande tidningen rapporterar om olyckan som mest de två följande dagarna och i 

mindre skala den tredje dagen. Båda använder sig av mittuppslag den 13 och 14 september 

som är sammansatta som ett kollage av artiklar rörande tågolyckan. Båda tidningarna 

rapporterar om hur olyckan skett och att en haverikommission har tillsats. Det vill säga att 

arbetet med att utreda händelsen är i full gång.  

 

Båda tidningarna låter passagerare komma till tals och berätta om olyckan utifrån deras 

perspektiv. Båda tidningarna rapporterar också om att det var många unga och barn på tåget.  

 

Den tredje dagen sker ingen stor rapportering om olyckan, läget på olycksplatsen eller hur 

utredningen går. Den 15 september gick Expressen endast ut med en liten artikel om den 

hastighet som tåget höll och NT informerade om att spåret var i bruk igen och en ledare som 

spekulationer publicerades. Båda tidningarnas rapportering står i relation till de bilder som de 

använder sig av. Finns det på bild så rapporteras det även i texten. Båda tidningarna visar 

även en bild av det krockade tågets skador. 

 

                                                           
115 Ulmer, Robert R. Sellnow, Timothy L. & Seeger, Matthew L. (2007) s. 7 
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Det andra vi avsåg att studera och vi dragit slutsatser kring är hur rapporteringen av 

tågolyckan skiljde sig åt i en rikstäckande kvällstidning och i en lokal morgontidning. 

Rapporteringen i den lokala och den rikstäckande tidningen skiljer sig främst åt i hur 

artiklarna är formulerade och gestaltade men även när det kommer till vad de rapporterar om.  

 

Den lokala tidningen NT är mer saklig och informativ i sin nyhetsrapportering samtidigt som 

de når en bred publik till skillnad från den rikstäckande Expressen som använder sig av 

dramatisk gestaltning i större grad och ett mer sensationellt talspråk som är förståeligt för alla. 

Analyserna visar också att förenkling av en nyhet är vanligare i den lokala tidningen NT, 

medan tillspetsning och intensifiering är vanligare i Expressen. Tidningarna använder sig av 

olika källor i olika grad. NT vänder sig inte till källor i samma grad som Expressen men när 

de väl gör det vänder de sig främst till någon form av elitkällor medan Expressen använder 

källor i större grad och då i form av passagerare som var med på tåget.  

 

NT använder sig av en outtalad konnektivbindning där den negativa informationen vägs upp 

med positiv information i ett outtalad men. Expressen däremot använder sig istället av 

retoriska bindningar som påverkar läsandet i form av flyt och intensitet. 

 

Den tydligaste skillnaden i rapporteringen är skillnaden i valet av de olika mikrotemana. 

Expressens artiklars mikroteman utgörs främst av passagerarnas berättelser och återgivelser 

av händelserna och haverikommissionens arbete får väldigt lite utrymme. NTs artiklar utgörs 

däremot mer av det motsatta. De lägger stor vikt vid det efterarbete som utförs på 

olycksplatsen och liknande mer tågrelaterade teman. NT riktar sig tydligt till de som påverkas 

av tågtrafiken i närheten. 

 

Bilderna NT använder sig av är enkla och visar främst på att räddningspersonalen har allt 

under kontroll men har samtidigt ett band till de texter de är publicerade ihop med. Detta 

gäller även för den rikstäckande Expressen. Alla bilder som används i samband med 

artiklarna går att koppla till ett stycke i artikeln. Däremot är bilderna och illustrationerna som 

de använder sig av präglade av en dramatisk karaktär. De har en illustration som utifrån 

numrering visar på hur det gick till och även kontrastfulla bilder av tåget och den ”hårt” 

arbetande räddningspersonalen. De skarpa konstrasterna framställer bilden av det krockade 

tåget som värre än vad skadorna faktiskt var.  
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Vi fann inga tydliga skillnader i användandet av sujetter i artiklarna utan de utnyttjades på 

samma sätt. Detta kan bero på att nyhetsartiklar oftast har en generell form av disponering. 

 

Vi kan även dra slutsatsen att samtliga artiklar som vi studerade höll ett högt nyhetsvärde 

enligt Håkan Hvitfelt och artiklarna uppfyller samtliga kriterier för högt nyhetsvärde. Dock 

uppfylls vissa kriterier i en större grad än andra. 

 

En intressant koppling vi kunde dra var att rapporteringen av tågolyckan kunde jämföras med 

den kristyp som den utgjorde. Paul ’T Hart och Arjen Boin tar upp fyra olika typer där vår 

kris klassas som en fast-burning kris. Den inträffar plötsligt och slutar snabbt. På samma sätt 

skedde rapporteringen av tågolyckan utanför Kimstad, kort och intensivt. Detta skulle vara 

intressant att studera närmare. 

 

Den vetenskapliga artikeln om Gasolyckan i Norfolk visar på att rapporteringen i tidningarna 

de använde sig av inte arbetade så mycket för att förebygga utan la mer fokus på att återgå till 

det normala. Spår av detta kan ses i NTs rapportering då de ger arbetet med spåret med 

utrymme och även informerar lokalborna om hur arbetet går och när spåret beräknas vara i 

bruk igen. Det vill säga när olyckan är bakom dem och allt är som innan. NTs rapportering 

kan även liknas med den mer lokala tidningen som forskarna använder sig av i artikeln då 

även de använder sig av betydligt fler elitkällor och myndigheter i deras citeringar. 

 

Lowe Hedman i Estonia i nyheterna avslutar med att rapporteringen skiljer sig åt beroende på 

vilka medier som rapporteringen sker inom. Rapporteringen är olika inom TV, radio och press 

men även inom pressen så skiljer sig rapporteringen åt. Morgonpress, kvällspress och 

dagspress rapporterar alla olika. Våra resultat visar att rapporteringen, precis som Hedman 

säger, skiljer sig åt i morgonpress och kvällspress. Och de skiljer sig väldigt markant åt.  

 

Studien Bilder av en katastrof visar på att bilder får större utrymme i kvällspressen än i annan 

press. De använder sig av stora bilder och många bilder. Detta kommer även vi fram till. 

Majoriteten av det utrymme som tågolyckan utgörs av just bilder i Expressen. Även i 

bakgrunden av texter och inlagda i texternas spalter. NT däremot har inte tillhörande bilder till 

varje artikel. Dagen efter olyckan använder de sig av några fåtal bilder som utgör ungefär 

hälften av artikelns utrymme medan följande dag finns endast en bild till två artiklar och den 
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tredje dagen använder de sig inte av någon bild alls. Expressen däremot hade bilder till allt 

som skrevs även den lilla notisen om tågets hastighet. 

 

I denna studie har vi studerat hur medierna rapporterar om en specifik krishändelse och hur 

rapporteringarna skiljer sig åt. Ett exempel på vidare forskning är att studera just varför 

rapporteringen skiljer sig åt på en lokal och på en rikstäckande nivå. Faktorer som kan, och 

antagligen spelar in är lösnummersförsäljning och publiken. 

 



Sammanfattning  

Syftet med studien är att undersöka hur mediebevakningen av tågolyckan utanför Kimstad 

den 12 september 2010, gestaltades i en lokal tidning (Norrköpings tidning) och i en 

rikstäckande kvällspress (Expressen) och huruvida rapporteringen kring tågolyckan skiljer sig 

åt i de båda tidningarna. 

 

Materialet utgörs av 12 artiklar inom en bestämd tidsperiod som är den 13 september till och 

med den 15 september. Materialet består av sex artiklar från vardera tidning. Metoden vi 

använder oss av är en kvalitativ textanalys med utgångspunkter i medielogik, nyhetsvärdering, 

berättelseteori, kristeori och gestaltningsteorin. Analysschemat som vi använder oss av för att 

genomföra textanalyserna är utformat efter den textmodell som presenterats av Lennart 

Hellspong i Vägar genom texten. 

 

För att studera artiklarnas nyhetsvärde har vi utgått från Hvitfelts lista av kriterier för vad som 

ger en artikel högt nyhetsvärde och värd att producera och publicera. 

 

I studiens redovisnings och analysdel så sammanfattar vi de resultat som vi kommit fram till i 

samband med textanalyserna. Vi redovisar analyserna utifrån de fyra huvudpunkterna inom 

textanalysen vilka är kontexten, formen, innehållet och relationen. Där tar vi även upp bildens 

roll i rapporteringen samt klargör för artiklarnas nyhetsvärde.  

 

Slutsatsen visar att rapporteringen kring händelsen skiljer sig åt på många vis. Expressen 

använder sig av en mer dramatisk gestaltning och ett mer sensationellt språk som tenderar att 

överdriva situationen men rikta sig till många. NT använder sig av ett mer informativt och 

saklig språk som nästintill bagatelliserar händelsen men som bidrar med relevant information 

för lokalbor. Trots språket är sakligt är det samtidigt enkelt och riktar sig till en bred publik. 

Expressen vänder sig främst till civilpersoner och passagerare som var med om händelsen när 

det kommer till källor medan NT vänder sig till fler elitkällor och låter dem komma till tals. 

Rapporteringen skiljer sig även åt i val av mikroteman i artiklarna. Expressens mikroteman 

lägger mer fokus på passagerarnas historier och att göra händelsen relaterbar för läsaren. NTs 

mikroteman utgörs främst av efterarbetet som sker på olycksplatsen och hur tågtrafiken 

påverkas av det arbetet. 

 



Studien visade att alla artiklar uppfyller kraven på nyhetsvärdering till en viss grad men det 

sker utifrån olika kriterier. Studien visar också att förenkling av en nyhet var vanligare i den 

lokala tidningen NT, medan tillspetsning och intensifiering var vanligare i Expressen. 

 

Studien visade också att tågolyckan kunde karaktäriseras utifrån den definition som Ulmer, 

Sellnow & Seeger gjort, då en kris är specifik, oväntad och inte följer några rutiner. 

 

Tidigare forskning har tidigare visat på att rikstäckande kvällstidningar tenderar att 

dramatisera nyheter mer än vad lokala tidningar tenderar till.  

 

En intressant vidare studie skulle vara att studera just varför rapporteringen skiljer sig åt i en 

rikstäckande tidning och i en lokal tidning. Vilka faktorer som avgör skillnaden i 

rapporteringen och varför de lokala tidningarna är mindre dramatiska och mer sakliga. 
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Bilaga 1 – Analysschema 

 

Kontext 

Vilken verksamhet förekommer texten i? Kan verksamheten avgränsas? Är de bunden till en 

speciell institution?  

Lokal eller vidare? Vad vet du om platsen som hjälper dig att förstå bättre? 

Vilka är textens mottagare? Berör texten olika mottagargrupper? 

Vilka är textens producenter? Är en eller fler författare inblandade? Vem står utåt som 

sändare?  

Vilken funktion har texten - vilket är textsyftet?  

Vilket språkbruk eller koder utnyttjar texten? Använder texten en särskild jargong för att 

markera gruppidentitet? Är koden/språket bred eller smal, begriplig för många eller få? 

Vilka intertextuella relationer ingår texten i – vilka andra texter och textsorter samspelar den 

med? Är den vertikala intertextualiteten stark så att texten vilar på en särskild genretradition? 

På vilka sätt bekräftar den genrekonventionerna? Vad finns i texten som går utöver dem?  

Hur ser den horisontella intertextualiteten ut, alltså textens förbindelser med texter från andra 

genre och verksamheter? Återger texten öppet andra texter? Kan du ana dolda intertextuella 

kopplingar? Finns det eko från och allusioner på andra texter och kontexter? Vad betyder de 

för din tolkning av texten? 

 

Form 

Är meningarna långa eller korta? Används långa eller korta ord? 

Vilka ord är mest framträdande bland innehållsorden? Vanliga eller viktiga?  

Finns det många adjektiv, många beskrivningar? 

Presenteras ny information efter redan presenterad ”gammal” information? 

Vilka konnektivbindningar förekommer? 

Används retoriska bidningar? 

Finns det ett textmönster? Fyller olika delar av texten olika funktioner så att man kan särskilja 

specifika drag? 

Hur ser dispositionen ut? Används tidsdisposition, utspelar sig allt kronologiskt? Tänk fabula 

och sujett. Dragen är sujetter. 

 



Innehåll 

Vilka ämnen/teman tar de olika delarna upp? Vilket är texten huvudämne/makrotema? Hur 

förhåller den sig till textens mikroteman? Teman för avsnitt, stycken, meningar? 

Riktar sig texten mot ett makrotema eller flera makroteman?(Monotematisk/heterotematisk?) 

Är temana explicita eller implicita? Tydliga eller underförstådda? Hur mycket måste tolkas 

för att få fram ett makrotema? Finns det språkliga signaler för tema ex. rubriker? 

Vilka påstående framställer de olika temana? Makroproposition, finns det ett påstående som 

anger kärnan för dess innehåll? 

Hur ser makropropositionerna ut för textens stycken/avsnitt? Tydliga kärnmeningar som 

uttrycker innehållet? 

Tas något förgivet och hur påverkar det tolkningen? 

Vad har textens deltagare för roll? Utför de en handling (agent) utsätts för handling (objekt) 

medverkar i ett tillstånd (status) eller deltar i en mental process (upplevare). 

Hur ser påståendena ut? Är de antaganden, byggda på sannolikhet eller behövliga? Hur troliga 

är de? 

Hur ser perspektivet ut? Utifrån/inifrån? Jämförande? 

 

Relation 

Präglas texten av karakteristiska språkhandlingar? Uppmaningar, varningar, förklaringar och 

upplysningar? Vilka allmänna språkhandlingar förekommer? Påståenden, frågor, utrop, 

uppmaningar, interjektioner? 

