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Uppsatsen är analyserad utifrån en kritisk diskursanalys och ämnar undersöka hur utvalda 

tidningsartiklar från tre länder skildrar en och samma händelse utifrån tre perspektiv: empati, 

ekonomi och säkerhet. Studiens undersökningsobjekt är naturkatastrofen och det efterföljande 

kärnkraftshaveriet som inträffade den 11 mars 2011 i Japan. Det empiriska materialet består 

av tolv artiklar från tidningar i Sverige, USA och Japan. Studien är begränsad till två tidningar 

och fyra artiklar per land. Analysen undersöker om det finns några tendenser till likheter eller 

skillnader i framställningen av händelsens rapporter. Journalisters användning av språk bidrar 

till olika diskurser i tidningsartiklar och i samband med det kan man se vissa tendenser till 

kulturella skillnader i rapporteringarna. Studien kommer med hjälp av en kvalitativ metod 

undersöka hur journalister i producerade texter framställt naturkatastrofen som berörde hela 

världen i publicerade artiklar. Resultaten av analysen presenteras i diskussion och slutsats och 

avslutas med en sammanfattning av reflektioner kring resultaten. 

 

Nyckelord: Kritisk diskursanalys, Japan, nyhetsrapportering under katastrofer, 

mikrostruktur, makrostruktur.  

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 
Abstract 

 

The essay is based on a critical discourse analysis and intends to examine how news articles 

from three countries depict the same story from three perspectives: empathy, economy and 

safety. We investigate whether there are tendencies of any similarities or differences in the 

production of the event reports. With help from theoretical concepts of critical discourse 

analysis, we can see how discourse is constructed for certain designs. Journalists' use of 

language contributes to discursive similarities in news reporting, and through this we can see 

how selected articles are designed according to certain perspectives. The study's survey 

objects are the natural disaster and the nuclear accident, which occurred March 2011 in Japan. 

The empirical material consists of twelve articles from newspapers in Sweden, the USA and 

Japan. The analysis is limited to two newspapers and four articles per country. The study uses 

qualitative methods to investigate how journalists produced texts about the natural disaster 

that hit the whole world in published articles. Results of the analysis are presented in the 

discussion and conclusion with an associated image for foreseeable explanation. 

 

Keywords: Critical Discourse Analysis, Japan, news reporting during disasters, 

microstructure, macrostructure. 
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1. Inledning 

 
Inledningskapitlet introducerar ämnet som studien avser undersöka och analysera. En kort 

inledning av katastrofens händelseförlopp och hur medier använder sig av språk i texter 

presenteras . 

 

 

 

När naturkatastrofer inträffar påverkas den utsatta nationen avsevärt. Samhällen är sårbara vid 

naturkatastrofer, människor dör och hem förstörs. Drabbade länder står inför tuffa val när det 

gäller nationens hantering av säkerhetsfrågor. Nyhetsrapportering i media är intensivare vid 

inträffandet av en naturkatastrof (Nationalencyklopedin, 2013). Allmänheten tar del av vad 

som händer i världen genom uppdateringar från olika typer av medier som struktureras av 

journalister. Journalisterna präglas av olika perspektiv och förhållanden vilket resulterar i att 

de konstruerar en alternativ verklighet (Van Dijk, 1988: 2).  

 

I många fall jobbar medier under tidspress, vilket leder till att journalister publicerar texter 

innan de har tillgång till nödvändig och väsentlig fakta. Medier använder sig av olika 

diskurser och strukturerar texten utifrån vissa ramverk. Diskurs inom media står för debatt 

eller talad kommunikation och anses inte enbart handla om själva texten. Det är texten som 

används för att referera till en händelse medan diskursen behandlar faktorer som påverkar 

kontexten i kommunikationen. Till exempel: hur ser situationen ut, hur kommunicerar 

journalisten med läsarna, vilket medium används, etc. Språket används för att representera 

och konstruera verkligheten. Det är ett pågående samspel mellan språk, kunskap och makt 

(Garrett & Bell 2005: 2-4). Det är av intresse att studera hur artiklarna i undersökningen 

framställs genom språket och hur journalisten strukturerar texten för att få fram vissa 

perspektiv.  

 

Uppsatsen är en studie gällande katastrofrapportering kring händelsen i Japan. Studien 

undersöker hur tolv tidningsartiklar från Sverige, USA och Japan har rapporterat kring 

naturkatastrofen som inträffade i Japan den 11 mars 2011. Katastrofen började med en kraftig 

jordbävning som uppstod i havet utanför Japans östkust och som därefter fick katastrofala 

följder. Tsunamin som uppstod efter jordbävningen slog till med stor kraft och ödelade många 
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distrikt i Japan. Flera av landets kärnkraftverk fick stora problem med explosioner och 

härdsmältor. Tsunamin orsakade bland annat kärnkraftshaveriet i Fukushima och 

konsekvenserna blev att radioaktivt ämne spreds över stora områden. Det resulterade i en 

livshotande situation för hundratusentals människor i Japan och blev en mycket 

dokumenterad händelse världen över.  
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Detta avsnitt behandlar studiens syfte och frågeställningar som utformats för att i det 

slutgiltiga resultatet kunna besvara syftet. Dispositionen av studien redogörs för att förtydliga 

undersökningens upplägg.  

 

 

 

2.1 Syfte 

Syftet med rapporten är att undersöka hur ett antal nyhetsartiklar och ledarartiklar från 

Sverige, USA och Japan framställer naturkatastrofen som ägde rum i Japan 2011 utifrån tre 

aspekter: empati, ekonomi och säkerhet. Artiklarna kommer i analysen att granskas på en 

makro- och mikrostrukturell nivå för att sedan bedöma resultatet av perspektivens 

framställning i artiklarna. Hur perspektiven empati, säkerhet och ekonomi förhåller sig i 

nyhetsartiklarna och ledarartiklarna från respektive land, kommer att diskuteras i samband 

med deras framträdande i analysen.  

 

2.2 Frågeställningar 

 

• Hur framställs katastrofen i valda tidningsartiklar ur ett empatiskt, säkerhetsmässigt 

och ekonomiskt perspektiv? 

 

• Hur förhåller sig perspektiven till varandra? 

 

I analysen granskas det hur händelsen framställs i nyhets- och ledarartiklarna utifrån 

empatiska, säkerhetsmässiga och ekonomiska perspektiv. Den första publicerade 

nyhetsartikeln och ledarartikeln som studeras från varje land, har valts ut under en viss 

tidsperiod för att materialet ska falla under den mest kritiska tiden efter att händelsen inträffat. 

Materialet är hämtat från tidningar i tre länder med inriktning på två olika genrer, nyheter och 

ledare. Studien är inte ämnad att göra jämförande analyser mellan länderna, men tendenser till 

skillnader och likheter i framställningen av valda artiklar kommer att diskuteras. 
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2.3 Studiens disposition 

Studien delas upp i nio olika avsnitt. I första avsnittet presenteras en inledande beskrivning av 

studiens innehåll och en bakgrund till vad som har hänt och vilken naturkatastrof som drabbat 

Japan. Fortsättningsvis behandlar det andra avsnittet studiens syfte, frågeställningar och 

problemformulering.  

 

Det tredje avsnittet berör tidigare forskning. Här presenterar forskning som gjorts tidigare 

inom området naturkatastrofer och nyhetsrapportering. Denna forskning ger stöd till vår 

undersökning. I avsnitt fyra redogörs de teoretiska begrepp som används för utförandet av 

undersökningen. Begreppen är centrala i studiens analys och resultat. Efter det återfinns en 

genomgång av CDA och de begrepp som är centrala i studiens analys och resultat.  

 

Femte avsnittet beskriver studiens tillvägagångssätt med CDA som metod samt 

framtagningen av det valda materialet. Avsnittet fokuserar på urval, makro- och 

mikrostrukturella nivåer, metodproblem samt validitet och reliabilitet. 

 

Avsnitt sex omfattar analysen av artiklarna i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, The New 

York Times, The Washington Post, The Japan Times och The Asahi Shimbun. Artiklarna 

analyseras efter makro- och mikrostrukturella nivåer från ett empatiskt, ekonomiskt och 

säkerhetsperspektiv. Undersökningen är uppdelad i olika underrubriker och visar hur analysen 

av tidningsartiklarna har utförts land för land. 

 

I det sjunde avsnittet presenteras resultaten från analysen och reflektioner över artiklarnas 

framtagning. Det åttonde avsnittet innehåller en diskussion med reflektioner till den tidigare 

forskningen på området och studiens resultat. Avsnitten avslutar studien med en 

sammanfattande diskussion för att tematisera, klargöra och återknyta resultaten till studiens 

inledande frågeställningar 

 

Det nionde och sista avsnittet innehåller en konklusion som sammanfattar resultaten av 

analysen och den slutsats som dragits efter studiens genomförande. Här presenteras även 

motivering för vidare studier. 
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3. Tidigare forskning  

 

Följande avsnitt redogör för tidigare forskning inom området. Den tidigare forskningen ger 

en bild av hur nyhetsrapporter är uppbyggda och presenterar kriskommunikation samt hur 

nyheter och kriser konstrueras av medierna genom diskursiva strukturer.  

 

 

 
3.1 Forskning 

I boken Analysing newspapers undersöker John E. Richardson hur det journalistiska språket 

är uppbyggt. Studiens avsikt är att mottagarna ska bli mer kritiska när de tar del av tidningars 

diskurser. CDA är den teori och metod som används för att få perspektiv på hur individer och 

institutioner använder språk (Richardson, 2007: 1-2). Deras frågeställningar har handlat om 

hur makt och sociala influenser påverkat fokus, subjektet och tidningsartiklar samt varför viss 

information publiceras. Det resultat som studien visar är att språket är beroende av publiken, 

det vill säga hur tidningarna uttrycker sig beroende på vad de har för mottagargrupp eller 

publik. Richardsons studie visar att det, med tanke på journalistikens makt och betydelse för 

samhället, inte är någon överraskning att nyheters diskurser har varit och fortfarande är under 

stor granskning (Richardson, 2007: 222-223). Studien är av relevans då den är till stöd i vår 

undersökning gällande rapporteringen av katastrofen i Japan eftersom det är viktigt att se till 

tidningarnas användning av språk. 

 

Artikeln How Flemish newspapers select and cover international disasters är skriven av 

Stijn Joye och fokuserar på hur naturkatastrofer och tekniska katastrofer påverkar det samtida 

risksamhället och konstruktionen av nyhetsmedier. Nyhetsmedier måste få publicitet och stora 

reaktioner för att ge mening till globala kriser, det världen uppfattar som internationella 

krissituationer. Joye ser till hur tidningar lyfter fram eller ignorera katastrofer och kriser, 

vilket är ett område som kan stödja vår undersökning. Undersökningen bygger på en 

kvantitativ innehållsanalys för att mäta mediedata, tidningars urval och täckning av 

katastrofer. Det är en empirisk forskning där en geografisk och jämförande analys har använts 

som metod för de kvantitativa undersökningarna. Studien har bidragit med statistisk hanterbar 

data som är relevant för nyhetsrapporteringen. Genom studien har de kommit fram till att 
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katastrofer och andra risksituationer i huvudsak är konstruerade av media, de finns bara när 

det rapporteras av media. Höginkomstländer som drabbas av katastrofer är väl rapporterade 

medan kriser som uppstår i södern kämpar för att väcka uppmärksamhet. Hälften av all 

redaktionellt utrymme ägnas åt europeiska katastrofer, medan åtta av tio krissituationer 

händer i Asien, Afrika och Latinamerika. När det gäller nödsituationer har tidningar kort 

spann av uppmärksamhet, särskilt i utvecklingsländer (Joye, 2010). 

 

I antologin Risker, kommunikation och medier beskriver Stig-Arne Nohrstedt hur medier 

och myndigheter hanterar en situation under en katastrof och hur de plötsligt slår till. Det går 

snabbt och situationen är överraskande. En katastrof kan drabba människor, organisationer 

och hela samhällen vilket sker på olika sätt där konsekvenserna blir olika. De händelser som 

anses vara katastrofer är händelser som orsakar stora skador i ett samhälle. Ett vanligt 

bekymmer för kommunikationsprocesserna i samband med katastrofer är att experter och 

lekmän ofta gör skilda bedömningar kring situationen. Det kan även finnas skillnader i språk 

och riskperception. Det kan uppstå brister i kommunikationen i anslutning till teknisk 

utredning när det kommer till katastrofer. Detta är något som kunde noteras i samband med 

Tjernobylkrisen som även påverkade Sverige 1986, där innebörden av de gradvis ändrade 

uppskattningarna av den radioaktiva strålningen skapade förvirring (Nohrstedt, 2000: 90-91).  