Hur samspelar form och funktion? Ex. efterfrågar frågorna kunskap eller är det en dold 

befallning? 

Positiva/negativa språkhandlingar ex. beröm och kritik?  Negativa eller positiva? 

Försöker texten övertyga om något? Vilka argument förekommer? 

Markeras språkhandlingarna av språkhandlingsverb som anklaga, berömma eller förtydliga? 

I vilken utsträckning förekommer någon attityd, vad någon tycker och känner? 

Förekommer värdeladdade ord som bra dålig glad ledsen etc.  

Vilka ramar möter vi? Sociala situationer som texten skapar?  

Vilka röster förekommer, journalisten eller citerad? 

Hur omtalas personerna i texten ex. Wilma 12 och Herr Larsson (ingen ålder) För- efternamn? 

Yrke? 



Förekommer referat (återgivelse av annans ord) eller är det direkt anföring där någon talar och 

tänker i första person? 

Vilka sociala figurer brukar texten? Ironi, överdrift, underdrift? 
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"Jag såg en hel familj skadas"
18 svårt skadade när fullsatt X2000-tåg krockade med grävskopa: "Det var glassplitter och

blod överallt"
Expressen. Publicerat i print 2010-09-13.
Mia Karlsson Carl V Andersson Arne Lapidus Sektion: Nyheter.
Sida: 20,21.
Del: 1.

LINKÖPING/STOCKHOLM. Plötsligt smällde det

till och hela tågvagnen skakade. Blödande

människor, många av dem barn, försökte ta sig

ut i panik. - Jag såg en illa tilltygad tjej. Hon

blödde mycket, en läkare sprang fram och

frigjorde hennes luftvägar, berättar Martin

Voellmy från

...Sölvesborg.

Två kraftiga inbromsningar, sedan small det.

Fönstren i tågvagnarna krossades, taket slets

upp och glassplitter regnade över de 244

chockade resenärerna.

18 skadades så allvarligt att de fick föras till

sjukhus.

Vid olyckan i Kimstad i Östergötland i går kväll

kolliderade ett X2000-tåg med en traktorgrävare

som slungades runt och slog ihop med tåget

gång på gång.

- Alla fönster sprack. Folk kastade sig på golvet

för att ta skydd, berättar Linn Karin Oksebåsen,

28, från Stockholm.

Vagnarna fylldes med rök och i panik försökte

resenärerna ta sig ut. Linn Karin Oksebåsen

hade tur - hon satt på den sidan av vagnen som

inte träffades av traktorgrävaren.

- Men de som satt mittemot mig blev skadade.

Jag såg en hel familj som blev skadad. Pappan

fick järnstänger över sig, säger hon.

Hjälpte andra ta sig ut

Linn lyckades ta sig ut ur tåget genom ett hål

som öppnades vid sidan av dörren i kollisionen.

- Jag hjälpte andra människor att ta sig ut. Det

var många barn, säger hon och fortsätter:

- Jag såg en svårt skadad pojke i tioårsåldern,

han blödde i huvudet. Jag blev jätterädd och

många greps av panik.

Av dem som förts till sjukhus är två allvarligt skadade.

Den ene är traktorföraren som i natt opererades i

Norrköping. Den andra är en kvinna som vårdas på

intensivvårdsavdelningen i Linköping. Hennes tillstånd är

livshotande.

Flera av de andra skadade är barn. Bland dem en dansk

12-årig pojke som satt med huvudet lutat mot

tågfönstret när smällen kom.

- Han har blivit sydd och fått genomgå röntgen. Det ska

vara bra med honom nu, säger Andreas Holmgran, 33.

Han är tränare för ett danskt pojklag i basket som var

med på tåget.

- Det var glassplitter och blod överallt. För barnen var det

hemskt att behöva se sin lagkamrat ligga där och föras

iväg på en bår, säger han.

Glassplitter i benet

Själv har Andreas Holmgran fullt med glassplitter i sitt

blodiga ben och knogarna fulla med intorkat blod efter

att ha hjälpt barnen att ta sig ur den förstörda

tågvagnen. Han valde att stanna och ta hand om laget i

stället för att åka till sjukhus.

- Jag kände att jag inte kunde lämna killarna. Först gick

jag bara på adrenalin och kände inget men nu börjar det

göra ont. Min axel gick ur led vid smällen och nu börjar

jag känna av den också.

I samma vagn som de danska basketpojkarna satt även

ett handbollslag med ett 20-tal 13-åriga flickor från

klubben Lugi i Lund. Deras tränare, Annika Thunman,

beskriver barnens skräck när tåget plötsligt krockade

och glassplitter och föremål flög genom vagnen.

- Alla barn började skrika. Och vi fick skrika till dem "Ner

med er, ner med er!", berättar hon.

En flicka i laget fick en väska i huvudet och är på

sjukhus för observation.
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Stolar flög i luften

De skärrade och uppskrämda resenärerna på

tåget vittnar om kraften i kollisionen:

- Stolar lossnade och flög i luften. Rutor

krossades. En tjej satt 4-5 meter ifrån mig. Hon

fick hela rutan över sig. Hon blev illa tilltygad,

säger Martin Voellmy, 27, från Sölvesborg.

Han fortsätter:

- Det fanns en läkare i vagnen. Han sprang fram

och frigjorde hennes luftvägar. Jag såg många

andra med skärsår, en kompis till mig fördes till

sjukhus med en nackskada.

I vagnarna utbröt kaos:

- Jag hörde en väldig smäll, rutan exploderade

över oss. En tjej blev mycket svårt skadad. Hon

hade ingen andning, ingen puls. Hon blödde i

hela ansiktet, berättar Ulrik Jönsson, 43, från

Bromölla som klarade sig oskadd.

Han tillägger:

- Konduktören blev inklämd i sitt lilla bås, hon

blev också skadad.

Passagerna berättar hur alla hjälptes åt för att få

ut alla ur de rökfyllda vagnarna. Ute på spåret

fick de se vidden av det som hänt. Längs med tågets

ena sida vittnade skadorna om traktorgrävarens

framfart.

Bildtext: OLYCKSTÅGET. Räddningspersonalen kämpar

med att hjälpa passagerarna komma ur det

totalförstörda tåget. Det var i höjd med Kimstad mellan

Norrköping och Linköping som olyckan skedde strax före

klockan åtta i går kväll. Tåget var på väg från Stockholm

till Malmö. Foto: NIKLAS LUKS/BLÅLJUS.SE

HANDBOLLSTJEJERNA I CHOCK. Ett handbollslag med

flickor födda -97 från Lugi i Lund fanns med på tåget.

Foto:STEFAN SÖDERSTRÖM DEMOLERAD.

Traktorgrävaren höll på med banarbeten - när skopan

träffades av X2000-tåget. Foto: NIKLAS

LUKS/BLÅLJUS.SE MED I TÅGET. Linn Gustavsson (till

höger) var en av passagerna på olyckståget. Foto: LEIF

HALLBERG

© Expressen eller artikelförfattaren.
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Så revs tåget sönder
Skopan slet upp vagn efter vagn: "Det kunde ha slutat med en explosion"
Expressen. Publicerat i print 2010-09-13.
Jessica Josefsson Sektion: Nyheter.
Sida: 22,23.
Del: 1.

e MÅNDAG 13 SEPTEMBER 201022 EXTRA

X 2000-tåget kom upp i hög fart
efter ett stopp, sedan small det.
Den krockade med en traktor-
grävare, banarbetet pågår bara
på natten.

En grävmaskin som stått på

spåret intill hade halkat ner
– och den mindre skopan på grä-
varens baksida hade trängt in 
i fören på loket.

– Grävmaskinen stod på 
ett annat spår intill, men hal-

kade av, säger Lennart Måns-
son, insatsledare vid Rädd-
ningstjänsten i Östra Göta-
land.

Hittades en meter bort

Kraften från tåget fick gräv-
maskinen att kasta sig runt så
att samma skopa på nytt skar
sig in i passagerarvagnarna.
Inte bara en gång – utan minst
tre gånger kastades den runt
och in i tåget.

Av den enorma kraften kasta-

KIMSTAD. I två veckor har arbetet med stambanan
pågått.

Grävmaskinen fanns på plats som vanligt i går kväll.
Men strax efter klockan sju hände det som inte fick

hända. 
Ett framrusande fullsatt X 2000-tåg kolliderade med

grävskopan.

Skopan slet upp vagn efter    

Så gick olyckan till

1 2 3

Grafik: ALEXANDER JARTSEV

Nyköping

Linköping

Norrköping

Katrineholm

Här hände olyckan

KimstadKimstad

Traktorgrävaren, som användes

vid underhållsarbeten på stam-

banan på kvällar och nätter, stod

uppställd på en vagn på spåret. 

Men traktorn gled ner från vagnen

och över till spåret intill. Då kom

X2000-tåget i 215 kilometer 

i timmen. Den bakre skopan på trak-

torn rev upp vänstra sidan på loket.

1
Kraften från tåget

fick grävmaskinen

att slungas runt och den

första vagnen klarade

sig från skador. Men

traktorn fortsatte

snurra och skopan skar

sig på nytt in i tåget.

Först i vagn två. 

2
Och sedan igen och

igen, i vagn efter

vagn. Stora delar av vagn-

sidorna revs upp.

3

Föraren till grävmaskinen kastades

ur hytten.

– Räddningstjänsten hittade honom en

meter på marken utanför grävskopan, då

var han vid medvetandet och talbar,

säger polisens presstalesman Mikael

Skoog.

3
Knappt 700 meter från gräv-

maskinen stannade  

X 2000-tåget. På loket spretar

glasfiber ut från hålet som

grävskopans gafflar grävt upp.

Vid motorn hade den grävt sig

in nästan en meter.

18 personer skadades i

olyckan. En kvinna fick liv-

shotande skador. 

De flesta skadade var

passagerare som suttit där

skopan slagit in i tåget.

Skopan river upp sidan på loket Andra vagnen träffas 

Föraren kastades ur hytten Stannade 700 meter bort 18 personer skadades

Vagn efter vagn träffas

SLETS UPP. Strax efter klockan sju på söndagskvällen kolliderade det fullsatta X 2000-tåget
med traktorgrävarens skopa – och hela sidan på tåget slets upp. Foto: MARIA HANSSON

Slog in i vagn 
efter vagn

Slog in i vagn 
efter vagn

Slog in i vagn 
efter vagn

Slog in i vagn 
efter vagn

Slog in i vagn 
efter vagn

Slog in i vagn 
efter vagn

Slog in i vagn 
efter vagn

Slog in i vagn 
efter vagn

Slog in i vagn 
efter vagn

Så revs Så revs Så revs Så revs Så revs Så revs Så revs Så revs Så revs 
KIMSTAD. I två veckor har arbetet med

stambanan pågått. Grävmaskinen fanns på plats

som vanligt i går kväll. Men strax efter klockan

sju hände det som inte fick hända. Ett

framrusande fullsatt X 2000-tåg kolliderade med

grävskopan.

X 2000-tåget kom upp i hög fart efter ett stopp,

sedan small det. Den krockade med en

traktorgrävare, banarbetet pågår bara på natten.

En grävmaskin som stått på spåret intill hade

halkat ner- och den mindre skopan på grävarens

baksida hade trängt in i fören på loket.

- Grävmaskinen stod på ett annat spår intill, men

halkade av, säger Lennart Månsson, insatsledare

vid Räddningstjänsten i Östra Götaland.

Hittades en meter bort

Kraften från tåget fick grävmaskinen att kasta sig

runt så att samma skopa på nytt skar sig in i

passagerarvagnarna. Inte bara en gång - utan

minst tre gånger kastades den runt och in i tåget.

Av den enorma kraften kastades föraren till

grävmaskinen ur hytten.

- Räddningstjänsten hittade honom på marken,

en meter utanför grävskopan, då var han vid

medvetande och talbar, säger polisens

presstalesman Mikael Skoog.

Några passagerare klämdes fast när skopan

träffade tåget.

Lokföraren klarade sig undan fysiska skador:

- Han var chockad men för övrigt oskadd, säger

Månsson.

13 ambulanser kallades till platsen. Nio personer

fördes till Universitetssjukhuset i Linköping och

ytterligare nio till Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Kvinna livshotande skadad

Två människor fick allvarliga skador. En kvinnlig

passagerare beskrivs om livshotande skadad, den andre

är grävmaskinisten.

Knappt sju hundra meter från grävmaskinen stannade X

2000-tåget. På loket spretar glasfiber ut från hålet som

grävskopans gafflar grävt upp.

Vid motorn hade grävskopan grävt sig in nästan en

meter och det luktade några timmar efter kollisionen

fortfarande bränt.

Kunde ha blivit ännu värre

Olyckan kunde ha slutat mycket värre.

Om tåget spårat ut hade katastrofen varit ett faktum och

antalet skadade långt högre.

På kollisionsplatsen fanns också ett antal tuber med

gas.
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- Om de exploderat kunde det i värsta fall slutat

med en enda stor explosion, kostaterar Lennart

Månsson.

Vid 22-tiden hade samtliga oskadda passagerare

förts med bussar till Linköping. De erbjöds

krishjälp.

SJ bad senare räddningstjänsten om hjälp att

lokalisera ett annat tåg i närheten. Det hade stått

stilla några kilometer norr om olycksplatsen

sedan räddningstjänsten begärde tågstopp

klockan 19.44.

Först vid midnatt kunde de drygt 100

passagerarna evakueras.

Skopan river upp sidan på loket

 Traktorgrävaren, som användes vid

underhållsarbeten på stambanan på kvällar och

nätter, stod uppställd på en vagn på spåret.

Men traktorn gled ner från vagnen och över till

spåret intill. Då kom X2000-tåget i 215 kilometer

i timmen. Den bakre skopan på traktorn rev upp

vänstra sidan på loket.

Andra vagnen träffas

 Kraften från tåget fick grävmaskinen att slungas

runt och den första vagnen klarade sig från

skador. Men traktorn fortsatte snurra och skopan

skar sig på nytt in i tåget. Först i vagn två.

Vagn efter vagn träffas

 Och sedan igen och igen, i vagn efter vagn.

Stora delar av vagnsidorna revs upp.

Föraren kastades ur hytten

 Föraren till grävmaskinen kastades ur hytten.

- Räddningstjänsten hittade honom en meter på

marken utanför grävskopan, då var han vid

medvetandet och talbar, säger polisens

presstalesman Mikael Skoog.

Stannade 700 meter bort

Knappt 700 meter från grävmaskinen stannade X 2000-

tåget. På loket spretar glasfiber ut från hålet som

grävskopans gafflar grävt upp. Vid motorn hade den

grävt sig in nästan en meter.

18 personer skadades

18 personer skadades i olyckan. En kvinna fick

livshotande skador.

De flesta skadade var passagerare som suttit där

skopan slagit in i tåget.

Obs! Grafik

finns

på

PDF:en

Bildtext: DE SKADADE TAS OM HAND. Två människor

fick allvarliga skador vid olyckan. En kvinnlig passagerare

beskrivs om livshotande skadad, den andre är

grävmaskinisten. Men olyckan kunde ha slutat mycket

värre. Om tåget spårat ut hade katastrofen varit ett

faktum och antalet skadade långt högre. Foto: LEIF

HALLBERG SLETS UPP. Strax efter klockan sju på

söndagskvällen kolliderade det fullsatta X 2000-tåget

med traktorgrävarens skopa - och hela sidan på tåget

slets upp. Foto: MARIA HANSSON

RÄTTELSE 14/9 - 2010: Inte så fort. I måndagens artikel

om tågolyckan i Kimstad stod det att tåget kom i 215

kilometer i timmen. Det var fel. På platsen var

hastighetsbegränsningen satt till 70 kilometer i timmen.

Utredningen under måndagen visade att tåget

förmodligen höll en hastighet på 100 kilometer i

timmen.
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SJ: Vi kan inte lastas för olyckan
Expressen. Publicerat i print 2010-09-13.
Carl V Andersson Arne Lapidus Sektion: Nyheter.
Sida: 20,21.
Del: 1.

Omständigheterna kring den svåra olyckan är

ännu oklara. Men SJ:s ordförande Ulf Adelsohn är

säker på sin sak. - Vi kan inte lastas för olyckan,

säger han.

 Personal från haverikommissionen åkte till

Kimstad i går kväll för att utreda olyckan. Det är

oklart när de kan lämna sin rapport.

- Det är vidrigt, men vi kan inte lastas för olyckan.

Vi körde bara på ett spår som banverket ställde

till förfogande, säger SJ:s ordförande Ulf

Adelsohn.

- Banverket arbetar på olycksplatsen. Något av

deras fordon har på ett eller annat sätt klämt till

tåget från sidan.

- Allt vi har av katastrofberedskap är insatt. Det

har vi tränat på, så det ska nog fungera, säger Adelsohn.

Trafikverket har tillsatt en egen utredning om olyckan.

- Vi tittar på händelseförloppet, alla detaljer,

dokumenterar hur det ser ut och vilka som befann sig

där för att se hur det har kunnat ske och för att hindra

att det händer igen, säger Tobbe Lundell på trafikverkets

presstjänst.

Bildtext: Ulf Adelsohn.

© Expressen eller artikelförfattaren.
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Kraschens dödsoffer
24-årig kvinna omkom - satt precis där grävskopan slog in
Expressen. Publicerat i print 2010-09-14.
Arne Lapidus Sektion: Nyheter.
Sida: 18,19.
Del: 1.

e TISDAG 14 SEPTEMBER 201018 T˚GKRASCHEN

En 24-årig kvinna från Örebro
dog av sina skador i den stora
tågkraschen intill
Kimstad i Östergöt-
land. Hon vårdades
på Universitets-
sjukhuset i Lin-
köping, men hen-
nes liv kunde inte
räddas.

– Den döda 24-
åringen har anhö-
riga i Örebro men
bodde i Köpen-
hamn, säger Bodil
Knuthammar,
pressekreterare på landstinget
i Östergötland.

”Hon låg helt stilla”
Daniel Eldfors, 24, satt snett

framför kvinnan som förolycka-
des. Hon satt på plats 6 i vagnen,
han på plats 8.

– Jag talade lite med henne
när vi klev ombord. Jag hjälpte
henne med väskan, berättar
han.

– Sedan satt hon med huvu-
det lutat mot rutan. Det såg ut
som om hon halvsov. Då kom
den stora smällen.

– Jag såg hennes ljusa hår

sticka upp över mitt ryggstöd
när jag kastades bakåt av kra-

schen. Hon låg helt
stilla, hon rörde
sig inte, säger
Daniel Eldfors
från Solna som var
på väg med till en
utbildning i Ängel-
holm.

Daniel som fick
skador i huvudet
är tagen efter den
svåra olyckan.
Chockade männi-
skor försökte 

i panik ta sig ut den kraschade
vagnen.

Läkare rusade dit
Han berättar att många pas-

sagerare försökte rädda den
svårt skadade 24-åringen.

– Kvinnan blödde från
huvudet. En dansk läkare
bland passagerarna rusade till
väldigt snabbt. Han ropade ”Vi
har en som är allvarligt ska-
dad, jag behöver tejp och en
halsduk”, säger Daniel.

– Alla började ropa ”Jag har
halsduk”. Några hade med sig
tejp. Kvinnan låg mellan

stolarna, sex, sju personer
hjälpte till att lyfta ut henne.

Ett stort hål slogs upp 
i vagnen precis där den döda
kvinnan och Daniel satt. Det
var där traktorgrävarens
skopa träffade tåget.

– Pentryt trycktes in.
Förstaklassvärdinnan ropade
på hjälp. Hon blev också
skadad, berättar Daniel Eld-
fors.

Fick en glasruta i huvudet
Också Daniel Eldfors fick

vård för sina skador i Lin-
köping. Han kunde lämna sjuk-
huset först vid midnatt.

– Jag har ett jack i huvudet
och en lättare hjärnskakning.
Jag fick en glasruta i huvudet
och splitter över hela kroppen,
säger Daniel som tog flyget till
Ängelholm i går.

Skopan slog i tåget
I olyckan vid Kimstad

hakade en traktorgrävare, med
skopa både fram och bak, 
i sidan av tåget och skalade
upp en stor del av lokets sida.
Kraften från tåget fick trak-
torn att snurra runt och 
slå emot vagnsidorna flera
gånger. Fönster krossades och
stora delar av metallen revs
upp.

Arne Lapidus
arne.lapidus@expressen.se

Den 24-åriga kvinnan hade inte en chans.
Hon satt precis där grävskopan slog in i det fram-

rusande tåget, och avled senare av sina skador.
– Jag antar att hon fick en direktsmäll av skopan,

säger Daniel Eldfors som satt strax intill.

Daniel Eldfors var med på

olyckståget.

Klockan 19:01 skulle X 2000-
tåget ha passerat Kimstads
stationshus. Men tåget var för-
senat – klockan 19:37 kom det
från Norrköpingshållet.

Enligt uppgifter till Expres-
sen gällde normal hastighet
vid olycksplatsen – 200 kilo-
meter i timmen.

Kmmer att ta flera dagar
Orsaken bakom olyckan är

ännu inte känd men traktor-
grävaren, som var rälsgående,
hade av någon anledning inte
hade rätt position.

Exakt vilken hastighet tåget
hade vid själva kollisionen
kommer ATC-utrustningen,
tågets ”svarta låda”, kunna
tala om. Den kommer haveri-
kommissionen att titta på.

– Hela maskinen hade hal-
kat över mot det andra spåret,
säger Sven Kristiansen, kom-
munikationschef på Strukton
Rail som ansvarade för arbe-
tet.

Otto Nilsson, en av de två
haveriutredarna på plats 
i Kimstad säger:

– Det kommer att ta flera

dagar att samla in alla fakta
och intervjua personer, säger
Otto Nilsson, en av de två
haveriutredarna på plats 
i Kimstad.

Föraren blev blåslagen
Han vet inte när den 20-årige

föraren ska höras.
– Han mår bra, fick en

muskelskada i sitt ben. I övrigt
inga andra skador. Men han
var naturligtvis blåslagen,
säger en person vid sjukhuset.

I går transporterades han
till ett sjukhus i Värmland där
han bor. 

Jessica Josefsson
jessica.josefsson@expressen.se

Mia Karlsson
mia.karlsson@expressen.se

Olyckståget höll normal hastighet.
Men vad som orsakade olyckan är ännu en gåta 

för haverikommissionen.
Nu ska de titta på tågets ”svarta låda”.

Haverikommissionen letar svaren 
på olyckan i tågets ”svarta låda”

24-årig kvinna omkom – satt
precis där grävskopan slog in

Kraschens
HÄR PÅ TÅGET SATT KVINNAN SOM OMKOM
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CHANSLØS. Kvinnan satt lutad mot ett fönster på plats 6 i vagn nummer 2.

Den 24-åriga kvinnan hade inte en chans. Hon

satt precis där grävskopan slog in i det

framrusande tåget, och avled senare av sina

skador. - Jag antar att hon fick en direktsmäll av

skopan, säger Daniel Eldfors som satt strax intill.

En 24-årig kvinna från Örebro dog av sina skador

i den stora tågkraschen intill Kimstad i

Östergötland. Hon vårdades på

Universitetssjukhuset i Linköping, men hennes liv

kunde inte räddas.

- Den döda 24-åringen har anhöriga i Örebro men

bodde i Köpenhamn, säger Bodil Knuthammar,

pressekreterare på landstinget i Östergötland.

"Hon låg helt stilla"

Daniel Eldfors, 24, satt snett framför kvinnan

som förolyckades. Hon satt på plats 6 i vagnen,

han på plats 8.

- Jag talade lite med henne när vi klev ombord.

Jag hjälpte henne med väskan, berättar han.

- Sedan satt hon med huvudet lutat mot rutan.

Det såg ut som om hon halvsov. Då kom den

stora smällen.

- Jag såg hennes ljusa hår sticka upp över mitt

ryggstöd när jag kastades bakåt av kraschen.

Hon låg helt stilla, hon rörde sig inte, säger

Daniel Eldfors från Solna som var på väg med till

en utbildning i Ängelholm.

Daniel som fick skador i huvudet är tagen efter

den svåra olyckan. Chockade människor försökte

i panik ta sig ut den kraschade vagnen.

Läkare rusade dit

Han berättar att många passagerare försökte

rädda den svårt skadade 24-åringen.

- Kvinnan blödde från huvudet. En dansk läkare

bland passagerarna rusade till väldigt snabbt. Han

ropade "Vi har en som är allvarligt skadad, jag behöver

tejp och en halsduk", säger Daniel.

- Alla började ropa "Jag har halsduk". Några hade med

sig tejp. Kvinnan låg mellan stolarna, sex, sju personer

hjälpte till att lyfta ut henne.

Ett stort hål slogs upp i vagnen precis där den döda

kvinnan och Daniel satt. Det var där traktorgrävarens

skopa träffade tåget.

- Pentryt trycktes in. Förstaklassvärdinnan ropade på

hjälp. Hon blev också skadad, berättar Daniel Eldfors.

Fick en glasruta i huvudet

Också Daniel Eldfors fick vård för sina skador i

Linköping. Han kunde lämna sjukhuset först vid midnatt.

- Jag har ett jack i huvudet och en lättare hjärnskakning.
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Jag fick en glasruta i huvudet och splitter över

hela kroppen, säger Daniel som tog flyget till

Ängelholm i går.

Skopan slog i tåget

I olyckan vid Kimstad hakade en traktorgrävare,

med skopa både fram och bak, i sidan av tåget

och skalade upp en stor del av lokets sida.

Kraften från tåget fick traktorn att snurra runt och

slå emot vagnsidorna flera gånger. Fönster

krossades och stora delar av metallen revs upp.

HÄR PÅ TÅGET SATT KVINNAN SOM OMKOM

CHANSLÖS. Kvinnan satt lutad mot ett fönster på

plats 6 i vagn nummer 2.

Obs! Grafik

finns

på

PDF:en

Bildtext: DÖDSKROCK. En 24-årig kvinna omkom i

tågolyckan i Kimstad. "Jag antar att hon fick en

direktsmäll av skopan", säger Daniel Eldfors som satt

alldeles framför kvinnan. Foto: NIKLAS

LUKS/BLÅLJUS.SE Daniel Eldfors var med på

olyckståget.

© Expressen eller artikelförfattaren.
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Haverikommissionen letar svaren på olyckan i tågets "svarta låda"
Expressen. Publicerat i print 2010-09-14.
Jessica Josefsson Mia Karlsson Sektion: Nyheter.
Sida: 18,19.
Del: 1.

e TISDAG 14 SEPTEMBER 201018 T˚GKRASCHEN

En 24-årig kvinna från Örebro
dog av sina skador i den stora
tågkraschen intill
Kimstad i Östergöt-
land. Hon vårdades
på Universitets-
sjukhuset i Lin-
köping, men hen-
nes liv kunde inte
räddas.