 

Det finns även en del svårigheter som medier och journalister ställs inför i samband med ett 

krisförlopp. De förväntas att tillhandahålla en informationskanal som hjälper till att hålla 

samman samhället genom att sprida väsentlig information. Det är viktigt att medborgarna 

informeras om statens beslut men det är också viktigt att medierna i allmänhet kan förmedla 

hur samhällets ska gå till väga för samförstånd och fortlevnad (Nohrstedt, 2000: 102-105). 

 

Vi kan med hjälp av denna forskning se hur medierna framställer katastrofen i Japan och hur 

objektiva de ställer sig till händelsen. Antologin ger även stöd till att se vilka perspektiv som 

journalisterna i största mån rapporterar om.  

 

Artikeln The discourse of global compassion: the audience and media reporting of human 

suffering är skriven av Birgitta Höijer. Hon fokuserar på utvecklingen av en global diskurs 

från den medkänsla som vuxit i skärningspunkten mellan politik, humanitära organisationer, 

media och bland allmänheten. Inom media finns det ett växande fokus på offren från till 
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exempel inbördeskrig, folkmord, massakrer och annat våld mot civilbefolkning (Höijer, 2004: 

513).  

 

I den kritiska mediedebatten finns det en gemensam tanke om att publiken lämnas oberörd av 

bilderna från tragiska nyheter som död och smärta. I artikeln presenteras studier som visar en 

dubbelsidig effekt av det globala medlidandet och den empatiska förmåga som befinner sig på 

ena sidan och möts av likgiltighet på andra sidan (Höijer, 2004: 526). Höijer anser att sympati 

eller empati ofta är en mer kvinnlig reaktion medan likgiltighet är vanligare bland manliga 

adressater. Det är vidare visat att det finns olika former av medkänsla liksom olika former av 

likgiltighet. Resultaten som Höijer kommer fram till utmanar tesen om en uttalad empatisk 

och sympatisk förmåga bland människor i allmänhet. En stor anledning till bristen på 

medlidande kan bero på att mottagarna idag finner nyheter om mänskligt lidande som något 

tröttsamt (Höijer, 2004: 526-528).  

 

Höijers studie är relevant för vår undersökning då den går att tillämpa till 

medlidandediskursen i vår undersökning. Denna globala diskurs går att förknippa med hur 

empatiperspektivet framställs i nyhetsrapporteringen kring katastrofen i Japan.  

 

I boken Transnational and national media in Clobal Crisis – the indian ocean tsunami 

undersöker forskarna Kristina Riegert, Maria Hellman, Alexa Robertson och Brigitte Mral 

sambandet mellan nationella och transnationella dimensioner av kris. Det centrala i deras 

studie är att uppmärksamma frågan om hur media har använts av politiska aktörer som 

försöker få ut sitt budskap och även hur media använts av journalister. De försöker möta den 

överväldigande efterfrågan på ständigt uppdaterad information av en publik som försöker 

förstå det oförståeliga.  

 

I bokens studie undersöks och analyseras olika typer av medietexter där forskarna använder 

sig av både kvalitativa och kvantitativa tillvägagångssätt. Studien inkluderar även retoriska 

analyser, intervjuer med journalister och material som har samlats in från 

fokusgruppsintervjuer. Fokuset ligger på vad forskarna kallar ”mainstream media” och i 

huvudsak nyhetssändningar från europeisk tv. Två av de frågeställningar de utgår ifrån är: 

Hur försöker transnationella nyhetskanaler skapa gemenskap med publiken i stället för en viss 

nationell publik och hur ser tv-nyheter ut när det gäller publikens tolkning av mänskligt 

lidande som är avlägset (Riegert, Robertson, Hellman 2010: 11-12)? I resultaten fann Riegert 
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bland annat att deltagarna från fokusgruppen kände mindre engagemang när CNNs 

nyhetsrapportering visar västerländska turister och att de lättare kunde identifiera sig med det 

lidande folket som de såg på svenska TV4, trots att de människorna var den lokala indiska 

befolkningen. Även här informeras vi om hur för mycket engagemang vid kriser leder till så 

kallade ”compassion fatigue” – likgiltighet (Riegert, Robertson & Hellman 2010: 15).  

 

Den tidigare forskningen är relevant för vår studie då forskarnas resultat och tillvägagångssätt 

går att tillämpa och ger stöd till vår undersökning. Forskningen visar att medier utgår från 

olika diskurser och särskilda ramar när de konstruerar texter vid kriskommunikation och 

nyhetsrapportering.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

 

I kommande avsnitt presenteras begreppen diskurs, ideologi, makt och hegemoni. Ideologi, 

makt och hegemoni kommer inte att användas i analysen men däremot kommer de att 

diskuteras i diskussionskapitlet för att reflektera och förklara mönster som uppkommit i 

analysen. CDA kommer metodologiskt redovisas i metoddelen eftersom att det är den metod 

som används i studien.  

 

 

 

4.1 Diskurs 

Begreppet diskurs är mycket brett och kan bland annat stå för det språkliga så som att prata 

och skriva.  Diskurs kan även innebära talad kommunikation, formell diskussion eller debatt. 

Detta kan ske antigen muntligt eller skriftligt. Det sociala samspelet är av stor betydelse inom 

diskursbegreppet där man ser till hur människor, organisationer och institutioner skapar 

relationer mellan varandra (Berglez & Olausson: 133). Ett exempel på hur ett sådant socialt 

samspel kan se ut i diskursiva sammanhang kan förklaras genom en far och en sons relation 

och hur den ser ut. På en arbetsplats har en arbetare och chefen en annan relation i jämförelse 

med en far och en son. Problem kan uppstå när sonen är chef till sin far eller vise versa.  

 

Diskurs sätter ramen för institutionella verksamheters konstruktion av text. Detta innebär att 

rubrik, underrubrik och ingress är rutinmässiga och ses som självklara i nyhetsartiklar. 

Konventioner, regler och rutiner bestämmer hur och vad en verksamhet ska göra för att föra 

fram ett budskap. För att synliggöra dessa regler och rutiner observeras språket. Diskurser i 

nyheter uppmärksammar hur språket används på ett visst sätt. Språkbruket i nyhetsrapporter 

framställer verkligheten annorlunda till skillnad från ett skönlitterärt språkbruk. 

Diskursanalytikern Van Dijk anser att nyhetsdiskurs bör studeras till sin struktur och hur 

nyhetstexter inte är slumpmässiga teckenkombinationer. Han menar att det finns en tanke 

bakom allt (Van Dijk, 1988: 2). Genom den strukturella ramen bildas det ett socialt 

meningsskapande och i slutändan bidrar till kognition mellan text och läsare där det finns en 

förståelse och memorering av nyhetstexten. Produktionen av nyheter är en del av samhället 
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och för att intressen och traditioner ska kunna tillämpas på bästa sätt måste texten produceras 

och läsas i samma kultur (Berglez, 2009: 200-203). 

 

4.2 Ideologi 

Diskurs fungerar ideologiskt. Diskursiva praktiker konstruerar världsbilder och bidrar till att 

skapa ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper, män och kvinnor etc. Dessa 

betraktas som ideologiska effekter (Winther Jörgensen & Phillips, 1999:69). Ideologi 

definieras som gemensamma föreställningar hos människor. Ideologi är ett synsätt på hur ett 

samhälle ska vara uppbyggt och hur människor ska anpassa sig till olika samhällsaspekter. 

Beroende på olika intressen eller grupper av människor skapas olika ideologier. Ideologi har 

tidigare använts inom olika samhällsklasser och anspelade på maktförhållanden och den 

dominerande klassens intresse i det vardagliga språket, vilket numera är neutraliserat. De som 

delar en viss ideologi strävar efter att föra vidare värderingar för att fler människor ska följa 

efter deras tankesätt och syn på samhället (Berglez & Olausson: 132). 

 

Begreppet ideologi förverkligas genom institutioner och sociala sammanhang i samhället. 

Genom ideologier kan särskilda grupper och individer påverka andra att dela samma ideologi 

som dem. På det här sättet använder tidningar sig av skrivpraktiker för att förverkliga 

nyhetsproduktioner. Ideologier består av medvetna processer där det ligger dolda aspekter 

bakom språket så som intressen, normer och maktanspråk (Berglez, 2009: 196-198).  

 

4.3 Hegemoni  

Hegemoni kan förklaras och förknippas med organiserat samtycke. Det är en 

förhandlingsprocess som vill skapa ömsesidig förståelse, även kallat betydelsekonsensus. 

Begreppet är en del av det politiska fältet och kallas status quo, vilket innebär ett mer 

organiserat samtycke. Detta används av samhällets elit för en mer neutraliserad maktposition 

(Ekström, Berglez & Olausson: 133). Begreppet används för att dölja människors verkliga 

intressen för det rådande samförståndet. Med det menas att man med hjälp av ideologiska 

processer vill få bort kritiskt ifrågasättande genom ett naturaliserat meningsskapande, vilket 

innebär att maktförhållanden i samhällen kan bli så naturaliserade att de ifrågasätts. Med 

hegemoni som grund kan människor i en nation dela villkor och intressen oberoende av 

klasskillnader (Winther Jörgensen & Phillips, 1999: 39). 
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4.4 Makt  

Makt i mediediskurs är relevant att undersöka för att få förståelse hur människor påverkas av 

information i text. Genom makt skapas vår sociala omvärld och genom makt ser vår omvärld 

ut på vissa sätt. Begreppet makt har en koppling till medier. Medierna påverkar våra 

föreställningar om vad makt egentligen är och vad som ses som betydelsefullt eller obetydligt. 

En kamp gällande makt kan uppstå olika medier emellan men även i förbindelse till staten, 

politiska partier eller andra institutionella aktörer. De kan exempelvis ha makt genom 

påverkan på människors tankar och känslor. Medierna har makt både vad gäller det egna 

innehållet och över den publik de adresserar till. Kunskap ger makt och tillsammans är de 

som mest slagkraftiga (Winther Jörgensen & Phillips, 1999: 20). Makt skapar kunskap, 

identiteter och sociala relationer och ses som något produktivt som bidrar till att bygga upp 

det sociala samhället. (Winther Jörgensen & Phillips, 1999: 45). Maktaspekten inom medier 

kan exempelvis tillämpas på hur propaganda och maktintressen genomsyrar en 

nyhetsrapportering av en konflikt. I följande metodavsnitt presenteras ytterligare anknytningar 

vad gäller maktaspekten och diskursanalys i medierna.  
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5. Metod och material 

 

Avsnittet behandlar hur CDA används som metod för att analysera artiklarna utifrån 

diskurser och perspektiv. Material och urval presenteras med en påföljande redovisning av 

analysens två byggstenar, makrostrukturell och mikrostrukturell nivå. Metodproblem 

framförs och slutligen klargörs det kring studiens validitet och reliabilitet.  

 

 

 

5.1 Kritisk diskursanalys 

CDA bygger på den kritiska lingvistiken. Den kritiska lingvistiken eftersträvar att visa hur 

språk och grammatik kan användas som ideologiska instrument. Texter studeras efter hur de 

kategoriserar människor, handlingar, tillställningar och platser (Van Dijk, 1988: 6). 

Analytiker kan genom den här metoden se vilka kategorier som framhävs, hamnar i 

skymundan eller utesluts. Texter kan ha olika betydelse beroende på vilka kategorier som 

väljs i sammanhanget. Kritisk lingvistik tittar även på antaganden och begrepp som tas för 

givna och hur det påverkar läsarens uppfattning av texten (Machin & Mayr, 2012: 2-4).  

 

CDA undersöker hur språk bygger på sociala konstruktioner, hur språk formar och är format 

av samhället. Det är inte språket i sig som CDA intresserar sig för utan hur delar från den 

kritiska lingvistiken förhåller sig i sociala och kulturella processer och strukturer. Typiska 

CDA analyser är bland annat nyhetstexter, marknadsföring, skolböcker och politiska tal. 