– Den döda 24-
åringen har anhö-
riga i Örebro men
bodde i Köpen-
hamn, säger Bodil
Knuthammar,
pressekreterare på landstinget
i Östergötland.

”Hon låg helt stilla”
Daniel Eldfors, 24, satt snett

framför kvinnan som förolycka-
des. Hon satt på plats 6 i vagnen,
han på plats 8.

– Jag talade lite med henne
när vi klev ombord. Jag hjälpte
henne med väskan, berättar
han.

– Sedan satt hon med huvu-
det lutat mot rutan. Det såg ut
som om hon halvsov. Då kom
den stora smällen.

– Jag såg hennes ljusa hår

sticka upp över mitt ryggstöd
när jag kastades bakåt av kra-

schen. Hon låg helt
stilla, hon rörde
sig inte, säger
Daniel Eldfors
från Solna som var
på väg med till en
utbildning i Ängel-
holm.

Daniel som fick
skador i huvudet
är tagen efter den
svåra olyckan.
Chockade männi-
skor försökte 

i panik ta sig ut den kraschade
vagnen.

Läkare rusade dit
Han berättar att många pas-

sagerare försökte rädda den
svårt skadade 24-åringen.

– Kvinnan blödde från
huvudet. En dansk läkare
bland passagerarna rusade till
väldigt snabbt. Han ropade ”Vi
har en som är allvarligt ska-
dad, jag behöver tejp och en
halsduk”, säger Daniel.

– Alla började ropa ”Jag har
halsduk”. Några hade med sig
tejp. Kvinnan låg mellan

stolarna, sex, sju personer
hjälpte till att lyfta ut henne.

Ett stort hål slogs upp 
i vagnen precis där den döda
kvinnan och Daniel satt. Det
var där traktorgrävarens
skopa träffade tåget.

– Pentryt trycktes in.
Förstaklassvärdinnan ropade
på hjälp. Hon blev också
skadad, berättar Daniel Eld-
fors.

Fick en glasruta i huvudet
Också Daniel Eldfors fick

vård för sina skador i Lin-
köping. Han kunde lämna sjuk-
huset först vid midnatt.

– Jag har ett jack i huvudet
och en lättare hjärnskakning.
Jag fick en glasruta i huvudet
och splitter över hela kroppen,
säger Daniel som tog flyget till
Ängelholm i går.

Skopan slog i tåget
I olyckan vid Kimstad

hakade en traktorgrävare, med
skopa både fram och bak, 
i sidan av tåget och skalade
upp en stor del av lokets sida.
Kraften från tåget fick trak-
torn att snurra runt och 
slå emot vagnsidorna flera
gånger. Fönster krossades och
stora delar av metallen revs
upp.

Arne Lapidus
arne.lapidus@expressen.se

Den 24-åriga kvinnan hade inte en chans.
Hon satt precis där grävskopan slog in i det fram-

rusande tåget, och avled senare av sina skador.
– Jag antar att hon fick en direktsmäll av skopan,

säger Daniel Eldfors som satt strax intill.

Daniel Eldfors var med på

olyckståget.

Klockan 19:01 skulle X 2000-
tåget ha passerat Kimstads
stationshus. Men tåget var för-
senat – klockan 19:37 kom det
från Norrköpingshållet.

Enligt uppgifter till Expres-
sen gällde normal hastighet
vid olycksplatsen – 200 kilo-
meter i timmen.

Kmmer att ta flera dagar
Orsaken bakom olyckan är

ännu inte känd men traktor-
grävaren, som var rälsgående,
hade av någon anledning inte
hade rätt position.

Exakt vilken hastighet tåget
hade vid själva kollisionen
kommer ATC-utrustningen,
tågets ”svarta låda”, kunna
tala om. Den kommer haveri-
kommissionen att titta på.

– Hela maskinen hade hal-
kat över mot det andra spåret,
säger Sven Kristiansen, kom-
munikationschef på Strukton
Rail som ansvarade för arbe-
tet.

Otto Nilsson, en av de två
haveriutredarna på plats 
i Kimstad säger:

– Det kommer att ta flera

dagar att samla in alla fakta
och intervjua personer, säger
Otto Nilsson, en av de två
haveriutredarna på plats 
i Kimstad.

Föraren blev blåslagen
Han vet inte när den 20-årige

föraren ska höras.
– Han mår bra, fick en

muskelskada i sitt ben. I övrigt
inga andra skador. Men han
var naturligtvis blåslagen,
säger en person vid sjukhuset.

I går transporterades han
till ett sjukhus i Värmland där
han bor. 

Jessica Josefsson
jessica.josefsson@expressen.se

Mia Karlsson
mia.karlsson@expressen.se

Olyckståget höll normal hastighet.
Men vad som orsakade olyckan är ännu en gåta 

för haverikommissionen.
Nu ska de titta på tågets ”svarta låda”.

Haverikommissionen letar svaren 
på olyckan i tågets ”svarta låda”

24-årig kvinna omkom – satt
precis där grävskopan slog in

Kraschens
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CHANSLØS. Kvinnan satt lutad mot ett fönster på plats 6 i vagn nummer 2.

Olyckståget höll normal hastighet. Men vad som

orsakade olyckan är ännu en gåta för

haverikommissionen. Nu ska de titta på tågets

"svarta låda".

Klockan 19:01 skulle X 2000-tåget ha passerat

Kimstads stationshus. Men tåget var försenat -

klockan 19:37 kom det från Norrköpingshållet.

Enligt uppgifter till Expressen gällde normal

hastighet vid olycksplatsen - 200 kilometer i

timmen.

Kmmer att ta flera dagar

Orsaken bakom olyckan är ännu inte känd men

traktorgrävaren, som var rälsgående, hade av

någon anledning inte hade rätt position.

Exakt vilken hastighet tåget hade vid själva

kollisionen kommer ATC-utrustningen, tågets

"svarta låda", kunna tala om. Den kommer

haverikommissionen att titta på.

- Hela maskinen hade halkat över mot det andra

spåret, säger Sven Kristiansen,

kommunikationschef på Strukton Rail som

ansvarade för arbetet.

Otto Nilsson, en av de två haveriutredarna på

plats i Kimstad säger:

- Det kommer att ta flera dagar att samla in alla

fakta och intervjua personer, säger Otto Nilsson,

en av de två haveriutredarna på plats i Kimstad.

Föraren blev blåslagen

Han vet inte när den 20-årige föraren ska höras.

- Han mår bra, fick en muskelskada i sitt ben. I

övrigt inga andra skador. Men han var naturligtvis

blåslagen, säger en person vid sjukhuset.

I går transporterades han till ett sjukhus i

Värmland där han bor.
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12-åriga Wilma var med på tåget: "Jag var jätterädd"
Expressen. Publicerat i print 2010-09-14.
Mia Karlsson Sektion: Nyheter.
Sida: 18,19.
Del: 1.

e TISDAG 14 SEPTEMBER 201018 T˚GKRASCHEN

En 24-årig kvinna från Örebro
dog av sina skador i den stora
tågkraschen intill
Kimstad i Östergöt-
land. Hon vårdades
på Universitets-
sjukhuset i Lin-
köping, men hen-
nes liv kunde inte
räddas.

– Den döda 24-
åringen har anhö-
riga i Örebro men
bodde i Köpen-
hamn, säger Bodil
Knuthammar,
pressekreterare på landstinget
i Östergötland.

”Hon låg helt stilla”
Daniel Eldfors, 24, satt snett

framför kvinnan som förolycka-
des. Hon satt på plats 6 i vagnen,
han på plats 8.

– Jag talade lite med henne
när vi klev ombord. Jag hjälpte
henne med väskan, berättar
han.

– Sedan satt hon med huvu-
det lutat mot rutan. Det såg ut
som om hon halvsov. Då kom
den stora smällen.

– Jag såg hennes ljusa hår

sticka upp över mitt ryggstöd
när jag kastades bakåt av kra-

schen. Hon låg helt
stilla, hon rörde
sig inte, säger
Daniel Eldfors
från Solna som var
på väg med till en
utbildning i Ängel-
holm.

Daniel som fick
skador i huvudet
är tagen efter den
svåra olyckan.
Chockade männi-
skor försökte 

i panik ta sig ut den kraschade
vagnen.

Läkare rusade dit
Han berättar att många pas-

sagerare försökte rädda den
svårt skadade 24-åringen.

– Kvinnan blödde från
huvudet. En dansk läkare
bland passagerarna rusade till
väldigt snabbt. Han ropade ”Vi
har en som är allvarligt ska-
dad, jag behöver tejp och en
halsduk”, säger Daniel.

– Alla började ropa ”Jag har
halsduk”. Några hade med sig
tejp. Kvinnan låg mellan

stolarna, sex, sju personer
hjälpte till att lyfta ut henne.

Ett stort hål slogs upp 
i vagnen precis där den döda
kvinnan och Daniel satt. Det
var där traktorgrävarens
skopa träffade tåget.

– Pentryt trycktes in.
Förstaklassvärdinnan ropade
på hjälp. Hon blev också
skadad, berättar Daniel Eld-
fors.

Fick en glasruta i huvudet
Också Daniel Eldfors fick

vård för sina skador i Lin-
köping. Han kunde lämna sjuk-
huset först vid midnatt.

– Jag har ett jack i huvudet
och en lättare hjärnskakning.
Jag fick en glasruta i huvudet
och splitter över hela kroppen,
säger Daniel som tog flyget till
Ängelholm i går.

Skopan slog i tåget
I olyckan vid Kimstad

hakade en traktorgrävare, med
skopa både fram och bak, 
i sidan av tåget och skalade
upp en stor del av lokets sida.
Kraften från tåget fick trak-
torn att snurra runt och 
slå emot vagnsidorna flera
gånger. Fönster krossades och
stora delar av metallen revs
upp.

Arne Lapidus
arne.lapidus@expressen.se

Den 24-åriga kvinnan hade inte en chans.
Hon satt precis där grävskopan slog in i det fram-

rusande tåget, och avled senare av sina skador.
– Jag antar att hon fick en direktsmäll av skopan,

säger Daniel Eldfors som satt strax intill.

Daniel Eldfors var med på

olyckståget.

Klockan 19:01 skulle X 2000-
tåget ha passerat Kimstads
stationshus. Men tåget var för-
senat – klockan 19:37 kom det
från Norrköpingshållet.

Enligt uppgifter till Expres-
sen gällde normal hastighet
vid olycksplatsen – 200 kilo-
meter i timmen.

Kmmer att ta flera dagar
Orsaken bakom olyckan är

ännu inte känd men traktor-
grävaren, som var rälsgående,
hade av någon anledning inte
hade rätt position.

Exakt vilken hastighet tåget
hade vid själva kollisionen
kommer ATC-utrustningen,
tågets ”svarta låda”, kunna
tala om. Den kommer haveri-
kommissionen att titta på.

– Hela maskinen hade hal-
kat över mot det andra spåret,
säger Sven Kristiansen, kom-
munikationschef på Strukton
Rail som ansvarade för arbe-
tet.

Otto Nilsson, en av de två
haveriutredarna på plats 
i Kimstad säger:

– Det kommer att ta flera

dagar att samla in alla fakta
och intervjua personer, säger
Otto Nilsson, en av de två
haveriutredarna på plats 
i Kimstad.

Föraren blev blåslagen
Han vet inte när den 20-årige

föraren ska höras.
– Han mår bra, fick en

muskelskada i sitt ben. I övrigt
inga andra skador. Men han
var naturligtvis blåslagen,
säger en person vid sjukhuset.

I går transporterades han
till ett sjukhus i Värmland där
han bor. 

Jessica Josefsson
jessica.josefsson@expressen.se

Mia Karlsson
mia.karlsson@expressen.se

Olyckståget höll normal hastighet.
Men vad som orsakade olyckan är ännu en gåta 

för haverikommissionen.
Nu ska de titta på tågets ”svarta låda”.

Haverikommissionen letar svaren 
på olyckan i tågets ”svarta låda”

24-årig kvinna omkom – satt
precis där grävskopan slog in

Kraschens
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CHANSLØS. Kvinnan satt lutad mot ett fönster på plats 6 i vagn nummer 2.

Efter en natt på sjukhus är 12-åriga Wilma

Andersson hemma hos familjen igen - efter den

svåra tågolyckan i Kimstad i går. - Jag var

jätterädd när allt hände, säger hon. Den 24-åriga

kvinna som fick livshotande skador vid kraschen

dog i går på universitetssjukhuset i

...Linköping.

Wilma Andersson var med på olyckståget i

Kimstad i Östergötland i förrgår.

- Jag stod upp när när det hände. Det gick så

fort, tåget skakade lite och det kändes som om

vi skulle hamna upp och ner och rulla runt,

berättar hon.

En väska föll rakt ner över henne och träffade

henne i nacken.

Wilma Andersson beskriver hur hon slogs omkull,

hur panik utbröt i vagnen, hur alla skrek och hur

alla bara ville ta sig ut.

Vaknade i ambulansen

Till en början mådde Wilma ganska bra men sen

tappade hon medvetandet en liten stund.

- Jag vet att jag kräktes lite och mådde jätteilla

men sen minns jag inte så mycket, berättar hon.

Wilma Andersson vaknade till när hon låg i

ambulansen, med nackkrage, på väg till

universitetssjukhuset i Linköping. Där fick hon

stanna till i går förmiddag när hon skrevs ut och

fick resa hem till Lund.