Strategier blottas som på ytan framställs som normala och neutrala fast de i själva verket är 

påverkade av språk, makt och ideologi (Machin & Mayr, 2012: 4-5). CDA gör det möjligt för 

den som analyserar eller forskar kring texter att identifiera språkliga mönster som kan 

användas som bevis för att förändringar faktiskt existerar. Dolda föreställningar och 

normalitet kan med hjälp av CDA analyseras för att se bortom de konkreta orden och det som 

uttrycks (Berglez & Olausson, 2008: 126).  

 

Det som skiljer CDA från andra typer av diskursanalys är det maktteoretiska perspektivet. 

Inom CDA försöker man producera neutrala budskap och följa normerande mål och 

perspektiv (Berglez & Olausson:122-123).  
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Ian Hutchby skriver i sin bok Media Talk hur CDA används för att studera mediers 

användning av tal och språk. Norman Fairclough är en ledande förespråkare inom CDA och 

anser att man måste se till relationen mellan språk, ideologi och kulturella värderingar i ett 

samhälle när man studerar dess maktstrukturer och hur språket är uppbyggt. Fairclough 

studerar interaktionen mellan användandet av språket och utövandet av makt som människor 

ofta tar för givet. Intervjuer, texter och rapporteringar utgår från vissa diskursramar som kan 

tyckas vara spontana men är underliggande inriktningar och strategier (Hutchby, 2006: 31-

32). 

 

Med CDA som utgångspunkt har studien möjlighet att undersöka hur språket används av 

journalister. Det blir möjligt att granska hur händelsen framställs och vilka perspektiv 

artiklarna har i centrum. Med stöd av begreppsapparaterna inom CDA genomförs en analys 

av artiklarna för att se vad de lägger fokus på vid den inträffade händelsen.  

 

5.2 Material 

Dagens Nyheter  

Dagens Nyheter (DN) är en daglig svensk morgontidning. Tidningen grundades av Rudolf 

Wall i december 1864. DN publiceras av Dagens Nyheter AB som är ett dotterbolag till 

Bonnier AB. Aktiemajoriteten ägs sedan 1924 av familjen Bonnier. På vardagar ges cirka 

285 700 exemplar ut av DN och på söndagar är motsvarande siffra cirka 330 000 exemplar 

(Nationalencyklopedin, 2013). 

 
Svenska Dagbladet 

Svenska Dagbladet (SvD) är en morgontidning som ges ut dagligen i hela Sverige. Tidningen 

grundades 1884 som ett organ för unionsfientliga och tullvänliga krafter. Tidningen ges ut i 

cirka 175 200 exemplar dagligen enligt rapporten från 2012. Wallenberggruppen anskaffade 

och ägde aktiemajoriteten i SvD 1994 men köptes sedan upp 1998 av det norska 

medieföretaget Schibsted (Nationalencyklopedin, 2013). 

 

The New York Times 

Den amerikanska dagstidningen The New York Times (NYT) grundades 1851 och är en av 

världens största tidningar. NYT sprider nyheter, information och underhållning. The New 
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York Times Company är ett ledande globalt multimedialt informationsföretag (The New York 

Times, 2012). 

 

The Washington Post 

The Washington Post (TWP) är en av de amerikanska ledande morgontidningarna och är 

grundad i Washington D.C. 1877. De tror att det fria flödet av information är en avgörande 

faktor till en framgångsrik demokrati. Tidningen strävar efter att ha högkvalitativa 

publikationer och tjänster för att få fler läsare och användare (The Washington Post, 2012). 

 

The Japan Times 

The Japan Times (TJT) grundades 1897 och är en engelskspråkig tidning. Det är Japans enda 

självständiga och engelskspråkiga tidning som rapporterar om inhemska och internationella 

nyheter. TJT försöker att skapa en välinformerad allmän opinion när det gäller frihet, 

demokrati, och internationellt samarbete (The Japan Times, 2012). 

 

Asahi Shimbun 

The Asahi Shimbun står för Asian and Japan Watch (AJW) och grundades 1897. Idag finns 

det en ny engelsk digital version av AJW som är en av Japans ledande tidningar digitalt. 

Nyheterna som AJW rapporterar kring har en omfattande täckning av japansk politik, 

näringsliv och samhälle. AJW översätter japanska artiklar till engelska för de som inte är 

japansktalande (The Asahi Shimbun, 2012). 

 

5.3 Urval 

Materialet som användas i studien är tolv utvalda tidningsartiklar från Sverige, USA och 

Japan. För att besvara frågeställningen, ”hur en nyhet framställs genom olika perspektiv”, 

kommer materialet att studeras och analyseras efter CDA. Tidningarna som valts ut är de 

största nyhetstidningarna i respektive land. Tidningarna från Sverige är dagspress som ges ut i 

hela landet. USA:s valda tidningar är världsledande och Japans tidningar är störst digitalt och 

i engelskspråkig text. Artiklarna från Sverige är utvalda för att Sverige är ett av flera länder 

med kärnkraft och har mest kärnkraft per capita i världen. I Sverige finns det tio kärnreaktorer 

och detta resulterar i en reaktor per miljon invånare (Sempler, 2012). Det väcker ett intresse 

hos oss som bor i Sverige att studera hur utvalda tidningsartiklar tar ställning till katastrofen 

och kärnkraftverkens säkerhetsrutiner. USA är det land som dominerar i medierapporteringen 

vilket gör det intressant att se hur valda artiklar framställer nyheten ur olika perspektiv: 
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empati, säkerhet och ekonomi. Japan är det drabbade landet och därför är det av intresse att 

studera och analysera japanska artiklar angående händelsen. Vi har valt engelskspråkiga 

artiklar eftersom vi inte behärskar det japanska språket.  

 

Vi har sökt efter artiklar på de utvalda tidningarnas hemsida och kunnat ta del av flera olika 

rapporter i deras nyhetsarkiv gällande naturkatastrofen i Japan 2011. Vi har avskärmat 

materialet till en specifik tidsperiod, från den 11 mars till den 17 mars 2011. Anledningen till 

det är att under den första veckan efter katastrofen producerade tidningarna som mest 

exponerade och omfångsrika artiklar eftersom händelsen nyligen inträffat. När vi specificerat 

tidsperioden har vi gått efter händelsens första publicerade nyhetsrapport i varje tidning och 

land. Vi har även valt ut de första publicerade ledarartiklarna för att se hur tidningen tar 

ställning till perspektiven empati, säkerhet och ekonomi gällande olyckan. 

 

Genom artikelsökning på respektive tidnings hemsida, har vi avgränsat oss till tidningsartiklar 

som använts för att genomföra studien. De kriterier som vi utgått ifrån i urvalet av artiklarna 

har inte enbart varit efter en specifik tidsperiod. Även genre, omfång samt vilken typ av 

tidning rapporten kommer ifrån har varit vägledande i urvalsgallringen. Urvalet representerar 

sex nyhetsartiklar och sex ledarartiklar. En nyhetsartikel är skriven av en journalist som ger 

en utförlig rapport om en nyhet på ett regelrätt och objektivt sätt genom att låta alla parter och 

vinklar komma till tals i texten. I en ledarartikel får skribenten diskutera och kommentera 

aktuella händelser med sin egna och redaktionens åsikter. Objektivitet i aktuella frågor är 

inget som journalisten strävar efter i en ledare (Mediekompas, 2013).  

 

De sex nyhetsartiklarna representerar den första publicerade nyhetsrapporteringen av 

händelsen från varje tidning. De är hämtade från genren nyheter under flikarna Världen, 

World, News och Quake and Tsunami. Detta för att redovisning och analys av artiklarna ska 

vara så lika som möjligt för att senare i analysen kunna dra eventuella jämförelser. Vi har 

sedan sökt efter sex ledarartiklar inom den specifika tidsramen för att kunna studera hur 

rapporterna tar ställning till den aktuella händelsen.  

 

En ledarartikel och en nyhetsartikel per vald tidning kommer att analyseras. Vi har gjort ett 

målinriktat urval för att kunna besvara våra frågeställningar på bästa möjliga sätt där vi kan 

analysera framställningen av olika perspektiv artiklarna emellan. Det målinriktade urvalet 

innebär att forskaren på lämpligaste sätt väljer ut det material som ska användas och ger en 
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motivering till vad som är bäst för att besvara studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 

2002: 418). 

 

Utifrån våra artikelsökningar har vi valt att använda oss av artiklar från tidningarna Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet gällande rapportering av händelsen. I USA fann vi fyra 

artiklar från The New York Times och The Washington Post där det fanns övergripande 

information om det som skett i Japan. De engelskspråkiga artiklarna från Japan hittade vi från 

tidningarna The Japan Times och The Asahi Shimbun. 

 

Nyhetskällorna som varit mest tillförlitliga enligt oss är dagspress eftersom det är känt för god 

journalistik vilket har varit en faktor i vårt val av artiklar. Den första kritiska 

nyhetsrapporteringen präglas av en ovisshet där spekulationer uppstår på grund av bristande 

kunskap och information. Det är under dessa förutsättningar vi vill studera hur en nyhet 

skildras beroende på olika faktorer och omständigheter. Artiklarna har liknande textmängd 

och omfång vad gäller rapporteringen för att resultatet ska bli så korrekt som möjligt. 

Eventuellt tillhörande bilder till artiklarna kommer inte att analyseras på ett semiotiskt plan 

utan vi förhåller oss enbart till CDA. Med CDA studerar vi hur tidningarna genom text 

rapporterar om en nyhet och hur texten vinklas med hjälp av olika faktorer så som bild och 

citat.  

 

5.4 Makrostrukturell och mikrostrukturell nivå 

De valda artiklarna kommer att analyseras utifrån en makro- och mikrostrukturell nivå för att 

undersöka hur journalisten framställt naturkatastrofen utifrån olika perspektiv. Utifrån makro- 

och mikrostrukturell nivå analyseras och undersöks hur diskurser används och hur artiklarna 

representerar händelsen.  

 

Van Dijk (1988) menar att man ser till språkliga analyser i texter inom CDA och att de kan 

identifieras på två nivåer, mikro- och makronivå. Textens makrostruktur inkluderar vilka 

teman, ämnen och kategorier som texter innehåller, det deskriptiva. Makroanalys bygger på 

vad som lyfts fram i rubriker och hur de är relaterade till varandra. Det står för den generella 

och övergripande helheten medan mikro är mer djupgående och analyserar orsakssamband. 

Mikrostrukturen bygger på hur orsak och verkan konstrueras, det analytiska. Det kan vara 

någon typ av information som är underförstådd men nödvändig för textens begriplighet. Hur 

konstruerar tidningar händelser och personer? Inom mikroanalysen fokuserar man på hur 
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aktörer framställs: hur man beskriver dem, vilka prepositioner som används och hur de 

citeras. Man ser till vilka ord som har valts på bekostnad av andra (Berglez & Olausson: 129-

130).  

 

Makronivån går in på hur den tematiska och schematiska strukturen ser ut medan 

mikroperspektivet går in på hur detaljer förhåller sig till nyhetstexten genom stil, 

implikationer och koherens. Den makrostrukturella modellen syftar till att förklara den 

hierarkiska konstruktion som uppstår vid aktuella händelser. Schematisk struktur infinner sig 

också inom nyheters makrostruktur och ser till strukturen av journalistens regelstyrda 

berättande. Analysen kartlägger konventioner i form av olika steg: rubrik och ingress, 

historisk bakgrund, källor, konsekvenser, orsak och verkan samt journalistens kommentarer. 

Den verklighet som det rapporteras om har blivit konstruerad efter ett visst schema, 

nyhetstexten anpassar sig inte efter den verklighet artikeln har som föremål (Berglez, 2009: 

204). 

 

Genom samarbete av global och lokal koherens kan man undersöka hur argument och 

orsaksförhållanden är uppbyggda och relaterade till varandra på mikrostrukturell nivå. Global 

koherens ser till textens huvudsakliga ämne och lokal koherensen studerar mönster i enskilda 

textpartier. Van Dijk beskriver koherens och den närvarande informationen som ett 

semantiskt isberg. Med det menar han att även fast det saknas viss information i en artikel kan 

läsaren genom sin tolkning förmå och skapa meningsarbete vilket indikerar på en 

underförstådd koherens mellan text och läsare (Van Dijk, 1988: 60). Dessa så kallade ”hål” 

förespråkar grundläggande sociala och kulturella kunskaper. I andra fall kan texten innehålla 

överflödig och onödig information med exempelvis ordval som ”arbetslös” och ”invandrare”. 

Ordet arbetslös blir överflödig information om, till exempel, en person ska ta körkort. I det 

sammanhanget är det inte relevant att veta att den personen är arbetslös. Detta kan tyda på 

subjektiva verklighetsbilder från journalisten eller sociokognitiva konventioner som bygger 

på rutinmässiga beskrivningar av händelsen (Berglez, 2009: 205-206).  

 

Med CDA som metod blir det möjligt att studera hur språk och text samspelar med 

nyhetshändelsen. Teorins centrala begrepp är till hjälp vid granskandet av hur journalisterna 

utformat artiklarna. De metodologiska verktygen diskurs, makrostrukturell och 

mikrostrukturell nivå används för att studera artiklarnas struktur. Studien undersöker vad som 

framställs i rapporteringen av katastrofen i Japan och hur olika perspektiv formar artiklarna. 
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Analysen granskar hur offersiffror, säkerhetsfrågor och krishantering uppkommer i texten. 

Uppsatsen studerar även om det finns några tendenser till likheter och olikheter mellan 

perspektiven i de utvalda artiklarna från rapporteringen av katastrofen. En reflektion och 

sammanställning kommer att utföras gällande artiklarnas framställning av händelsen för att få 

ett slutgiltigt resultat och se hur nyheten har skildrats från olika perspektiv. 

 

5.5 Metodproblem 

CDA fokuserar mer på diskurser och språkbruket i sina studier än på insamling och analys av 

data. Artiklarna som valts ut är representativa för studien men resultatet av undersökningen 

kan inte generaliseras för ett land. Målet är att tydliggöra strukturer och perspektiv som 

formar det valda materialet och kritiskt granska dess. Den kritik som den kvalitativa 

forskningen har fått är att undersökningarna är allt för subjektiva. Det innebär att kvalitativa 

resultat blir påverkade och bygger på forskarnas uppfattningar och värderingar om vad som är 

betydelsefullt för studien och de finns många möjliga tolkningar av verkligheten (Bryman, 

2001: 269). Det är viktigt att vara kritisk mot sina egna resultat och att man tydligt visar hur 

man kommit fram till sina observationer i undersökningen.  

 

Det främsta problem som stötts på i uppsatsen var att hitta nyhetsrapportering på engelska 

från Japan. Det blir lätt en skev bild av händelsen i dessa nyhetsartiklar då de riktar sig till 

diplomater och affärsmän mer än till själva lokalbefolkningen. Vi väljer ändå att ha med två 

engelskspråkiga artiklar från Japan för att studera hur medier i den drabbade nationen hanterar 

nyhetsrapportering som når ut till övriga delar av världen. Det är viktigt att ta del av det 

drabbade landets rapportering trots att vi inte kan jämföra artiklarna på samma sätt som de 

artiklar som analyserats från Sverige och USA. Vi kommer att reflekterar över detta i 

analysen.  

 

5.6 Validitet och reliabilitet  

För att kunna göra en kvalitativ undersökning och analys krävs det stor tillförlitlighet av det 

material vi studerar. Reliabilitet behandlar frågor som mätningars pålitlighet och 

följdriktighet. Reliabilitet fördjupar sig i tre olika beståndsdelar: stabilitet, intern reliabilitet 

och interbedömarreliabilitet. Med hjälp av dessa olika faktorer kan vi se om en studie är 

reliabel, det vill säga att resultatet blir detsamma och inte varierar om man gör 

undersökningen på nytt. Validitet behandlar frågor om huruvida en eller flera indikatorer 

verkligen mäter det som är avsett att mätas, vilket inte är av lika stor betydelse för kvalitativa 
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studier. Däremot är reliabiliteten av större betydelse för en kvalitativ analys eftersom att 

undersökningen ska vara tillförlitlig och kunna replikeras, det vill säga göras om (Bryman, 

2001:43). Eftersom att svaren inte är i siffror är det viktigt att man får samma resultat när man 

gör om en kvalitativ analys vilket gör det till en större utmaning när det inte är föresatt att 

sammanställa värden. För att avgöra om en diskursanalys är valid ska man se till 

sammanhanget. Är det några element som inte passar in i diskursanalysens redogörelse anses 

den mindre trovärdig (Winther Jörgensen & Phillips, 1999: 123). För att studien ska anses 

trovärdig är det viktigt att undersökningen är väl beskriven. Med en genomarbetad metoddel 

och en medvetenhet om metodproblemen kan vi med hjälp av våra metodologiska verktyg 

analysera artiklarna och presentera resultaten.  

 

I denna studie gällande naturkatastrofen i Japan måste vi säkerställa att forskningen är 

reliabel. Det är viktigt för studien att gå djupare in i materialet för att upptäcka underliggande 

meningar och vinklade ord i de valda artiklarna. En studie av detta slag bör behålla en hög 

reliabilitet, det är därför viktigt för oss att försöka undvika förutfattade antaganden. För att 

uppnå en hög reliabilitet krävs det att i den mån det är möjligt inte påverka studien med egna 

värderingar. För att kunna nå upp till kraven på validitet har vi noggrant gått igenom syfte och 

frågeställningar. Om samma frågeställningar skulle ställas i en annan undersökning är tanken 

att resultatet ska bli likt resultatet i denna studie. Möjligtvis kommer det finnas en viss 

vinkling och en aning annorlunda tolkning av texterna då studien är kvalitativ och till viss del 

handlar om att skapa mening av innehållet. Vi är två personer som gör denna studie vilket gör 

undersökningen intersubjektiv, det vill säga att det ökar möjligheten till att kunna diskutera 

olika ståndpunkter. Vi har använt oss av ett tydligt och noga utvalt material med distinkta 

utgångspunkter, både när det gäller det teoretiska val och metodval. Detta underlättar 

möjligheten till en upprepad studie som djupare skulle kunna studera likheter och skillnader 

gällande länders rapportering kring naturkatastrofer.  
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6. Redovisning och analys  

 

Avsnittet redovisar och analyserar materialet från Sverige, USA och Japan gällande 

händelsen i Japan utifrån ett empatiskt, säkerhetsmässigt och ekonomiskt perspektiv på en 

makrostrukturell och mikrostrukturell nivå . Resultatet presenteras i en tabell som redogör 

för artiklarnas framställning av perspektiven.  

 

 
Analysen är uppdelad i två delar, makro- och mikrostrukturell nivå där båda behandlar 

perspektiven empati, säkerhet och ekonomi. Mikronivån kommer gå djupare in på 

perspektiven i artiklarna. Materialet studeras först på makronivå. Den delen beskriver 

övergripande om vad som har hänt, hur situationen ser ut och hur rubrik och ingress relaterar 

till varandra. Materialet presenteras land för land, tidningsartikel för tidningsartikel, för att så 

tydligt som möjligt visa vilken artikel som framställer vilket perspektiv. Den övergripande 

informationen från makronivån analyseras sedan mer djupgående på mikronivå. Mikronivån 

granskar hur katastrofen framställs i artiklarna utifrån nämnda perspektiv och hur de 

konstrueras med hjälp av bland annat aktörer och politiker som får komma till tals. På 

mikronivå undersöks även hur perspektiven förhåller sig till varandra i artiklarna.  

 

Efter den makrostrukturella nivån kommer en tabell som visar vilket perspektiv som 

dominerar i framställningen av artiklarna. Den klargör vilken typ av artikel som framställt 

vilket perspektiv och om materialet har haft tillhörande bild. I analysen, på mikronivå, 

utvecklas resultaten ur tabellen och det beskrivs noggrant hur perspektiven har kommit till 

uttryck i artiklarna.  
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6.1 Makrostrukturell nivå 
  
 
Sverige 

 

Dagens Nyheter 
Dagens Nyheters (DN) två artiklar gällande naturkatastrofen innehåller en medlidandediskurs. 

Även säkerhetsdiskursen i DN:s artiklar är märkbara. Det kan man se genom bild, ordval och 

reaktioner från aktörer i texten. Rubrik och ingress formar medlidandet tillsammans med 

brödtexten. I DN:s ledarartikel lyder rubriken Japans nöd är vår (DN 13 mars 2011). Något 

ekonomiskt perspektiv finner man inte i rubriken eller ingressen. Texten inleds med 

”Naturens krafter sveper med sig människor och hela byar” och upplyser om evakuering, 

uppmätningar av radioaktivt cesium, nedkylning av reaktorer och krisberedskap. 

Ledarartikeln innehåller uttalanden från aktörer och kommentarer från den skrivande 

journalisten. Internationella atomenergiorganet (IAEA) redogör att kärnkraften måste 

utveckla säkerheten vid anläggningarna. Experter gör uttalanden och framför att en 

härdsmälta inte kan uteslutas trots nedkylning av reaktorerna.  
 
I texten använder journalisten sig av olika ordval när det kommer till att beskriva incidentens 

förödelse. Journalisten presenterar bakgrunden av tsunamin, vilka konsekvenser den fick och 

därefter hur säkerheten för landets befolkning och medarbetare vid Fukushima i nuläget ser 

ut. I brödtexten refererar journalisten till bilder och rapporter som tidigare publicerats. Det 

riktas stark kritik mot Japans myndigheter gällande upplysandet av situationen och 

befolkningens säkerhet: ”otillräcklig information om händelseutvecklingen”. Det är inte 

mycket som nämns om ekonomiska aspekter. Det är först i slutet av brödtexten som 

journalisten presenterar ekonomiska synvinklar. Artikeln avslutas med att beskriva behovet av 

ett internationellt samarbete vid krissituationer länder emellan, ”just nu handlar det om att 

hjälpa människor i nöd”.  
 
Nyhetsartikeln Nytt kraftigt skalv i Japan (DN 11 mars 2011) har inte lika stort fokus på 

medlidande i rubriken som föregående artikel och det nämns inte mycket gällande säkerhet. 

Ekonomiperspektivet är knappt märkbart och rubriken skulle kunna relatera till ett mer 

säkerhetsmässigt innehåll i ingress och brödtext. Ingressen börjar istället starkt och har fokus 
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på empati: ”Runt 300 döda har hittats”. Brödtexten fortsätter med värdeladdade ord så som 

”försvunnit”, ”begravts” och ”våldsamma”. Det beskrivs hur städer ligger under vatten, 

dödsiffran stiger, kärnkraftverket i Fukushima har evakuerats, tåg rapporteras försvunna och 

människor är utan ström efter att flodvågen svept in över landet. Journalisten till artikeln 

nämner hur tsunamin träffade Japans Stilla havskust och hur ett andra skalv uppstod en 

halvtimme efter det första. Artikeln har en tillhörande bild som tydligt visar var jordskalvet 

ägt rum och hur det i större utsträckning drabbat kustområden i Japan. Studier har visat att 

individer har lättare att ta in och minnas information som presenteras både med bild och med 

text (Rosengren, 2012). Det underlättar för mottagarna att få insikt i vad som faktiskt har skett 

i Japan och hur många människor som blivit drabbade. Journalisten tar även upp dödliga 

tsunamivågor som inträffat tidigare. För att människor runt omkring en sådan händelse ska 

kunna förstå vad som faktiskt har hänt är det viktigt att kunna referera till tidigare liknande 

händelser som berört hela världen. I artikeln avslutar FN-chefen Ban Ki-Moon med; ”- FN är 

redo att hjälpa Japan på alla sätt” (DN 11 mars 2011).  

 

Svenska Dagbladet  

Framställningen av det empatiska perspektivet i SvD:s artiklar skiljer sig något åt. SvD:s 

ledarartikel bygger inte på någon medlidandediskurs. Rubriken lyder Det Japanska samhället 

kämpar emot (SvD 15 mars 2011). I ingressen presenterar journalisten tidningen ”The 

Economist” som skrivit om Japans hopplösa fall och de politiska motgångar premiärministern 

Naoto Kan står inför. Det som journalisten har framställt i artikeln är kritik riktad mot den 

japanska regeringen och hur de hanterat den katastrof de drabbats av. Säkerhetsaspekten i 

artikeln framställs när det beskrivs vad som fungerat i det japanska samhället efter händelsen: 

”varningssystem och räddningsinsatser”. Utöver detta skriver journalisten: ”kampen fortsätter 

för att minimera skadorna på människor och miljö”, sedan nämns det inget mer gällande 

säkerhet. Det ekonomiska perspektivet framställs till största del i artikeln och ett fåtal rader 

visar att räddningsarbetet som pågår i Japan har fungerat. Rubrik och ingress anspelar inte på 

något medlidande och i brödtexten kan man finna några få meningar om katastrofens offer.  