- När det hände var jag jätterädd. Jag tänkte att

jag kanske inte skulle få träffa min familj igen,

berättar Wilma.

Hon är fortfarande lite yr och i ansiktet har hon

sår efter glassplitter.

Wilma Andersson var på tåget tillsammans med

sina lagkamrater i Lugis flicklag i handboll. De

hade spelat en turnering i Stockholm och var på

bra humör när olyckan inträffade.

- Vi hade just ätit glass och firat. Allt var helt normalt,

sen bara hände det, säger Wilma och tillägger:

- Alla var panikslagna av skräck efteråt och skrek.

I går kväll träffade hon de andra flickorna i laget för att

prata med en präst och en psykolog. Alla föräldrar

samlades också för att barnen skulle få berätta sina

historier för dem.

- Det kändes bra. Jag har tänkt på det mycket under

dagen, föreställt mig vad som hände och ibland har det

känts som om jag varit på tåget igen, känt att det skakar

och man känner doften från gasen som kom efter

olyckan, säger Wilma.

Bildtext: SKADADES. Wilma Andersson, mitten, var på

tåget när olyckan hände. Efter att ha tillbringat en natt

på sjukhus fick hon i går komma hem till mamma Malin

och lillasyster Lena. Foto: ULF RYD Expressen i går.
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Jane Fonda gjorde succé med

sina träningsvideos i början av

80-talet. 

Då, i klädd tajts och benvär-

mare, förespråkade hon spar-

kar, hopp och att känna hur det

brände i benen.

Riktar sig till seniorer
Nu – 28 år, en ny höft och ett

utbytt knä senare – är det andra

bullar som gäller.

I sitt nya träningsprogram,

som släpps på två olika dvd:er 

i november, är det pensionärs-

vänlig träning som står på agen-

dan.

– Den riktar sig till folk som

tror att de är för gamla och oträ-

nade för att röra på sig. Det är

mycket gång och träning med

lätta vikter. Det ska vara säkert

och roligt, säger Jane Fonda,

snart 73, i Daily Mail.

Hon beslutade sig för att göra

comeback i träningsbranschen

när hon såg hur den ignorerade

seniorer.

– Det är viktigt att människor

i min ålder fortsätter att röra

sig. Om jag inte håller mig aktiv

slutar min kropp att fungera,

säger Fonda.

Sålde 17 miljoner exemplar
Hennes klassiska workout-

videos sålde 17 miljoner exem-

plar och startade trenden för

hemmaträning. Enligt Daily

Mail ökade antalet tränande

amerikaner från 24 procent till

47 genom hennes workoutvideos.

Therese Färsjö
therese.farsjo@expressen.se

LONDON. För 28 år sedan utsågs hon till drottningen av
workout med sina träningsvideor.

Nu är Jane Fonda tillbaka – för att lära pensionärer att
hålla sig i form.

Jane Fonda, 72, gör träning för seniorer

Namn: Jane Fondas workout.

Slogan: Känn hur det bränner.

Framtagen för att bygga styrka, flexibilitet

och uthållighet.  Fokuserar på kaloriför-

bränning. Benlyft, magövningar, höga

hopp.

Klädsel: Leopardtajts och benvärmare.

2010FAKTA

Namn: Jane Fondas Walk Out, Fit & Strong.

Slogan: Gå dig till ett slankare, starkare

du. Framtagen för att bygga styrka och

bränna kalorier för att få mer energi. För-

siktiga övningar, stretch och lätta vikter.

Klädsel: Löst sittande t-shirts och mjukis-

byxor. Foträta skor.

1982FAKTA

NUNUNUNUNUNUNUNUNU

NU ÆR DROTTNINGEN 
AV WORKOUT TILLBAKA

D˚D˚D˚D˚D˚D˚D˚D˚D˚

Tåget som krockade i Kimstad i söndags
hade tillåtelse att köra 130 kilometer 
i timmen förbi olycksplatsen, uppger Sveriges Radio
Östergötland.

På företaget

Strukton Rail

som arbetade på

platsen är man

kritisk.

– Vi vill att det

är avstängt eller

att man går ner

till 30 kilometer i

timmen när man

passerar en arbetsplats, säger

Sven Kristiansen, presschef vid

Strukton Rail till SR.

Hur fort olyckståget faktiskt

körde är fort-

farande oklart.

– Det har hållit

sig inom hastig-

hetsbegräns-

ningen, annars

skulle spärrar ha

slagit till, säger

Thomas Anders-

son, press-

ansvarig vid Trafikverket, till TT.

Vid olyckan omkom en 24-

årig kvinna och 17 passagerare

skadades. TT-EXPRESSEN

Olyckståget höll 
tillåten hastighet

Tågolyckan i Kimstad
krävde ett liv. foto: MARIA HANSSON

Expressen den
13 september.

Tåget som krockade i Kimstad i söndagshade

tillåtelse att köra 130 kilometer i timmen förbi

olycksplatsen, uppger Sveriges Radio

Östergötland.

På företaget Strukton Rail som arbetade på

platsen är man kritisk.

- Vi vill att det är avstängt eller att man går ner till

30 kilometer i timmen när man passerar en

arbetsplats, säger Sven Kristiansen, presschef

vid Strukton Rail till SR.

Hur fort olyckståget faktiskt körde är fortfarande

oklart.

- Det har hållit sig inom hastighetsbegränsningen,

annars skulle spärrar ha slagit till, säger Thomas

Andersson, pressansvarig vid Trafikverket, till TT.

Vid olyckan omkom en 24-årig kvinna och 17

passagerare skadades. TT-EXPRESSEN

Bildtext: Tågolyckan i Kimstad krävde ett liv. foto:

MARIA HANSSON Expressen den 13 september.
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SVÅR TÅGOLYCKA I KIMSTAD  n  Arbetsfordon körde in i X2000-tåg   n  18 personer skadade

KIMSTAD

18 personer ska-
dades vid en svår 
tågolycka vid Kim-
stads station på sön-
dagskvällen. Men 
olyckan kunde ha 
utvecklats till en full-
ständig katastrof.

Vid midnatt uppgav sjuk
vården att tre personer var 
allvarligt skadade, varav 
en kvinna har livshotande 
skador.

Tio av de skadade fördes 
till Universitetssjukhuset 
medan åtta fördes till Vrin
nevisjukhuset.

Traktorgrävaren som 
kolliderade med ett sö
dergående X2000tåg var 
nämligen lastad med gas
fl askor som slogs sönder 
vid kollisionen.

Mellan 240 och 250 
personer var ombord på 
X2000tåget som var på 
väg till Malmö. Tåget var 
mer än en halvtimme för
senat när det lämnade 
Norrköpings station vid 
halvåttatiden på söndags
kvällen.

Banarbete
Vid Kimstads station arbe
tade en traktorförare med 
banarbete. Traktorgräva
ren stod på det spår där det 
pågår underhållsarbete. På 
traktorgrävaren fanns gas
fl askor som slogs sönder 
vid kollisionen.

Enligt räddningsledare 
Lennart Månsson gled 
traktorgrävaren av spåret 
mot det passerande tåget. 
En del av traktorn träffade 
tåget, fl era rutor slogs sön
der och  rev upp hela den 
vänstra sidan av tågsättet 

där väggarna också tryck
tes in på fl era ställen. Trak
torföraren slängdes ut ur 
maskinen, tåget fortsatte 
söderut och stannade vid 
Kimstads gamla station. 

Räddningstjänst, polis 
och ambulanser från både 
Linköping och Norrköping 
kom till olycksplatsen. Av 
de 18 som sent i går kväll 
befann sig på sjukhusen i 
Norrköping och Linköping 
fördes tio personer dit med 
ambulans.

Komplicerat
Räddningen av traktor
föraren var komplicerad 
för räddningstjänsten och 
ambulanspersonalen hade 
svårt att komma fram till 
platsen där han låg.

– Att tåget stannade där 
det gjorde var mitt i allt 
detta rena turen för oss. 
Det underlättade rädd

ningsarbetet så att vi kun
de köra ända fram, säger 
räddningsledare Lennart 
Månsson.

De passagerare som inte 
fördes till Vrinnevisjuk
huset i Norrköping eller 
Universitetssjukhuset i 
Linköping evakuerades 
först till en samlingsplats i 
närheten av olycksplatsen.

Barn och unga
Bland dem fanns fl era barn 
och ungdomar, däribland 
ett handbollslag och en 
dansk skolklass. På platsen 
fanns läkare och sjukskö
terskor som plåstrade om 
personer som fått glas
splitter eller behövde an
nan hjälp. 

De drygt 200 barnen och 
vuxna fi ck vänta ett par 
timmar på att bussas till 
Linköping för vidare trans
porter. Ombord på bussar

na erbjöds krishantering 
och även på plats i Linkö
ping erbjöds passagerarna 
att få någon att prata med 
om det som de upplevt.

Chockad tågförare
När NT strax efter olyckan 
var i kontakt med Tra
fi kverkets presstjänst 
hade tågföraren ännu inte 
kunnat berätta vad som 
hänt eftersom han var 
chockad.

Egen utredningsperso
nal från Trafi kverket var 
på söndagskvällen på plats 
i Kimstad. 

Tidigast på måndag mor
gon kan spåret förbi Kim
stad öppnas igen. 

MALIN AHNOFF

011200 354

malin.ahnoff@nt.se

HANNA PETERSSON

011200217

hanna.petersson@nt.se

Många unga i tågolyckan

Trafiken kommer att 
vara avstängd på stambanan 
åtminstone fram till måndag 
morgon vilket kan leda till 
störningar i Östgötapendelns 
trafi k. Standbybussar kom
mer att vara uppställda i 
Norrköping och Linköping 
måndag morgon för att 
stötta tågersättningbussarna 

n på linje 811, 812 och 813, 
uppger Östgötatrafi kens 
trafi kledning. På grund av 
det stora räddningspådraget 
kunde inte heller linje 484 
trafi kera gamla vägen till 
Norsholm, utan fi ck ta nya 
vägen i båda riktningarna. 
Det är oklart hur länge detta 
kommer att gälla.

FAKTA Trafi kläget framöver

FOTO: BJÖRN PERSSON/WIGHSNEWS

18 personer skadades vid en svår tågolycka vid

Kimstads station på söndagskvällen. Men

olyckan kunde ha utvecklats till en fullständig

katastrof.

Vid midnatt uppgav sjukvården att tre personer

var allvarligt skadade, varav en kvinna har

livshotande skador.

Tio av de skadade fördes till

Universitetssjukhuset medan åtta fördes till

Vrinnevisjukhuset.

Traktorgrävaren som kolliderade med ett

södergående X2000-tåg var nämligen lastad med

gasflaskor som slogs sönder vid kollisionen.

Mellan 240 och 250 personer var ombord på

X2000-tåget som var på väg till Malmö. Tåget var

mer än en halvtimme försenat när det lämnade

Norrköpings station vid halvåttatiden på

söndagskvällen.

Banarbete

Vid Kimstads station arbetade en traktorförare

med banarbete. Traktorgrävaren stod på det spår

där det pågår underhållsarbete. På

traktorgrävaren fanns gasflaskor som slogs

sönder vid kollisionen.

Enligt räddningsledare Lennart Månsson gled

traktorgrävaren av spåret mot det passerande

tåget. En del av traktorn träffade tåget, flera rutor

slogs sönder och rev upp hela den vänstra sidan

av tågsättet där väggarna också trycktes in på

flera ställen. Traktorföraren slängdes ut ur

maskinen, tåget fortsatte söderut och stannade

vid Kimstads gamla station.

Räddningstjänst, polis och ambulanser från både

Linköping och Norrköping kom till olycksplatsen.

Av de 18 som sent i går kväll befann sig på

sjukhusen i Norrköping och Linköping fördes tio

personer dit med ambulans.

Komplicerat

Räddningen av traktorföraren var komplicerad för

räddningstjänsten och ambulanspersonalen hade svårt

att komma fram till platsen där han låg.

 - Att tåget stannade där det gjorde var mitt i allt detta

rena turen för oss. Det underlättade räddningsarbetet så

att vi kunde köra ända fram, säger räddningsledare

Lennart Månsson.

De passagerare som inte fördes till Vrinnevisjukhuset i

Norrköping eller Universitetssjukhuset i Linköping

evakuerades först till en samlingsplats i närheten av

olycksplatsen.

Barn och unga

Bland dem fanns flera barn och ungdomar, däribland ett

handbollslag och en dansk skolklass. På platsen fanns

läkare och sjuksköterskor som plåstrade om personer

som fått glassplitter eller behövde annan hjälp.

De drygt 200 barnen och vuxna fick vänta ett par timmar

på att bussas till Linköping för vidare transporter.

Ombord på bussarna erbjöds krishantering och även på
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plats i Linköping erbjöds passagerarna att få

någon att prata med om det som de upplevt.

Chockad tågförare

När NT strax efter olyckan var i kontakt med

Trafikverkets presstjänst hade tågföraren ännu

inte

kunnat berätta vad som hänt eftersom han var

chockad.

Egen utredningspersonal från Trafikverket var på

söndagskvällen på plats i Kimstad.

Tidigast på måndag morgon kan spåret förbi

Kimstad öppnas igen.

011-200 354

malin.ahnoff@nt.se

Hanna Petersson

011-200217

hanna.petersson@nt.se

Fakta Trafikläget framöver

Bildtext: Tågolycka Kimstad
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Strukton Rails kommuni-
kationsdirektör Sven Kris-
tiansen anser att facket 
uttnyttjar tåg-
olyckan för att kritisera att 
privata bolag tagit över 
delar av spårarbetet.

– Det har varit ständig kri
tik och varningar för att 
säkerheten ska bli sämre. 
Vi har drabbats av olyckor 
men olyckor har även hänt 
i andra bolag. Vårt företag 
har inte en sämre kultur, 
snarare tvärtom. Vi arbe
tar inte på det sättet som 
fortfarande är tillåtet med 
arbetare på spår som är i 
trafi k, där en bevakar och 
en som jobbar.

Sven Kristiansen me

nar att företaget haft otur 
som varit inblandad i fl era 
olyckor.

– Det fi nns bara ett skäl 
egentligen. Pressen och 
trafi ken har ökat betydligt 
med följden att det har bli
vit svårare att få utrymme 
för spårarbete i en säker 
arbetsmiljö. Jag tror inte 
att det påverkar vilket fö
retag det är, statligt eller 
privat.

Nu hoppas han att have
rikommissionen kan kom
ma fram till slutsatser om 
högre krav på säkerheten 
för spårarbetare.

– Det gäller oavsett stat
ligt eller privat. Felet ligger 
ju i att pressen har ökat när 
järnvägen ska utnyttjas så 
mycket som möjligt. Det 
står i viss motsatsställning 
till att sköta och underhål
la järnvägen.

Strukton Rails anställda 
arbetar efter olyckan vid 
Linghem bara på spår som 
är avstängda för tågtrafi 
ken.

– Det handlar om hela 
systemet. Alla som arbetar 
i spår måste få möjlighet att 
råda över situationen i spå
ret. Det är bara att jämföra 

med om du åker på en väg 
förbi ett vägarbete. Där får 
du köra 30 och det bestäm
mer entrepenören. Här 
får vi inte det alla gånger vi 
känner att det behövs.

Egentligen, menar han, 
att utrymmet för under
håll av järnvägen är en po
litisk fråga.

– Vi tar det vi tilldelas. 
Det är väldigt svårt. Får 
vi förutsättningar i en 
upphandling försöker vi 
göra det bästa av det. Vi vill 
gärna att underhållet lyfts 
fram så att vi ska kunna gö
ra vårt arbete på ett tryggt 
och bra sätt. 

HANNA PETERSSON

011200 217

hanna.petersson@nt.se

”Vi vill gärna att underhållet lyfts fram”

KIMSTAD

Vid olyckan i Kimstad på 
söndagskvällen och vid 
olyckan i Linghem i vint-
ras där en banarbetare 
omkom var det Strukton 
Rail som ansvarade för 
arbetet .

Kommunikationschefen 
på Strukton Rail, Sven 
Kristiansen vill inte spe
kulera i hur gårdagens 
olycka kunde ske.

Efter olyckan i Ling
hem i februari stoppades 
alla arbeten där man fi ck 
jobba på spår med trafi k 
om man hade bevakning. 
Den typen av arbeten har 
inte tillåtits sedan dess. 
I stället stängs spåren av.

Inte på spår med trafi k
När det gäller söndagens 
olycka var traktorgräva
ren inte på spår som hade 
trafi k, utan på ett intillig
gande spår.

– Sedan kan man ha 
synpunkter på om man 
skulle ha stängt av även 
sidospåret  för att trafi ken 
där är ett riskmoment. 
I det här fallet har något 
hänt med maskinen, vad 
vet vi inte. 

Närmare Norrköping 
arbetade fl era personer 

på spåret. Enligt reglerna 
får inget tåg passera en 
sådan arbetsplats med 
högre hastighet än 70 ki
lometer i timmen.

– Vid olyckan på sön
dagen var hastighets
gränsen inte satt till 70 
kilometer såvitt jag har 
förstått, eftersom det var 
maskiner på mötande 
spår. Det är att likställa 
med att möta ett tåg. Det 
har varit mycket diskus
sioner om lokföraren 
körde för fort, men has
tigheten styrs genom sig
nalsystemet, säger Sven 
Kristiansen.

Försenat arbete
Under måndagen inrikta
des arbetet på att laga det 
södergående spåret så att 
vagnarna från X2000tå
get kunde lyftas därifrån. 
Trafi kverket räknar med 
att trafi ken på stambanan 
ska kunna vara igång igen 
vid lunchtid i dag, tisdag.

Arbetet på det norrgå
ende spåret, där traktor
grävaren arbetade med 
banarbete, blir därmed 
försenat. Det arbetet 
skulle varit klart på fre
dag i den här veckan.

DICK KJEDEMAR

HANNA PETERSSON

Samma bolag
inblandat 
som i februari

sina skador
Norrgående spår

      Traktorn står på norrgående spår och gräver 

och glider av mot det södergående spåret.

1

Södergående spår

      Föraren försöker få bort traktorn.
Ett X2000-tåg närmar sig.

2

GRAFIK: HASSE FROMIND

3     Traktorn snurrar runt och trä9ar tåget 
flera gånger.

Så gick olyckan till

FOTO: MAGNUS ANDERSSON

OMÖJLIGT KÖRA FÖR FORT
Stambanorna och även de 

fl esta mindre järnvägarna är 
utrustade med så kallat ATC. 
Det är ett system som hela 
tiden kontrollerar tågförarens 
beslut och om tåget inte följer 
någon signal eller kör för fort 
går systemet in och tar över. 
Det betyder att tågen inte 
kan köra för fort. Systemet 
med ATC började byggas ut 
1980 och täcker i dag 9 831 
kilometer av Sveriges 11 904 
kilometer järnväg. 
SÅ GICK OLYCKAN TILL

Klockan 17.40 på söndags
kvällen avgick tåg 505 Stock
holm med cirka 250 resenärer 
ombord. Klockan 21.55 skulle 
tåget ankomma Malmö, men 

n

n

det nådde aldrig sitt mål. Vid 
19.30tiden lämnade tåget 
Norrköpings station drygt en 
halvtimme försenat, och strax 
före klockan 20 fi ck resan ett 
dramatiskt slut, när X2000
tåget kolliderade med ett ar
betsfordon på ett intilliggande 
spår vid Kimstad.

18 personer, däribland 
fl era barn och ungdomar, fi ck 
föras till sjukhus efter olyckan. 
En 24årig kvinna skadades 
så svårt att hon avled under 
måndagen.

Olyckan utreds nu på fl era 
håll, bland annat av Statens 
haverikommission, polisen, 
Arbetsmiljöverket, Trafi kver
ket och Strukton Rail. 

n

n

FAKTA Tågolyckan i Kimstad

”…pressen har ökat när järnvägen ska utnytt-
jas så mycket som möjligt…”

Vid olyckan i Kimstad på söndagskvällen och vid

olyckan i Linghem i vintras där en banarbetare

omkom var det Strukton Rail som ansvarade för

arbetet .

Kommunikationschefen på Strukton Rail, Sven

Kristiansen vill inte spekulera i hur gårdagens

olycka kunde ske.

Efter olyckan i Linghem i februari stoppades alla

arbeten där man fick jobba på spår med trafik om

man hade bevakning. Den typen av arbeten har

inte tillåtits sedan dess.

I stället stängs spåren av.

Inte på spår med trafik

När det gäller söndagens olycka var

traktorgrävaren inte på spår som hade trafik,

utan på ett intilliggande spår.

 - Sedan kan man ha synpunkter på om man

skulle ha stängt av även sidospåret för att

trafiken där är ett riskmoment.

I det här fallet har något hänt med maskinen, vad

vet vi inte.

Närmare Norrköping arbetade flera personer på

spåret. Enligt reglerna får inget tåg passera en

sådan arbetsplats med högre hastighet än 70

kilometer i timmen.

 - Vid olyckan på söndagen var hastighetsgränsen

inte satt till 70 kilometer såvitt jag har förstått,

eftersom det var maskiner på mötande spår. Det

är att likställa med att möta ett tåg. Det har varit

mycket diskussioner om lokföraren körde för fort,

men hastigheten styrs genom signalsystemet,

säger Sven Kristiansen.

Försenat arbete

Under måndagen inriktades arbetet på att laga

det södergående spåret så att vagnarna från

X2000-tåget kunde lyftas därifrån. Trafikverket

räknar med att trafiken på stambanan ska kunna

vara igång igen vid lunchtid i dag, tisdag.

Arbetet på det norrgående spåret, där

traktorgrävaren arbetade med banarbete, blir därmed

försenat. Det arbetet skulle varit klart på fredag i den

här veckan.
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KIMSTAD

– Det small till och sedan 
började hela tåget svaja 
och skaka. Människor 
skrek och jag trodde att 
hela tåget skulle välta. 
Barn och vuxna skrek.

Mats Ageberg står med sin 
resväska på uppsamlings
platsen utanför Kimstad 
gamla station. Kolmörkret 
är upplyst av räddnings
tjänstens strålkastare och 

ambulansernas blåljus.
De fl esta av de närmare 

250 passagerarna har inte 
en aning om var de är eller 
vad som hänt.

Är samlad
Mats Ageberg ser samlad 
ut när han berättar om 
smällen, svajandet och 
rädslan för att tåget skulle 
välta. Sedan kom röken 
och ovissheten hur allvar
ligt  det var.

Han säger att han mår 
bra, men känner sig olus
tig. Han var på väg hem 
till Skåne efter att ha varit 
i Stockholm under helgen. 
Mats Ageberg satt i tredje 
vagnen, ganska långt fram 
och på höger sida som inte 
träffades av traktorgräva
ren. I den bakre delen av 
vagnen satt en dansk skol
klass med barn i tiotolv
årsåldern.

– Det är de som satt på 

den vänstra sidan som ska
dades.

– När tåget stannat stod 
vi bara utan att veta vad 
som hänt eller vad vi skulle 
göra. Så sade en tågvärd i 
högtalarna att vi kunde gå 
ut ur tåget. Jag såg ingen 
som satt fast eller så där
emot en man som slagit sig 
i huvudet. Han fi ck sätta sig 
ned på marken sedan.

Dörren i vagnen gick inte 
att öppna så passagerarna 

tog sig över till nästa vagn 
och ut därifrån.

– Folk samlade ihop sina 
saker och tog sig ut. Det var 
ganska lugnt då. Sedan tog 
det kanske en kvart innan 
ambulanserna kom.

Halvtimme försenad
X2000tåget var mer än 
en halvtimme försenat när 
det lämnade Norrköping 
på väg mot Malmö.

– Sedan gick det ganska 

långsamt, det kändes som 
att tåget fått upp farten 
men inte helt och hållet.

De skakade passage
rarna blev ompysslade av 
både sjukvårdspersonal 
och poliser, fi ck fi ltar och 
dryck medan de väntade 
på bussarna som skulle ta 
dem vidare till Linköping. 

HANNA PETERSSON

011200 217

hanna.petersson@nt.se

”Det small till och jag trodde att tåget skulle  välta”

FOTO: HÅKAN SJÖSTRÖM
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- Det small till och sedan började hela tåget svaja

och skaka. Människor skrek och jag trodde att

hela tåget skulle välta. Barn och vuxna skrek.

Mats Ageberg står med sin resväska på

uppsamlingsplatsen utanför Kimstad gamla

station. Kolmörkret är upplyst av

räddningstjänstens strålkastare och

ambulansernas blåljus.

De flesta av de närmare 250 passagerarna har

inte en aning om var de är eller vad som hänt.

Är samlad

Mats Ageberg ser samlad ut när han berättar om

smällen, svajandet och rädslan för att tåget

skulle välta. Sedan kom röken och ovissheten

hur allvarligt det var.

Han säger att han mår bra, men känner sig

olustig. Han var på väg hem till Skåne efter att ha

varit i Stockholm under helgen. Mats Ageberg

satt i tredje vagnen, ganska långt fram och på

höger sida som inte träffades av traktorgrävaren.

I den bakre delen av vagnen satt en dansk

skolklass med barn i tio-tolvårsåldern.

 - Det är de som satt på den vänstra sidan som

skadades.

 - När tåget stannat stod vi bara utan att veta vad

som hänt eller vad vi skulle göra. Så sade en

tågvärd i högtalarna att vi kunde gå ut ur tåget.

Jag såg ingen som satt fast eller så där-

emot en man som slagit sig i huvudet. Han fick

sätta sig ned på marken sedan.

Dörren i vagnen gick inte att öppna så

passagerarna tog sig över till nästa vagn och ut

därifrån.

 - Folk samlade ihop sina saker och tog sig ut.

Det var ganska lugnt då. Sedan tog det kanske

en kvart innan ambulanserna kom.

Halvtimme försenad

X2000-tåget var mer än en halvtimme försenat

när det lämnade Norrköping på väg mot Malmö.

 - Sedan gick det ganska långsamt, det kändes som att

tåget fått upp farten men inte helt och hållet.

De skakade passagerarna blev ompysslade av både

sjukvårdspersonal och poliser, fick filtar och dryck

medan de väntade på bussarna som skulle ta dem

vidare till Linköping.

011-200 217

hanna.petersson@nt.se
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KIMSTAD

Tågolyckan i Kimstad på 
söndagskvällen ska egent-
ligen inte kunna inträffa. 

Det hävdar Jörgen Lund
ström fackordförande i 
banklubben Mellansve
rige, som menar att den 
totala avregleringen av 
järnvägsmarknaden, dels 
på järnvägssidan och dels 
på underhållssidan är en 
bidragande orsak.

– Det innebär att man 
handlar på kontrakt och 
när man prispressar som 
man gör från Trafi kverket 
så gör ju bolag som bolag 
ska, det vill säga en vinst 
och då kommer säkerhet, 
arbetsmiljö och personal 
och allt annat på undantag. 