 

Det är större fokus på medlidandet i SvD:s nyhetsartikel Evakuering vid kärnkraftverk i Japan 

än vad det är i deras ledarartikel. Rapporteringen av säkerhet är påtaglig i artikeln och det 

finns inga argument eller uttalanden som relaterar till några ekonomiska perspektiv. Det kan 

bero på att rapporteringen angående evakueringen och antalet döda är av större betydelse 

eftersom det är den första publiceringen av katastrofen. Rubriken avslöjar att ingressen och 
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brödtexten kommer att innehålla säkerhetsuppdateringar. Chief Cabinet Secretary Yukio 

Edano informerar att det inte finns någon radioaktiv läcka och uttalar sig om att ”.../ det 

kommer heller inte att blir någon”. Nyhetsbyrån Kyodo är en av aktörerna som kommer till 

tals vad gäller rapporteringen av döda: ”Minst 90 personer har omkommit”. Den japanska 

polisen rapporterar att skadorna är enorma. Journalisten beskriver hur tsunamin drog in över 

det låglänta landskapet och har valt att göra korta rapporter från Filippinerna och Hawaii för 

att se hur de drabbats jämfört med Japan. Artikeln har tillhörande webb-tv. Den bild som syns 

innan man startar klippet visar det kärnkraftverk som dränkts efter att en tio meter hög våg 

vällt in över den japanska östkusten. Bilden knyter an till texten vilket påverkar hur läsaren tar 

till sig informationen när artikeln ger en återspegling av naturkatastrofens drabbade områden. 

Medlidande bygger på förståelse, och för att förstärka den empatiska framställningen är det 

journalistens jobb att kartlägga artikelns struktur (Bell, 2005: 101).  

 

USA 

 

The New York Times  

I den amerikanska tidningen The New York Times ledarartikel Orders Evacuation Near 2nd 

Nuclear Plant (NYT 11 mars 2011) gör sig medlidandediskursen näst intill osynlig. Det 

nämns ingenting om ekonomiska aspekter kring katastrofen. Artikeln behandlar utrymningen 

av kärnkraftverket och kärnreaktorernas nedkylningssystem som ska motverka en härdsmälta 

och utsläpp av radioaktivt ämne. I rubriken finns tydligt fokus på säkerhet där ordet 

”evacuation” används. Brödtexten forstätter och påvisar att en utrymning krävs för att 

säkerhetsåtgärder ska kunna vidtas. Rubriken följs av ingressen som kort beskriver att 

tjänstemän utfärdat bred evakueringsanvisning för människor som bor inom en viss radie 

utifrån kärnkraftverket; ”radiation levels were 1,000 times above normal”. Artikeln är mycket 

formell med vetenskapliga termer vad gäller det kritiska tillstånd som Japan står inför och hur 

kylningssystemen med hjälp av tillfälliga dieselmotorer ska fungera utan elektricitet. Det är 

evakueringen från radioaktiv strålning som framställs mest, befolkningens säkerhet är i högsta 

grad relevant enligt journalisten. Yukio Edano är kärnkraftsexpert och citeras i texten; – 

”With evacuation in place and the oceanbound wind, we can ensure safety”.   

 

I ledarartikeln Early Questions After Japan (NYT 17 mars 2011) nämns det inget i rubriken 

om själva katastrofen, men för den insatta läsaren blir det lättare att förstå rubriken "Early 

Questions After Japan". Artikeln fokuserar på säkerhetsperspektiven och kärnkraftfrågan. 
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Empati- och ekonomiperspektiven är inget som framställs i artikeln. I ingressen får vi veta lite 

mer om händelsen men till största del handlar den om kärnkraftskrisen i Japan och inte så 

mycket om tsunamin och dess förödande konsekvenser. Artikeln är publicerad i The New 

York Times och är en ledarartikel. Det har vid den tidpunkten gått en vecka sedan händelsens 

inträffande och det har med stor sannolikhet bildads en del frågor kring kärnkraftsverkens 

säkerhet. Frågorna inkluderar inte enbart händelsen kring Japans kärnkraft utan även USA 

och andra länder som har kärnkraft. En aspekt som tas upp är reaktorerna som användes av 

kärnkraftsverket i Fukusima och hur de länge varit kända för att ha svaga 

inneslutningssystem. En annan fråga som vuxit fram är om de nuvarande evakueringsplanerna 

är robusta nog.  

 

The Washington Post 

Japan earthquake, tsunami said to kill hundreds (TWP 11 mars 2011) är en nyhetsartikel 

skriven av The Washington Post. Rubriken lyder: “Japan earthquake, tsunami said to kill 

hundreds: little impact on Hawaii, other islands”. Genom rubriken får läsaren reda på att det 

inträffat en jordbävning som har resulterat i en tsunami där dödsantalet är hundratals och 

närliggande öar också har påverkats. Medlidandediskursen är synlig i artikeln och den 

säkerhetsinställda diskursen är enbart märkbar i texten. I början av texten får vi en detaljerad 

bildbeskrivning av hur situationen ser ut; hus som flyter runt vid kusten och ödelagda städer 

efter evakuering, ”houses floated like rafts along the waves when the tsunami hit”. Detta 

hjälper läsaren att få en förståelse för katastrofens förödande och allvarliga konsekvenser. 

Journalistens användning av språk integrerar även läsare som befinner sig på andra sidan 

jorden. Vi hittar ord som "disaster", "devastated", "leaving hundreds dead" som anses vara 

negativt laddade ord som kan bära med sig en del känslor speciellt när katastrofen är som 

mest aktuell. Texten handlar om USAs hantering av situationen, hur det kommer se ut i 

närliggande öar och hur USA kan bidra med hjälp till Japan. Till exempel skickades det ett 

sjuttiotal personer från ett ”search and rescue team” till Japan från USA. Detta påvisar stor 

empati och USAs benägenhet till att hjälpa ett land i nöd.  

 

I ledararartikeln 5 myths about nuclear energy (TWP 16 mars 2011) saknas empati helt och 

hållet och rubriken talar mycket för vad som komma skall i texten; myter om kärnkraftverk. 

Säkerhetsinriktade perspektiv är synliga och texten har organiserats efter fem punkter. 

Artikeln är skriven i upplysande syfte och behandlar de fem största missförstånden och 

myterna kring kärnkraftsverk. Första punkten tar upp säkerheten. Andra och tredje punkten 
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handlar om terrorism och politiska ståndpunkter kring kärnkraftsfrågan. Fjärde punkten tar 

upp kärnkraft som energikälla och sista punkten handlar om hur en utvecklad teknik kan göra 

kärnkraftsverken säkrare. Textens huvudsakliga mening är att skapa en klar och tydlig 

förståelse kring kärnkraften. Läsarna blir upplysta om hur det ligger till för att sudda ut myter 

och samtidigt förtydliga oklarheter. De japanska reaktorerna använder gammal teknik vilket 

ökar deras utsatthet. Nästa generations reaktorer kommer att "kylas ned passivt", vilket 

innebär att om reservkraft misslyckas, som fallet i Japan, kommer härdsmältor undvikas 

lättare; ”Safety is certainly a critical issue, as the tragedy in Japan is making clear”.  

Skribenten gör tydligt att kärnkraften är betydligt dyrare idag än kol eller gaseldad el, främst 

på grund av att kärnkraftverk är så dyra att bygga; ”a plant can cost well north of $5 billion”. 

Artikelförfattaren avslutar med att förklara att rädsla och oro påverkar utvecklingen av 

kärnkraftsverken. Steven Chu, President Obama’s energisekreterare säger; -”I’d rahter be 

living near a nuclear power plant”, när han får frågan om att jämföra kol och kärnkraft med 

varandra.  

 

Japan 

 

The Japan Times 

I The Japan Times nyhetsartikel Killer Tohoku temblor tops scale (TJT 11 mars 2011) läggs 

det mest fokus på de offer som skördats i samband med katastrofen. Säkerhetsperspektivet är 

också av stor betydelse. Det ekonomiska perspektivet är inte något som skribenten framställer 

i artikeln. Rubrik och ingress refererar till att jordbävningen dödat hundratals människor. 

Artikeln beskriver hur länder utifrån blivit tillfrågade om hjälp av förnödenheter och 

transportmedel till Japan. Journalisten går vidare in på hur TV visar dramatiska bilder av de 

effekter jordbävningen har haft och hur olika räddningstjänster inom polis och kustbevakning 

har hanterat händelsen. Två bilder representerar händelsen i form av dramatiska 

explosionsbilder med svart rök stigandes uppåt himlen. Det beskrivs även hur regeringen 

upplyser återförsäljare att säkra de dagliga nödvändigheterna och leverera till människor i 

nöd. Poliser, tjänstemän, tsunamiexperter, Chief Cabinet Secretary Yukio Edano och Japans 

regering är de aktörer som, genom uttalanden i artikeln, bekräftar informationen gällande 

Japans säkerhet. Journalisten understryker att detta kan vara den starkaste jordbävning som 

någonsin skakat Japan genom att ha med ett uttalande från Shiego Takahasi; ”It’s a tsunami of 

a once-in-a-century-scale”. Efter att dramatiska dödssiffror behandlats går journalisten in på 

specifika offer som dött efter att de blivit krossade under rasmassorna; ”a 67-year old man 
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died after being hit in the head”. När journalisten skriver ut offrets ålder, bidrar det till 

förstärkt medlidande hos läsaren då denna man inte blir en i mängden.  

 

The Japan Times ledarartikel Fukushima nuclear plant alert (TJT 17 mars 2011) har ingen 

framställning av medlidande eller ekonomiska aspekter i rubrik, ingress eller brödtext. 

Skribenten fokuserar enbart på fakta vad gäller Fukushimas säkerhetsåtgärder och de risker 

som finns angående radioaktiv strålning; ”radioactive particles travel from their source”. 

Rubrik, ingress och brödtext är inne på samma säkerhetsinriktade spår. Att det skulle kunna 

upptäckas radioaktiva partiklar i Tokyo beskrivs inte som en omöjlighet i artikeln. Rubriken 

följs av en allvarsam inledning där situationen av kärnkraftverket verkar ha förvärrats; ”highly 

radioactive materials leaked through”. Artikeln är uppbyggd i fyra delar efter rubrik och 

ingress. Journalisten börjar med att göra konstateranden om att situationen ser allt annat än 

ljus ut, där vätgasexplosioner i reaktor nummer 1 och nummer 3 framhävs. Andra stycket tar 

upp hur reaktor nummer 2 haft stora problem när det kommer det kylmedel vilket resulterat i 

att radioaktivt ämne läckt ut. Här nämns även hur en brand bröt ut i den fjärde reaktorns yttre 

reaktorinneslutning. Artikeln avslutas med ett stycke där det understryks att Japans regering 

och Tokyo Electric Power Company, TEPCO, bör ge ut korrekt information snabbt och 

regelbundet gällande strålningsnivåerna och att regeringen måste överväga konkreta sätt att 

skydda hälsan i en sådan här situation. 

 

The Asahi Shimbun 

Massive erarthquake hits Japan (AJW 11 mars 2011) beskriver i rubrik och ingress hur 

jordbävningen ägt rum varav en tsunami uppstått och dragit in över Japans kustområden. 

”Smoke could be seen” rapporteras från vittnen i området. Brödtextens huvudtema berör hur 

kraftigt jordskalvet varit och en intensitet på skalan 7 av 7 har uppmätts inom vissa områden. 

Brödtexten är indelad i olika avsnitt där man kan dela upp partierna i olika kategorier: Vad 

har hänt, jordbävningen, mätning av jordskalvet, tidigare jordskalv, tsunamin, efterskalv, 

Tokyo och trafik. Säkerhetsperspektivet är påtagligt och artikeln avslutas med att Japans 

Premiärminister Naoto Kan har anordnat ett högkvarter för den akuta katastrofen. Artikeln har 

ingen bild vilket gör att journalisten får måla upp en bild av vad som sett genom att använda 

berättelser från aktörer som varit på plats. Tokyos brandstation bekräftar flertalet gånger i 

texten de konsekvenser som uppstått efter att jordskalvet utlösts; ”Tokyo’s Chiyoda Ward 

collapsed”. I artikeln får man läsa om hur ett stort antal människor har skadats efter att tak 

kollapsat, bränder utlösts och fordon blivit till skrot.  



 

 27 

 

The Asahi Shimbuns ledarartikel Unpretected disaster tests resilience of society (AJW 15 

mars 2011) tar upp hur katastrofen sätter Japans samhälle på prov ur ett säkerhetsperspektiv. 

Rubriken anspelar på medlidande vilket knyts an senare i brödtexten. Artikeln relaterar inte 

till några ekonomiska aspekter. Det spekuleras i hur den radioaktiva strålningen är utom 

kontroll och att barn bör prioriteras vid evakuering. Brödtexten upplyser om situationen vid 

Fukushimas reaktorer. Jämförelser till Tjernobylkatastrofen 1986 görs och relaterar till två 

tidigare artiklar som publicerats för att uttrycka sina åsikter om det bristfälliga 

räddningsarbetet. Aktörer som nämns är Tokyo Electric Power Co, TEPCO. Skribenten 

skriver att kärnkraftverkens teknologi kostade mycket tid och pengar vilket borde utnyttjas 

enligt TEPCO. Tjernobylkatastrofen är även ett objekt som används för att förstärka det allvar 

radioaktiv strålning medför, framförallt för barn. Ord som ”consequence”, ”killer”, ”need” 

och ”lost” används för att väcka medlidande hos läsarna. Artikeln fångar in det empatiska 

perspektivet i slutet av ledarartikeln; ”Difficult to believe the news”. ”Many people have lost 

their loved ones” är en mening som berör och väcker starka känslor.  

 

6.1.1 Sammanfattning makrostrukturell nivå 

Det som har visat sig intressant på den makrostrukturella nivån är att artiklarna som studeras 

visar tendenser till både likheter och avvikelser i skildringen av empatiska, säkerhetsmässiga 

och ekonomiska perspektiv. Det är tydligt att de utvalda artiklarna från DN fokuserar på det 

empatiska perspektivet. SvDs ledarartikel riktar in sig på ekonomi medans deras nyhetsartikel 

berör empati och säkerhet. Studiens amerikanska artiklar från NYT är säkerhetsfrågor det 

perspektiv som dominerar. Nyhetsartikeln i TWP är skriven ur ett empatiskt perspektiv där 

medlidandediskursen uppfattas tydligt i rubriken. I motsats till nyhetsartikeln diskuterar TWP 

säkerhet och ekonomi i sin ledarartikel. Japans valda artiklar från TJT framför det empatiska 

perspektivet vid katastrofens inträffande med inslag av säkerhetsmässiga aspekter. AJWs 

båda artiklar fokuserar på Japans säkerhet med några inslag av empati. 

 

Alla artiklar i det valda materialet berör på något sätt det empatiska perspektivet. Bland de 

svenska artiklarna dominerar empatiska aspekter. Säkerhet är det perspektiv som präglar de 

amerikanska artiklarna mest. Empatiska och säkerhetsinriktade aspekter är relativt jämt 

fördelade i de japanska artiklarna som har studerats. Det ekonomiska perspektivet har, i vårt 

urval av artiklar, påträffats som dominerande i få artiklar från varje land. Även fast en artikel 

framställer det empatiska perspektivet i rapporteringen förhåller sig perspektiven, empati, 
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säkerhet och ekonomi, till varandra. Det man kan se i analysen av artiklarna på makronivå, är 

att det är ett perspektiv som dominerar i texten men att andra perspektiv också presenteras då 

de förhåller sig till varandra vid rapporteringen av en naturkatastrof. Analysen fortsätter 

vidare på mikrostrukturell nivå för att djupare gå in på artiklarnas framställning av katastrofen 

utifrån empati, säkerhet och ekonomi. Det görs granskningar gällande tendenser till skillnader 

och likheter mellan nyhetsartiklarna och ledarartiklarna. Detta reflekteras och diskuteras 

senare i studien.  

 

Artiklar 11-17 mars 2011 
Land Typ av artikel Huvudperspektiv Bild 

    

Sverige    

Dagens Nyheter:    

"Nytt kraftigt skalv i Japan" Världen Empati Ja 

"Japans nöd är vår" Ledare Empati Nej 

Svenska Dagbladet    

"Evakuering vid kärnkraft i Japan" Världen Empati/Säkerhet Ja 

"Det Japanska samhället kämpar emot Ledare Ekonomi Nej 

    

USA    

The New York Times    

"Japan orders evacuation near 2nd nuclear 

plant" World Säkerhet Ja 

"Early Questions After Japan” Opinion Säkerhet Nej 

The Washington Post    

"Japan earthquake, tsunami said to kill 

hundreds" World Empati Ja 

"5 myths about nuclear energy" Opinion Säkerhet/Ekonomi Nej 

    

Japan    

The Japan Times    

"Killer Tohoku temblor tops scale" News Empati Ja 

"Fukushima nuclear plant alert" Opinion Empati/Säkerhet Nej 

Asahi Shimbun    

"Massive earthquake hits Japan" 

Quake and 

Tsunami Säkerhet Ja 

"Commentary: Unprecedented disaster.." Opinion Säkerhet Ja 
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6.2 Mikrostrukturell nivå: Empati 
 

Sverige 

 

Dagens Nyheter  

Framställningen av det empatiska perspektivet på mikronivå visar hur DN:s artiklar bildar en 

sammanhängande mening i texten. Skribenten i Japans nöd är vår (DN 13 mars 2011) 

beskriver katastrofens kritiska tillstånd samtidigt som han erkänner att ”i skrivande stund 

saknas uppgifter”. Trots att viss information saknas i texten kan läsaren genom sin egen 

tolkning förmå och skapa meningsarbete. Detta indikerar på en underförstådd koherens 

mellan skribenten och läsaren. Artikeln ger ett tydligt budskap av empati för Japan. 

Användning av ord som ”explosion”, ”offer”, ”förödande”, ”sårbarhet”, ”överhettade”, 

”slagits” väcker medlidande och oroväckande känslor hos läsarna. Det beskrivs hur sårbara 

samhällen är när naturkatastrofer slår till när det står: ”miljoner människors hem har slagits 

sönder”. Uttalande om antalet döda, byar som förstörts och hur sårbart det moderna samhället 

är idag, relateras till journalistens målande beskrivningar om hur vit rök vällt ut ur 

Fukushimas anläggning och jättelika svallvågor sveper med sig människor. Genom texten 

målar han upp en bild för läsaren.  

 

Beskrivningarna blir dramatiska när det rapporteras om att det saknas 10 000 människor i en 

av hamnstäderna längs Japans kust. Detta kan stärka empatin hos mottagarna då texten 

innehåller siffror på hur många människor som faktiskt omkommit och fortfarande saknas. 

Läsare kan uppfatta det som att Japans myndigheter inte har ett utvecklat evakueringssystem 

vid incidenter som Fukushima-katastrofen. FN meddelar att ”katastrofhjälpen ska bli 

snabbare och mer effektiv”. Pengarna ska satsas på internationella samfundet och IAEA 

berättar att ”kärnkraften byggs för närvarande ut”. Ur ett empatiskt perspektiv kan man inte 

se någon information som överflödig eller onödig, snarare kan läsaren bli så berörd att den 

söker efter mer information gällande katastrofens drabbade. Medlidande är något som väcks 

när människor kan känna igen sig från egna erfarenheter eller berättelser som berört dem. I 

det här fallet tar det empatiska perspektivet överhand i DN:s rapportering av händelsen.  

 

DN:s artikel Nytt kraftigt skalv i Japan (DN 11 mars 2011) ger läsaren tydliga direktiv på hur 

många människor som befarats ha omkommit i katastrofen. Skribenten beskriver hur städer 
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ligger under vatten samtidigt som det brinner i andra delar av städer. Läsaren får genom 

nyhetstexten global koherens, en överskådlig uppfattning om den händelse som skett i Japan 

vilket sedan kan bidra till att läsaren följer händelsens rapportering vidare. Detta är den första 

rapporteringen av händelsen från DN och man kan skåda att den information som journalisten 

beskriver inte är helt fastställd ”vad som har hänt/.../var fortfarande oklart”. Det är korta 

stycken med variation av händelsens förödelse. Det semantiska isberg som Van Dijk 

beskriver utifrån koherens visar sig i denna artikel (Berglez, 2009: 205). Även fast det saknas 

information om den aktuella händelsen i katastrofen ser man genom textens mönster den 

allvarliga kris Japan står inför. ”- Omvärlden är chockad och förtvivlad denna morgon” säger 

FN-Chefen Ban Ki-Moon i slutet av artikeln i ett uttalande till flertalet journalister.  

 

Svenska Dagbladet  

Framställning av det empatiska perspektivet i SvD:s artiklar är litet. I Det japanska samhället 

kämpar emot (SvD 15 mars 2011) är texten kort och koncist. Skribenten har utformat rubriken 

så att den lämnar plats för fri tolkning och meningsarbete hos läsaren. ”Vad är det som det 

japanska samhället kämpar emot” kan tyda på många saker. I slutet av artikeln får läsaren en 

inblick i hur Japans samhälle stödjer sig självt under svåra tider. Detta bygger upp empatiska 

känslor hos läsaren gällande Japans befolknings uthållighet vid kriser.  

 

Journalisten framhäver empati i enskilda textpartier utöver det huvudsakliga ämnet ekonomi 

och politik som präglar artikeln. Det är inte förens i slutet av artikeln som rubriken kan 

återkopplas till den japanska befolkningen. De kämpar emot den politiska ledningens passiva 

och reformlösa politik och tar saken i egna händer för att återuppbygga Japan. Att det är 

befolkningen som kämpar emot är inget som skribenten argumenterar eller informerar om i 

texten, men som läsaren underförstått kan tolka vid en rapportering av händelsen. De 

empatiska vinklarna som uppkommer i artikeln är utskrivna i meningar som ”förlusten i 

människoliv” och ”hela orter har slagits i spillror”. I slutet av artikeln skriver journalisten 

”medborgarskapets etos lever”. Det tyder på att Japans medborgare, oavsett regeringens 

hantering av krisen, är starka och håller ihop oavsett vad som händer. Ett rörande avslut som 

eventuellt väcker känslor, intensiv förståelse och engagemang hos läsaren. 

 

 

I SvD:s artikel Evakuering vid kärnkraftverk i Japan beskriver skribenten hur ”förödelsen är 

enorm” (SvD 11 mars). Siffror i hur många som omkommit presenteras men är inte exakta. 
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Informationen av det empatiska perspektivet som framställs är inte på något sätt överflödig då 

det är händelsens första dag och all typ av information är relevant. Skribenten delar upp 

artikeln i olika textpartier. Textpartierna är korta och koncisa och radar upp ytlig men 

väsentlig information gällande offer, tsunamin, skadade människor och städer som blivit 

bortsköljda. Dessa textpartier relaterar och bygger på varandra samt skapar på så sätt starkare 

känslor av medlidande hos läsaren. Trots att det saknas korrekt och mer djupgående 

information om hur många som drabbats och vad som tagit skada, beskriver journalisten ett 

fruktansvärt scenario som de flesta läsare blir berörda av.  

 

Det finns en del överflödig information ”upp och ned med sitt röda skrov i luften”, när det 

beskrivs hur fartyg har kapsejsat. Det är inte av betydelse att beskriva vilken färg det är på ett 

fartygs skrov, men det ger läsaren en mer beskrivande bild i hur det faktiskt skulle se ut på 

plats. Läsarna kan sätta sig in i situationen och försöka förstå hur fruktansvärt det är att vara 

drabbad av händelsen. I texten får Camilla Åkesson Lindblom vid UD:s presstjänst göra ett 

uttalande i texten: ” – Vi känner inte till några svenskar i det område som drabbades hårdast”. 

Vanligtvis brukar svenskar känna extra medlidande för svenskar vid sådana här händelser. 

Skribenten använder Camilla Åkesson för att ge en bekräftelse på att inga svenskar råkat ut 

för denna fruktansvärda händelse. Medlidandet är utsträckt på olika ställen i artikeln och 

förstärks med värdeladdade ord som skapar oro, exempelvis ”rekordskalv”, ”förödande”, 

”sveptes”, ”flydde” etc. 