Man sparar det man kan, 
med tydliga effekter, säger 
han och tillägger att man 
varnat för det här.

– Vi har haft fl era döds
olyckor under våren och 
nu börjar det likna avregle
ringen i England när trafi 
kanterna drabbas också.

För mycket olyckor
Jörgen Lundström berät
tar att en snöröjare i Ling
hem omkom i februari, 
en påkörning inträffade i 
Tomteboda där en eltek
niker dog och en olycka 
hände vid tunnelbanan 
vid Mariatorget i samband 
med tunnelbygget.

– Tre dödsfall i bran
schen på ett halvår är gan
ska mycket. Man tummar 

på säkerhetsarbetet hos al
la entreprenörer. De tving
as vinstmaximera i stället 
för att jobba säkert.

I andra länder också
Jörgen Lundström kan 
inte uttala sig om vad som 
hänt i Kimstad men menar 
att det följer samma möns
ter som hänt i England och 
Nya Zeeland. Det börjar 
med fl era dödsfall på arbe
tarsidan, sedan sprider det 
sig till att olyckorna även 
drabbar trafi kanter.

– Med de säkerhetsru
tiner och föreskrifter som 
fi nns så ska inte det här 
kunna hända. Det fi nns 
ingen möjlighet, säger han.

– Har man tillräckligt 
mycket säkerhetsfolk så 

fi nns det en säkerhetsvakt 
vid varje enhet, varje ma
skin, som skulle ha kunnat 
gå ut och lagt på kontakt
don eller något. Vilket teo
retiskt är vad som ska ske 
enligt föreskrifterna.

De svenska tågen är ut
rustade med ATC (auto
matiska tågkontrollen) 
som går på direkt och får 
stopp på tåget.

Börjar tappa kontrollen
Även fackförbundet Se
ko – Facket för Service och 
Kommunikation – som 
organiserar de anställda 
inom järnvägen är starkt 
kritiskt mot den bristande 
säkerheten på järnvägen.

Gårdagens allvarliga tåg
olycka utanför Norrköping 

menar man är ytterligare 
ett tragiskt exempel på att 
säkerhetsarbetet på järn
vägen inte fungerar. Seko 
menar att den allt mer 
fragmentiserade järnvägs
branschen nu börjar tappa 
all kontroll. Något som för
bundet varnat för länge.

Ställa krav
– Om man följer alla säker
hetsföreskrifter ska inte 
olyckor som den igår kunna 
inträffa. Här är det tydligt 
att en eller fl era delar har 
brustit allvarligt. Vilka det 
handlar om får utredning
en visa, men branschen 
har successivt monterat 
ner både säkerhetsarbete 
och utbildningsinsatser. 
Det viktiga är nu att ome

delbara åtgärder sätts in 
för att olyckor som denna 
inte upprepas, säger Janne 
Rudén, förbundsordför
ande på Seko. 

– Den som upphandlar 
arbetet på järnvägen måste 
förvissa sig om att säkerhe
ten är fullgod i entrepre
nörsledet och ställa krav 
därefter. 

DICK KJEDEMAR

011200 123

dick.kjedemar@nt.se

Fotnot: Vid tillfället för olyckan 

fanns ingen hastighetsbegräns

ning alls vid Kimstad. Tåget höll 

på att accelerera, men innan has

tighetsutrustningen undersökts 

är det omöjligt att säga vad tåget 

hade för hastighet.

Samfälld facklig kritik mot säkerhetsbrister

KIMSTAD

Kimstad har återigen 
drabbats av en all-
varlig tågolycka. Un-
der måndagen avled 
den 24-åriga kvinna 
som fick de allvarli-
gaste skadorna vid 
olyckan.

Den 24åriga kvinnan 
som var hemmahörande 
i Köpenhamn men kom
mer från Örebro ådrog sig 
kraftiga skallskador vid 
olyckan. Sammanlagt 18 
personer fördes till sjuk
husen i Linköping och 
Norrköping. 

Dagen efter är det lugnt 
ute vid spåret. Grävmaski
nen som träffades av tåget 
ligger som en skrothög vid 
sidan om och dess skopa 
har följt med tåget ytter
ligare 40 meter. Några 
hundra meter längre fram 
vid Kimstads gamla sta
tionsbyggnad står tåget 
med vänstersidan uppfl äkt 
över fl era vagnar.

Väktare passar bagage
Väktare har placerats ut 
för att vakta över passage
rarnas kvarlämnade baga
ge och på spåret mäter en 
besiktningsman rälsen.

– Vi kontrollerar att det 
inte är fråga om en urspår
ning, säger han och tror in
te att han kommer att fi nna 
att det skulle ha kunnat bi
dra till olyckan.

Senare under dagen 
upptäcktes att en växel 
skadats. Reparationerna 
innebar att stambanan 
mellan Norrköping och 
Linköping först beräknas 
kunna öppnas vid elvati
den i dag tisdag.

Längre fram går haveri
kommissionens utsända. 
De anlände till platsen vid 

midnatt, natten mot mån
dagen.

Otto Nilsson, haveriut
redare, får många frågor 
från pressen men har inga 
svar att ge. 

– Vi ska kontrollera tå
gets hastighetsutrustning, 
samla in fakta, dokumen
tera och besiktiga områ
det. Sedan ska vi ta kontakt 
med de övriga aktörerna, 
säger han.

Sex till tolv månader
Otto Nilsson räknar med 
att den här typen av olycka 
tar mellan sex månader 
och ett år att utreda.

Han vill inte kommente
ra vad som kan ha orsakat 
olyckan, men besiktnings
mannen på spåret säger 
att det ser ut som om det är 
själva skopan på grävma
skinen som orsakat ska
dorna.

Även polisen kom till 
platsen på måndagen. De
ras uppdrag var att utreda 
själva arbetsplatsolyckan.

Luciakandidater omkom
Den förra olyckan som in
träffade på nästan exakt 
samma ställe inträffade 
för två år sedan. Det var ett 
godståg som inte kunde 
bromsa. Den gången blev 
ingen skadad. För drygt 60 
år sedan, 1949, inträffade 
en tragisk olycka på den 
gamla landsvägen som då 
korsade spåret där X2000 
nu står. Det var tre lucia
kandidater som satt bak i 
en droska som då kördes 
på av tåget. Eftersom det 
var vinter så var tåget för
sett med en plog som klöv 
droskan och de tre unga 
kvinnorna omkom.

DICK KJEDEMAR

011200 123

dick.kjedemar@nt.se

24-årig kvinna avled av 

Utredare från statens haverikommission påbörjade sitt arbete på måndagen med att dokumentera och samla in 
fakta om söndagens tågolycka i Kimstad, där 18 personer skadades.

Kimstad har återigen drabbats av en allvarlig

tågolycka. Under måndagen avled den 24-åriga

kvinna som fick de allvarligaste skadorna vid

olyckan.

Den 24-åriga kvinnan som var hemmahörande i

Köpenhamn men kommer från Örebro ådrog sig

kraftiga skallskador vid olyckan. Sammanlagt 18

personer fördes till sjukhusen i Linköping och

Norrköping.

Dagen efter är det lugnt ute vid spåret.

Grävmaskinen som träffades av tåget ligger som

en skrothög vid sidan om och dess skopa har

följt med tåget ytterligare 40 meter. Några hundra

meter längre fram vid Kimstads gamla

stationsbyggnad står tåget med vänstersidan

uppfläkt över flera vagnar.

Väktare passar bagage

Väktare har placerats ut för att vakta över

passagerarnas kvarlämnade bagage och på

spåret mäter en besiktningsman rälsen.

 - Vi kontrollerar att det inte är fråga om en

urspårning, säger han och tror inte att han

kommer att finna att det skulle ha kunnat bidra

till olyckan.

Senare under dagen upptäcktes att en växel

skadats. Reparationerna innebar att stambanan

mellan Norrköping och Linköping först beräknas

kunna öppnas vid elvatiden i dag tisdag.

Längre fram går haverikommissionens utsända.

De anlände till platsen vid midnatt, natten mot

måndagen.

Otto Nilsson, haveriutredare, får många frågor

från pressen men har inga svar att ge.

 - Vi ska kontrollera tågets hastighetsutrustning,

samla in fakta, dokumentera och besiktiga

området. Sedan ska vi ta kontakt med de övriga

aktörerna, säger han.

Sex till tolv månader

Otto Nilsson räknar med att den här typen av

olycka tar mellan sex månader och ett år att utreda.

Han vill inte kommentera vad som kan ha orsakat

olyckan, men besiktningsmannen på spåret säger att det

ser ut som om det är själva skopan på grävmaskinen

som orsakat skadorna.

Även polisen kom till platsen på måndagen. Deras

uppdrag var att utreda själva arbetsplatsolyckan.

Luciakandidater omkom

Den förra olyckan som inträffade på nästan exakt

samma ställe inträffade för två år sedan. Det var ett

godståg som inte kunde bromsa. Den gången blev ingen

skadad. För drygt 60 år sedan, 1949, inträffade en

tragisk olycka på den gamla landsvägen som då korsade

spåret där X2000 nu står. Det var tre luciakandidater

som satt bak i en droska som då kördes på av tåget.

Eftersom det var vinter så var tåget försett med en plog

som klöv droskan och de tre unga kvinnorna omkom.
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dick.kjedemar@nt.se

Bildtext: Utredare från statens haverikommission

påbörjade sitt arbete på måndagen med att

dokumentera och samla in fakta om söndagens

tågolycka i Kimstad, där 18 personer skadades.
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På tv i dag
•Kampen om Rådhuset
–  Bengt Ekström

DAGENS FRÅGA

John Kyrklund, 56 år, 
projektledare, Norrköping
– Inte ett dugg. Det händer 
sällan något så jag är trygg 
när jag åker och jag gillar tåg.

Rolf Karlsson, 62 år, 
pensionär, Norrköping
– Nej, det är jag inte. Jag har 
jobbat som banarbetare och 
litar på manskapet.

AnnSofi e Dreij, 31 år, 
grafi sk formgivare, 
Norrköping
– Det fi nns annat som är lika 
farligt.

Lottie Andersson, 24 år, 
studerande, Norrköping
– Jag var inte det tidigare, 
man tänker till. Men jag är 
inte rädd.

Kristina Lundin, 31 år, 
upphandlingskonsult, 
Norrköping
– Nej, jag pendlar till Stock
holm, men jag kan tänka mig 
att åka bil då tågen strular.

Är du rädd för att 
åka tåg?

TEXT: DICK KJEDEMAR
FOTO: MAGNUS 

ANDERSSON

NORRKÖPING

Norrköpings kom-
muns kostnader 
för skadegörelse, 
glaskross och klot-
tersanering minskar 
drastiskt för tredje 
året i rad. 

– Ungarna har fattat att 
man inte ska syssla med 
skadegörelse, säger Håkan 
Karlsson, Brottsförebyg
gande rådet i Norrköping. 

När kommunen 2007 
började kräva att alla dess 
fastighetsentreprenörer 
skulle anmäla all skade
görelse som kostar mer 
än 500 kronor att åtgärda 
ökade anmälningarna med 
550 procent. Sedan dess 
har kostnaderna för ska
degörelsen minskat tre år 
i rad. 

I augusti 2007 var skade
kostnaderna uppe i drygt 
tre miljoner kronor för att 
sedan minska till drygt 1,8 
miljoner kronor för mot
svarande perioder 2008 
och 2009. I år är kostna
derna ännu lägre, drygt en 
miljon kronor. 

Med hela tiden
– Sanningen är att vi inte 
kan utvärdera skadekost
naderna en gång om året, 
utan måste vara med hela 
tiden. Närpolisens ung
domsenhet, skola och soci
altjänsten har också börjat 
samverka på ett bra sätt, 
säger Richard Tjernström, 
säkerhetssamordnare på 
Norrköpings kommun. 

Men en del arbete har på
gått mycket längre. Redan 

1993 började Norrköpings 
kommun främja graffi ti 
med klotterväggen i ham
nen och en graffi tiskola. 

– Nyckeln är dialog mel
lan graffi timålarna och 
myndigheter, säger Conny 
Johansson, som är fritids
ledare, graffi timålare och 
verksamhetsansvarig för 
graffi timålarna i gamla 
Gjuteriet på Stockholms
vägen.

Håkan Karlsson håller 
med. 

– Sedan vi började i mit
ten av nittiotalet har vi haft 
vissa toppar då det olagliga 
klottret ökat. De har kom
mit när vi inte haft någon 
länk mellan oss och må
larna. 

Conny Johansson tror 
att Norrköpings kommuns 
öppenhet mot graffi timå
larna, till skillnad mot den 
nolltolerans som fi nns i 
många andra kommuner, 
är framgångsrik. 

– I andra kommuner 
ökar man bevakningen och 
sätter upp kameror, men då 
fl yttar man bara på proble
met. Vi försöker i stället se 
grabbarna som en resurs. 
Men det är inte säkert att 
modellen går att applicera 
på andra kommuner. 

Hålla en låg profi l
Samtidigt vill han inte 
marknadsföra graffi ti
satsningen för brett.

– Det är viktigt att hålla 
en låg profi l. Det här får 
inte bli någon prova på
verksamhet. Då skulle det 
kanske komma hundra 
grabbar hit och det klarar 
jag inte. 

Kommunens ambitio

ner att göra Norrköping 
till en tryggare stad att bo 
i slutar inte här. Hela tiden 
pågår olika projekt. I sko
lan lärs livskunskap som 
handlar om etik och moral 
ut och idrottsföreningarna 
arbetar med ”idrott utan 
gränser” som handlar om 
respekt och hänsyn. 