 
 
USA 

 

The New York Times  

The New York Times visar väldigt diffus empati då den inte är speciellt påtaglig men ändå 

närvarande. I artikeln Orders Evacuation Near 2nd Nuclear (NYT 11 mars 2011) sker 

nyhetsrapportering från olika perspektiv där journalisten inte tar någon ställning eller ger 

någon kommentar till händelsen. Faktum är att det som endast upplyser vad gällande 

evakuering av vissa områden och om kylsystemen kommer att hålla tillräckligt länge för att 

motverka att radioaktivt ämne läcker ut. Som tidigare sagt nämns inget om befolkningen eller 

Japans rop på hjälp. Katastrofen har precis blivit bekräftad och det här är den första 

nyhetsrapportering som The New York Times gör om händelsen. Journalisten använder sig av 
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värdeladdat språk som tyder på den allvarliga situation som inträffat och skapar en sorts 

global koherens i artikel och läsare emellan.  

 

The Washington Post 

I artikeln Japan earthquake, tsunami said to kill hundreds (TWP 11 mars 2011) ter sig den 

huvudsakliga meningen till att släcka informationstörsten som finns vid en katastrof. 

Författaren har valt att skriva en väldigt lång text som täcker alla områden och har mycket 

information för att läsaren ska få så mycket kunskap som möjligt med sig. Artikeln är 

publicerad på katastrofens första dag och informationen om Japan är begränsad. Redaktionen 

fokuserar på problematiseringen kring USAs roll och hantering av situationen. Artikelns 

uppmärksamhet kring empati och medlidande är aningen begränsad då stort fokus ligger på 

USA.   

 

I artikeln 5 myths about nuclear energy (TWP 16 mars 2011) kan vi se att det läggs in en hel 

del egna åsikter och värderingar i texten då den är skriven av en expert kring kärnkraftsfrågor 

och inte en utbildad journalist. Redaktionens egna åsikter och värderingar kring ämnet 

kommer inte riktigt fram i denna artikel. Å andra sidan går det att tolka publiceringen av 

artikeln som en ståndpunkt från redaktionens sida. Texten ämnar undervisa sina läsare och 

den är publicerad fem dagar efter katastrofens första dag. Det kan möjligtvis varit så att 

tidningen under dessa dagar har fått in en del kommentarer, frågor och missuppfattade inlägg 

som handlar om kärnkraftsfrågan och de fem punkter som tas upp är de vanligaste.  

 

Artikeln visar väldigt lite diskursivt medlidande och de enda åsikter och värderingar som 

kommer fram kring kärnkraftsfrågor berör USA. Det är även möjligt att det har skett ett så 

kallat ”compassion fatigue” och läsarna har tröttnat på att läsa om katastrofens förödande 

konsekvenser när det gäller samhället. Detta har resulterat i att läsarna behöver något som 

bryter informationsflödet kring lidandet. Det nämns inte mycket om den Japanska regeringens 

kamp mot katastrofen eller den inhemska befolkningens nöd. 

 



 

 33 

Japan 

 
The Japan Times 

Det är tydligt att journalisten valt att strukturera upp artikeln i olika textpartier och 

fokusområden i The Japan Times artikel Killer Tohoku temblor tops scale (TJT 11 mars 

2011). Skribenten beskriver till en början hur byar och människor spolats iväg, hur städer står 

i lågor och hur specifika offer omkommit. Läsaren får direkt en uppfattning av att situationen 

är allvarligt, det råder en global och lokal koherens av nyhetstexten. Det är The Japan Times 

första rapportering av händelsen och artikeln är lång. Skribenten har med många olika 

textpartier för att kunna täcka katastrofen till stor del. Artikeln har inte någon djupgående 

information, men läsaren kan bilda sig en egen uppfattning om vilken kris Japan står inför. 

 

Ledarartikeln i The Japan Times Fukushima nuclear plant alert (TJT 17 mars 2011) relaterar 

inte till ett empatiskt perspektiv. Skribenten har argument vad gäller Fukushima och dess 

säkerhet. Denna artikel är publicerad sex dagar efter den inträffade incidenten och 

”medlidande biten” är redan passé. Fukushimas och befolkningens säkerhet är det som anses 

mest relevant för tidpunkten enligt skribenten. 

 

Det råder samspel av global och lokal koherens i The Asahi Shimbuns artikel Massive 

earthquake hits Japan (AJW 11 mars 2011). Skribenten väcker medlidande hos sina 

mottagare genom de strukturerade argumenten i artikelns textpartier. Journalisten ger en kort 

och koncist beskrivning av hur läget ser ut bland offren och de drabbade områden. Läsaren får 

utöver den beskrivande rapporten göra sin egen tolkning av den situation som drabbat hela 

Japan och dess befolkning. 

 

Medlidande perspektivet är av samma omfång i artikeln Unpretected disaster tests resilience 

of society (AJW 15 mars 2011). Skribentenns budskap av empati blir extra påtaglig när de 

sista textpartierna i artikeln nämner hur svårt det kan vara som utomstående att ta till sig de 

fasansfulla rapporteringar som görs kring naturkatastrofens händelseförlopp. Det inträffade är 

ofattbart vilket skribenten använder som argument i texten. Mönstret man kan se är att 

skribenten påpekar det som berör mottagarna. I det här fallet lyckas texten fånga upp att Japan 

som samhälle måste kämpa tillsammans i dessa svåra tider. Mottagarnas uppfattning av texten 

indikerar på medkänsla och empati för det japanska folket. Drabbade områden i Japan 
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behöver all hjälp de kan få, något som inte uttryckligen presenteras i texten men som 

underförstått kan uppfattas av läsaren.  

 

 

6.3 Mikrostrukturell nivå: Säkerhet 

 

Sverige 

 

Dagens nyheter 

Artikeln i DN är konstruerad så att det faller sig naturligt att läsaren börjar ställa sig frågor 

kring säkerheten av kärnkraftverk. Mönstret man kan se är att dessa säkerhetsaspekter sedan 

bekräftas av experter och deras resonemang och uttalanden gällande säkerheten av Japans 

kärnkraft. Skribentens argument och orsaksförhållanden relaterar till varandra vilket gör att 

läsaren skapar sig en uppfattning om hur säkerheten sköts av Japans myndigheter. Ett 

textparti lyder: ”Alla länder behöver dra lärdom /.../ av olyckan”. Det ger en tolkning av att 

man bara gör detta misstag en gång. Denna naturkatastrof drabbade Japan, nästa gång är det 

ett annat land som drabbas och då ska man vara förbered med bättre säkerhet hos 

kärnkraftverk. 

 

Texten i Nytt kraftigt skalv i Japan (DN 11 mars 2011) beskriver hur säkerhetssituationen ser 

ut för Japan utifrån premiärminister Naoto Kans uttalande. Journalistens användning av 

uttalanden från Japans president Kan, bidrar till att läsaren kan finna ett lugn i hans 

uttalanden. Kan talar om att allmänheten inte behöver oroa sig för radioaktiv strålning: 

”samtliga kärnkraftverk stängs av automatiskt” och ”radioaktivt ämne har inte läckt ut”. 

Säkerhetsdiskursen exemplifieras av Kans uttalanden om att Fukushimas tillstånd skulle vara 

under kontroll. Eftersom det ges ut väldigt lite information om Fukushimas situation ur ett 

säkerhetsmässigt perspektiv kan mottagarna ha olika tolkningar vad gäller säkerheten om 

radioaktiv strålning. Artikeln är den första som publiceras efter att katastrofen ägt rum och 

frågan är om premiärministern verkligen efter så kort tid kan fastställa att Fukushima inte 

skulle läcka ut något radioaktivt ämne.  
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Svenska Dagbladet  

Säkerhetsdiskursen är nästan helt frånvarande i artikeln Det japanska samhället kämpar emot 

(SvD 15 mars 2011). Artikeln relaterar istället till aspekter inom ekonomi och politik. Den 

tolkning som läsaren förmår att skapa trots den lilla information skribenten presenterar för 

dem, skulle vara att de ekonomiska kostnaderna för att minimera skador på människor och 

miljö.  

 

I SvD:s andra artikel bildar skribenten en sammanhängande mening av artikeln med hjälp av 

olika textpartier. Genom textpartierna framställs argument vad gäller säkerhet, evakuering, 

hur skalvregionen ser ut och hur andra områden längs kusten klarat sig från tsunamin. Den 

globala koherensen, textens huvsakliga ämne, den lokala koherensen samt textpartierna 

relaterar till varandra. Läsaren kan utifrån artikelns information tolka och skapa 

meningsarbete av säkerhetsperspektivet i texten vilket visar på en underförstådd koherens 

mellan text och läsare. I detta fall innehåller inte texten något överflöd av ord utan ger en 

översiktlig bild över hur situationen i Japan ser ut ur ett säkerhetsmässigt perspektiv.  

 

USA 

 

The New York Times  

 I nyhetsartikeln från the New York Times lyder rubriken: Japan Orders Evacuation Near 

2nd Nuclear Plant (NYT 11 mars 2011) och tillsammans med ingressen skapas en reflektion 

av vad som anses viktigast i denna situation. Brödtexten börjar med att presentera vilka 

säkerhetsåtgärder som vidtogs när katastrofen inträffade. Vidare i texten följer vad som kan 

hända om vissa åtgärder vidtas. Befolkningens säkerhet är det mest väsentliga och evakuering 

från radioaktiv strålning är det som det fokuseras mest på. Journalisten har valt att strukturera 

upp texten efter aktörers uttalanden och expertis. Bland de aktörer som nämnts och 

presenteras i texten är Japanska kärnkraftspaneler, säkerhetstjänstemän, General Electric, 

Tokyo Electric Power Company utrikesministern Hillary Clinton m.fl.  

 

Det dras paralleller med den aktuella händelsens kärnreaktorer och den tidigare inträffade 

katastrofen som skedde 1979 i Three Mile Island reaktorn i Harrisburg. Däremot anses det 

inte vara lika allvarliga nu som då. Textpartier är strukturerade så att det hela tiden bollas 

mellan problem, orsaker och lösningar för att försöka finna säkerhetsåtgärder till problemet. 

Artikeln påvisar ett stort engagemang från redaktionens sida när det gäller säkerhetsåtgärder 



 

 36 

så som utrymning av de lokala invånarna och åtgärder som behöver vidtas inom den närmsta 

tiden. Trots detta är det inte mycket som nämns om de inhemska invånarna och hur 

situationen hanteras under katastrofen utifrån offersiffror och materiella skador. Det är många 

aktörer som kommer till tals, främst för att informera på expertnivå. De kategorier som 

behandlar nyhetstexten är säkerhet, evakuering, upplysning, kritik samt kommentarer och 

uttalanden från olika aktörer. För att öka förtroendet hos läsarna om att situationen är under 

kontroll avslutas artikeln med “With evacuation in place and the oceanbound wind, we can 

ensure the safety”. 

 

I artikeln Early Questions After Japan fokuserar de mycket på att göra jämförelser mellan den 

japanska och den Amerikanska kärnkraftshanteringen. Tidningen ges ut i USA där 

kärnkraftsverken spelar en stor roll och därför finns det en stor relevans att ta upp frågor och 

göra jämförelser mellan till exempel de olika rektorerna. I denna artikel är NYT mycket 

kritisk mot den japanska kärnkraftshanteringen, bland annat när det gäller deras hantering av 

reaktorernas nedkylning och evakueringen av invånarna. Trots den kritiska tonen avslutas 

artikeln med "De japanska reaktorerna verkar ha överlevt en av de mest kraftfulla 

jordbävningar som någonsin registrerats utan större strukturella skador”. Krisen utvecklades 

eftersom anläggningen förlorat elkraft från nätet och tsunamin slog ut sina backup 

dieselgeneratorer. Amerikanska lagstiftare måste se till att alla kärnkraftverk har tillräckligt 

rörliga generatorer eller annan reservkraft på plats om de första två försvarslinjer är 

avaktiverade".  