– Det fi nns många bra 
exempel där man jobbar 
med ungdomars sociala liv. 
Det här växer och jag skulle 
också vilja jobba mer med 
ungdomars infl ytande, 
inte bara i skolan utan över 
livet, säger Håkan Karls
son. 

PETRONELLA UEBEL
011200 158

petronella.uebel@nt.se

Klottersaneringen
neråt för tredje året

NT RÄTTAR
n Till sitt pågående 
forskningsprojekt har 
Vrinnevisjukhusets 
geriatriska klinik fått 
åtta miljoner kronor 
av Sveriges kommuner 
och landsting och Soci
aldepartementet. Det 
är landstingspengar till 
den fortsatta vården av 
de sjukaste äldre som 
Anne Ekdahl och hen
nes kolleger betvivlar 
att de kommer att få av 
politikerna.

NORRKÖPING Tågtrafi ken 
förbi olycksplatsen i 
Kimstad utanför Norr
köping återupptogs 
strax efter klockan 11 på 
tisdagen. Tidigare hade 
trafi ken mellan Stock
holm och Malmö letts 
om via Katrineholm, 
Hallsberg och Mjölby.

Av de 18 personer 
som skadades vid 
olyckan låg en 58årig 
kvinna på tisdagen 
kvar på Universitets
sjukhuset i Linköping. 
Samtidigt förfl yttades 
en man i 20årsåldern 
från Vrinnevisjukhuset 
i Norrköping till Cen
trallasarettet i Karlstad. 
Övriga har fått åka hem.
 TT

Tågtrafiken 
igång på 
olycksplatsen

En laglig vägg för graffi ti. Det är en av förutsättningarna för Norrköpings lyckade satsning mot klotter.
ARKIVBILD: PENTTI MIKKOLA

”Vi försöker i stället 
se grabbarna som en 
resurs.”

NORRKÖPING I stora de
lar av Norrköpings in
nerstad var det ovanligt 
mörkt på tisdagskväl
len. Någon hade glömt 
att slå på styrsystemet 
för gatubelysningen.

Enligt Eon, som 
ansvarar för gatubelys
ningen, kom det in en 
felanmälan vid 20.15.  
– Det är den mänskliga 
faktorn helt enkelt, sä
ger Torbjörn Larsson, 
vid Eons presstjänst. NT

Någon glömde 
tända lyset

Tågtrafiken förbi olycksplatsen i Kimstad utanför

Norrköping återupptogs strax efter klockan 11 på

tisdagen. Tidigare hade trafiken mellan

Stockholm och Malmö letts om via Katrineholm,

Hallsberg och Mjölby.

Av de 18 personer som skadades vid olyckan låg

en 58-årig kvinna på tisdagen kvar på

Universitetssjukhuset i Linköping. Samtidigt

förflyttades en man i 20-årsåldern från

Vrinnevisjukhuset i Norrköping till

Centrallasarettet i Karlstad. Övriga har fått åka

hem.tt
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vill Mona Sahlin. Ett resultat som borde ge eko 
både i LOborgen och på Sveavägen. 

I dagsläget ser det defi nitivt ut som Lundby
Wedin och LO satsat på fel häst. Ännu ett re
korduselt val för socialdemokratin kommer att 
tvinga fram fl era saker. Dels ett nytt ledarskap 
och dels sannolikt en behövlig genomgång av 
politiken. Det reformutrymme som fanns efter 
brakförlusten och Göran Perssons avgång 2006 
slarvades bort av snabbt stigande opinionssiff
ror. Varför ändra något som väljarna gillar, var 
förmodligen analysen! 

Om regeringen Reinfeldt får förnyat förtroen
de, som läget ser ut att bli i dag, kommer ledning
en för LO att tvingas göra en grundlig värdering 
av läget. Om det dessutom visar sig att andelen 
LOmedlemmar som röstar på Alliansen ökat 
blir behovet av nytänkande än mer påtagligt. 

LO:s danska motsvarighet har brutit de for
mella banden med socialdemokratin. Analysen 
var att om man ska företräda runt 1,4 miljoner 
medlemmar går det inte att låsa fast sig vid ett 
enda parti. När makten dessutom tenderar att 
skifta blir behovet av att kunna ha en öppen dia
log åt alla håll än mer viktigt. 

Svenska LO:s eftervalsanalys kommer att bli 
intressant. Kanske är det dags att både byta in
riktning och ledarskap. 

NORRKÖPINGS TIDNINGAR 15 SEPTEMBER 2010

LO verkar följa Wallenbergs valspråk 
att verka men inte synas. Fast LO var-
ken verkar eller syns. 

En del hävdar att det råder frostiga relationer 
mellan den socialdemokratiska toppen och Rö
relsens fackliga gren. LObasen Wanja Lundby
Wedin hjälpte till att föra fram Mona Sahlin till 
partiordförandeposten men fi nns inte med i 
Sahlins valuppställning. I stället kampanjar 
LundbyWedin i skymundan, långt från den me
diala uppmärksamheten.

Således bedrivs en valrörelse där Socialdemo
kraterna och LO båda driver kampanj mot reger
ingen, men mer eller mindre för sig själva. Något 
som sällan eller aldrig förekommit i svensk po
litik. LundbyWedin anses av fl era vara ”bränd” 
efter AMFskandalen då det framgick att fack
basen beviljat fallskärmar på tiotals miljoner 
kronor samtidigt som man använde brösttoner 
mot bonusar och fallskärmar annorstädes. Detta 
övertydliga exempel på dubbelmoral bakband 
LO i frågan och reste dessutom krav från social
demokrater på LundbyWedins avgång. 

LO har valt att satsa 17 miljoner kronor av 
medlemmarnas pengar, samt allt gratisarbete 
från fackliga ombudsmän, på att de rödgröna 
ska vinna valet. Detta trots att LO är minst sagt 
splittrade om vem medlemmarna vill ha som 
statsminister de kommande fyra åren. 28 pro
cent vill ha Fredrik Reinfeldt (M) och 25 procent 

Vallokomotiv 
på replängds avstånd

Ett resultat som 
borde ge eko både 
i LO-borgen och 
på Sveavägen.”

Tågolyckan utanför Kimstad krävde en 
människas liv. Totalt skadades nästan 20 
personer.

Exakt varför olyckan blev så allvarlig – 
eller att den över huvud taget kunde inträf
fa – återstår för haverikommissionen att 
utreda. Vissa vågar dock redan dra långtgå
ende slutsatser. Jörgen Lundström, fack
ordförande på banklubben Mellansverige, 
skyller självsäkert på avregleringen och 
konstaterar att med vinstintresse blir sä
kerheten alltid lidande. Sekos ordförande 
Janne Rudén har gått ännu längre och und
rat hur många liv till infrastrukturminister 
Åsa Torstenssons (C) politik ska kosta...

Det är starkt ideologiska och mycket 
dumma uttalanden. Framför allt känns 
det cyniskt att utnyttja en svår olycka, vars 
orsaker vi inte kan vara säkra på, i syfte att 
göra en politisk markering.

Kanske fi nns det anledning att ifrågasät
ta delar av avregleringen, alldeles oavsett 
olyckan i Kimstad. Det får naturligtvis inte 
ens fi nnas en misstanke om att säkerheten 
naggas i kanten vid upphandlingar.

Samtidigt fi nns det uppgifter på att 
olyckarna i själva verket minskat sedan 
Banverket började anlita entreprenörer i 
början på 2000talet.

Under alla omständigheter är det viktigt 
att dra lärdomar, för underhållsarbetena 
kommer att bli fl er kommande mandatpe
riod – oavsett regering.

Efter tragedin

l 
Tyck till på 
nt.se/ledare

VALFEBER

Dagens ”Det var inte jag!”

”Jo, men ungdomarna skulle 
inte dricka. Man måste för-
säkra sig om att de har rätt 
ålder. Man har ett ansvar även 
om någon skulle ha en falsk le-

gitimation med sig. 
Ansvaret ligger 

helt på arrangö-
ren.”
THOMAS BODSTRÖM 

(S) FÖRDELAR AN-
SVAR EFTER ATT DET 

SERVERATS ALKOHOL 
TILL 15-ÅRINGAR PÅ HANS 

VALMÖTE.

Dagens nakna sanning

”Det fanns en 
naken man ock-
så som kastade 
knivar och spot-
tade äpplen över 
publiken. De 
fl esta skrattade 
och tyckte att 
det var roligt.”
VÄNSTERPARTIETS KOMMUNALRÅD I SÖDER-
TÄLJE, STAFFAN NORBERG, KOMMENTERAR 
STRIPPAN SOM UPPTRÄDDE PÅ PARTIETS FAMIL-
JEDAG. HELT NAKEN VAR HON DOCK INTE, UTAN 
HADE PARTIETS KLISTERMÄRKE STRATEGISKT 
PLACERADE.

Kommunala överraskningar
I Norrköping sitter Socialdemokraterna fort
farande kvar, men i ”röda” Finspång tvingades 
de bort under mandatperioden. Utvecklingen i 
Finspång är faktiskt av riksintresse och påvisar 
att ingen sitter säkert i sadeln.

Visst har Finspång haft sina beskärda ekono
miska problem, men det var snarare socialde
mokratisk maktfullkomlighet som blev partiets 
fall. Till sist tröttnade nämligen vänsterpartis
terna på att hunsas som röstboskap – och valde 
att göra gemensam sak med den borgerliga op
positionen. Den nu styrande regnbågsalliansen 
har varit framgångsrik och skapat en dynamik 
som tidigare saknades i kommunen.

Mycket talar för att det blir fortsätt vänster
högerstyre också efter valet, även om Vänster
partiet taktiskt nog håller alla dörrar öppna. 
Vad Socialdemokraterna kan erbjuda kan dock 
diskuteras. Accepterar till exempel Socialdemo
kraterna att spela andrafi olen i en Vänsterledd 
koalition?

I Finspång är ingen rädd för kommunister! 
Men så är också Vänsterpartiet i Finspång pålit
ligt reformerat och har därmed, i praktisk hand
ling, visat att det faktiskt fi nns något som kan 
kallas progressiv vänster.

Dock inte alltid. I friskolefrågan är man till 
exempel tvekande. Det fi nns alltså goda grun
der för fortsatt starkt borgerligt infl ytande över 
kommunalpolitiken i Finspång.

I Söderköping och Valdemarsvik sitter Alli
anspartierna tämligen tryggt vid makten. Dock 
fi nns det anledning att fråga sig hur kommunsty

”I Finspång är 
ingen rädd för 
kommunister!”

relsens ordförande Magnus Berge (C) i Söderkö
ping ställer sig till att lämna sin post!

För om valresultatet följer rikstrenden enligt 
opinionsundersökningarna kommer Modera
terna, som redan är mycket större än de andra 
borgerliga partierna, att öka kraftigt. Det bör ge 
avtryck i såväl befattningar som sakpolitik och vi 
noterar med tillfredsställelse att Moderaterna 
ställt sig positiva till sänkt kommunalskatt i Sö
derköping.

Också Valdemarsvik kan genomgå politiska 
förändringar efter att mångårige kommunalrå
det Torvald Karlsson (C) lämnat politiken under 
mandatperioden. Kan Centern förbli största 
parti utan Karlsson och är det kört för oppositio
nen redan på förhand? Socialdemokraterna var 
visserligen starka i förra kommunalvalet, men 
det var då det!

I Valdemarsvik fi nns numera också Nybyggar
partiet, som väckt ganska stor uppmärksamhet. 
Fast oavsett utgång är det sannolikt att Valde
marsvik förblir borgerligt.

Mindre kommuner utmärks ofta av mindre 
ideologiska motsättningar. Det stämmer delvis, 
men bara delvis, i fallen ovan. I Finspång har 
en evighetslång socialdemokratisk hegemoni 
brutits. I Söderköping utmanas Alliansen av en 
relativt hårt driven vänsterpolitik, i form av So
cialdemokraternas unge Mattias Ravander. Och 
i Valdemarsvik kan ett helt nytt parti rubba den 
invanda bilden av lite sömnig kommunalpolitik. 
De kommunala valvakorna kan faktiskt bli lika 
spännande som på riksplanet.

Tågolyckan utanför Kimstad krävde en människas

liv. Totalt skadades nästan 20 personer.

Exakt varför olyckan blev så allvarlig - eller att

den över huvud taget kunde inträffa - återstår för

haverikommissionen att utreda. Vissa vågar dock

redan dra långtgående slutsatser. Jörgen

Lundström, fackordförande på banklubben

Mellansverige, skyller självsäkert på

avregleringen och konstaterar att med

vinstintresse blir säkerheten alltid lidande. Sekos

ordförande Janne Rudén har gått ännu längre och

undrat hur många liv till infrastrukturminister Åsa

Torstenssons (C) politik ska kosta...

Det är starkt ideologiska och mycket dumma

uttalanden. Framför allt känns det cyniskt att

utnyttja en svår olycka, vars orsaker vi inte kan

vara säkra på, i syfte att göra en politisk

markering.

Kanske finns det anledning att ifrågasätta delar

av avregleringen, alldeles oavsett olyckan i

Kimstad. Det får naturligtvis inte ens finnas en

misstanke om att säkerheten naggas i kanten vid

upphandlingar.

Samtidigt finns det uppgifter på att olyckarna i

själva verket minskat sedan Banverket började

anlita entreprenörer i början på 2000-talet.

Under alla omständigheter är det viktigt att dra

lärdomar, för underhållsarbetena kommer att bli

fler kommande mandatperiod - oavsett regering.
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