 

Detta är en lokal händelse som verkar ha en global konsekvens där USA tar lärdom från 

händelserna i Japan och tycker att en förändring ska ske i systemet. Situationen i Japan väcker 

debatt i USA om de behöver reglera säkerheten kring kärnkraftsverken; ”American regulators 

must ensure that all nuclear plants have enough mobile generators”. De reaktorer som 

användes av kärnkraftsverket i Fukusima är tillverkade av General Electric och har länge varit 

kända för att ha svaga inneslutningssystem. I Japan verkar de ha brustit genom explosioner av 

utströmmande vätgas. Amerikanska tillsynsmyndigheter kommer att behöva bestämma om 

liknande reaktorer i landet är sårbara och om ändringar i nyare versioner har gjort dem 

tillräckligt säkra.  
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The Washington Post  

I artikeln Japan earthquake, tsunami said to kill hundreds: little impact on Hawaii, other 

islands (TWP 11 mars 2011) märker vi redan i rubriken att skribenten valt att lägga allt fokus 

på tsunamin. Därför är det mycket lite som nämns om själva kärnkraftshaveriet. Haveriet får i 

förhållande till textens omfång väldigt lite uppmärksamhet. Journalisten har valt att fokusera 

på tsunamins påverkan på närliggande områden och länder. Artikelförfattaren börjar med att 

skriva bakgrund om händelsen där han tar upp hur jordbävningen uppskattas vara den femte 

största som dokumenterats. Med hjälp av denna information väcker artikeln uppmärksamhet 

kring faktumet att allvarliga jordbävningar börjar förekomma oftare och nya säkerhetsåtgärder 

bör planeras.  

 

Japans katastrof väcker otäcka minnen för amerikanarna i ledarartikel 5 myths about neclear 

energy (TWP 16 mars 2011). Det talas om kärnkraftshaveriet som skedde i USA för närmare 

30 år sedan och att det en gång för alla är tid för att separera myterna från verkligheten.  

Redan i ingressen börjar artikelförfattaren med en del värdeladdade ord som ”explosion”, 

”radiation” och ”evacuation" skapa en känsla av osäkerhet hos läsaren. Dock har 

artikelförfattaren som är expert inom kärnkraftsfrågor valt att utförligt försöka radera ut de 

frågetecken som finns kring ämnet. Eftersom artikeln är publicerad i USA känns denna fråga 

högst relevant och denna punkt tar stor plats i artikeln.  

 

I flera år har den största utmanande handlingen för en hållbar kärnenergi inte varit säkerheten 

utan kostnaden. Dock nämns inte mycket kring kostnaderna av katastrofen utan det totala 

fokuset ligger på USA där ny kärnkraftkonstruktion startade redan innan härdsmältan vid 

Three Mile Island 1979. En annan säkerhetsaspekt som tas upp i artikeln är terroristers 

användning av kärnkraftverken som måltavla under krig; ”Nuclear power plants are sitting 

ducks for terrorists”. Artikelförfattaren är noga med att ta upp varje punkt del för del och först 

förklara missförståndet kring frågan för att sedan lite längre in i texten klarlägga allt på ett 

språk som läsarna kan förstå. Informationen som följer i artikeln handlar näst intill bara om 

USA. Artikelförfattaren tar upp en hel del historia som innefattar åratal och kort informativ 

bakgrund om kärnkraftverken i USA. Han drar kopplingar till tidigare händelser och 

engagerar och undervisar läsaren till viss del. 
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Japan 

 
The Japan Times 

Ordvalen i artikeln Fukushima nuclear plant alert (TJT 17 mars 2011) är negativt laddade där 

den globala koherensen mellan journalist och läsare är uppenbar. Artikeln är ett medvetet 

riktat klagomål på hur regeringen skött den allmänna informationen vad gäller människors 

säkerhet kring strålning. Den lexikala stilen inriktar sig på regeringen och TEPCOS 

bristfälliga försök att säkerhetsställa Fukushimas reaktorer. Journalistens text må vara 

överflödig information men genom den lokala och globala koherensen får läsaren ihop textens 

olika delar till en sammanhängande mening. Huvudtemat i artikeln samspelar med 

textpartierna som journalisten strukturerat upp. 

 

The Japan Times artikel Killer Tohoku temblor tops scale (TJT 11 mars 2011) har valt att 

framställa nyheten som det värsta som har hänt:”The strongest earthquake ever[...]”. Ordval 

som ”strongest” och ”ever” är starka uttryck som i stort sett genomsyrar hela nyhetsartikeln. 

Det är en kritisk situation och Japan behöver hjälp från alla håll och kanter för att klara den 

kris de står inför. Även om det finns ett så kallat semantiskt isberg enligt Van Dijk, skapar 

journalisten global koherens med läsaren (Van Dijk, 1988: 60). Trots att det saknas en hel del 

information vad gäller räddningsarbetet läsaren genom egen förståelse komma till insikt om 

att den jordbävning som drabbat Japan har påverkat hela dess nation. 

 

The Asahi Shimbun 

Texten i Massive earthquake hits Japan (AJW 11 mars 2011) innehåller värdeladdade ord 

som är nödvändiga att använda för att upplysa läsaren om det som skett och sätta tyngd i 

texten. ”Massive”, ”triggering”, ”warnings”, ”fire” etc. är ordval som styrker den förödande 

händelsen och vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits. Information som i det här läget uppfattas 

som överflödigt är hur trafiken på motorvägar, tunnelbanan och tågen i Tokyo blivit stoppade. 

Skribenten relaterar till rapporter från Tokyos brandkår för att knyta an till säkerheten av 

händelsen. Uttalanden från brandkåren ger ett trovärdigt intryck för läsaren som tolkar 

räddningsarbetet som effektivt. Läsaren får genom närvarande implikationer och ordval en 

förståelse över händelsens allvar trots att det saknas djupgående information i texten men som 

blir till en sammanhängande mening. 
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Journalisten tar ställning i Unpretected disaster tests resilience of society (AJW 15 mars 

2011) till Japans hantering av den aktuella händelsen genom att ifrågasätta, reflektera och 

påpeka företeelser som skett de senaste dygnen. Orden är väl valda för att ifrågasätta Japan 

som ett motståndskraftigt samhälle där ”dangeriously”, ”disaster”, ”importance” är ord som 

formar texten. Artikelns huvudsakliga fokus byggs upp av textens olika perspektiv: empati 

och säkerhet. Journalistens synpunkter och ifrågasättanden är ett sätt att förmedla det otydliga 

budskap som regeringen informerat om vad gäller spridningen av radioaktiv strålning. 

Skribenten döljer inte sitt missnöje vad gäller regeringens hantering av katastrofen samtidigt 

som han lyfter fram att japanerna är ett starkt folk som har klarat sig igenom tidigare 

historiska förödelser. Läsarens tolkning av artikeln förbinder sig till att säkerhetsfrågan kring 

radioaktivt läckage fallerat från regeringens sida men att Japans befolkning som håller 

huvudet högt tar sig an krisen efter deras förutsättningar. 

 

 

6.4 Mikrostrukturell nivå: Ekonomi 
 

Sverige 

 

Dagens Nyheter 

Det ekonomiska perspektivet i DN:s ledarartikel Japans nöd är vår (DN 13 mars 2011) bildar 

uppfattningen av att det behövs stora investeringar om man ska ha mer krisberedskap. 

Journalistens argument relaterar till att kärnkraften byggs ut och kräver ständig utveckling 

vilket även berör länders ekonomikostnader. Den underliggande tolkning som läsaren får 

utifrån den information som ges, är att fattiga länder inte kommer att ha råd att ta del av dessa 

nya krisberedskaper gällande naturkatastrofer. Artikeln har inga bilder i texten utan använder 

sig av lite längre textpartier som bland annat ger siffror i hur många kärnkraftsanläggningar 

och reaktorer kärnkraften har. Siffror gör det lättare för läsaren att förstå omfånget av 

händelsen och göra sin tolkning av materialet.  

 

Den globala koherensen i Nytt kraftigt skalv i Japan (DN 11 mars 2011) bygger på empati. 

Den ekonomiska aspekten är inte av relevans i denna rapportering. Skribenten använder sig av 

Ki-Moons argument som menar att dem ska göra allt i denna svåra situation. Som läsare 

förstår man att det krävs stora insatser för att åtgärda det som naturkatastrofen har orsakat. 
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Texten skapar en underliggande förståelse hos adressaten, att detta räddningsarbete inte 

kommer ske utan att det kostar något. Eftersom att journalisten använder sig av FN-chefens 

citat i texten, presenteras händelsen som mycket allvarlig för läsaren och en relation mellan 

dem skapas där man ska vara redo att stödja Japan på alla sätt och vis. Ekonomiaspekten som 

framställs uppenbaras i slutet av brödtexten med Ki-Moons uttalande: ”- Vi ska göra allt vi 

kan i denna mycket svåra stund”. När han säger ”allt” tyder det även på ekonomiska resurser. 

Dock bygger inte artikelns struktur på att framställa ekonomiska frågor utan huvudfokus 

ligger på rapportering av antalet döda och säkerhetsåtgärder.  

 

Svenska Dagbladet  

Texten i Evakuering vid kärnkraftverk i Japan bidrar med en variation av olika textpartier 

som tillsammans bildar en sammanhängande mening av säkerhet och empati. Läsaren kan 

genom sin tolkning av artikeln förstå att det ligger ekonomiskt stora kostnader bakom 

räddningsarbetet trots att det inte nämns i texten.  

 

Artikeln Det japanska samhället kämpar emot (SvD 15 mars 2011) utgår från olika textpartier 

där bakgrundsfakta och historisk tillbakablick på Japans politiska tillstånd presenteras och 

följs av en kort rapport om katastrofen. Skribenten kommer i slutet av artikeln fram till sin 

poäng vad gäller Japans handlingskraft inom ämnet och hur Japanerna kommer hantera 

krisen. Läsarna kan i den här texten finna sammanhang i hur naturkatastrofen påverkar Japans 

ekonomi samtidigt som de ”ekonomiska trångmålen hör ihop med förkalkad politik”. Banken 

Credit Suisse får komma till tals med siffror om de materiella förlusterna: ”100 miljarder 

kronor”. Artikeln är skriven ur ett ekonomiskt perspektiv och hur tsunamin drabbar ett redan 

pressat Japan ur ekonomisk synvinkel. 

 

USA 

 

The Washington Post   

Artikeln 5 myths about nuclear energy (TWP 16 mars 2011) nämner som tidigare sagt inte 

mycket om kostnaderna kring katastrofen. Detta kan bero på att händelsen precis ägt rum och 

ingen uppskattning har gjort än. Eftersom artikeln främst fokuserar på USA när det gäller alla 

fem myter/punkter har författaren valt att även fokusera på USA när det gäller finansieringen 

av kärnkraftsverken.  
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Japan 

 
The Japan Times 

Killer Tohoku temblor tops scale (TJT 11 mars 2011) artikel är inte strukturerad för att 

argumentera om de ekonomiska aspekterna av händelsen. Som tidigare nämnt har skribenten 

valt att fokusera på empati och säkerhet vilket gör att den lilla informationen av ekonomiska 

aspekter lämnas till läsarens egen tolkningsförmåga. Efter att ha mottagit information om 

händelsens förödelse behöver det inte nämnas att kostnaderna för räddningsarbete, 

återuppbyggnad och undanröjning är enorma, det kan ses som uppenbart. Några ekonomiska 

perspektiv framträder inte i artikeln Fukushima nuclear plant alert (TJT 17 mars 2011) heller. 

The Japan Times har inte haft några ekonomiska aspekter med i sina artiklar, bara ytterst lite i 

ett textparti. 

 

The Asahi Shimbun 

Artiklarna från The Asahi Shimbun har inte framställt några ekonomiska perspektiv i sina 

texter. Det tyder på att de japanska tidningarna inte vill rapportera om sin egen nations 

ekonomi som står inför enorma kostnader av naturkatastrofen följder. 
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7. Reflektion och resultat  

 

Nedanstående avsnitt återkopplar till studiens syfte och frågeställningar som tidigare 

redovisats. Det dras kopplingar till hur artiklarna från Sverige, USA och Japan framställer 

sina nyhetsrapporteringar kring naturkatastrofen i Japan 2011. Analysens resultat 

presenteras vidare i avsnittet.  

 

 

 

Vi kan se intressanta tendenser till likheter och olikheter gällande rapporteringen av artiklarna 

som studerats. En av frågeställningarna var att undersöka hur valda tidningsartiklar ur ett 

empatiskt, säkerhetsmässigt och ekonomiskt perspektiv framställt katastrofen. Den andra 

frågeställningen såg till hur perspektiven förhöll sig till varandra. Framställningen av de tre 

perspektiven varierar i tidningarnas artiklar och hur perspektiven förhåller sig till varandra ser 

olika ut. 

 

I artiklarna från Svenska Dagbladet samt Dagens Nyheter, kan vi se att stor vikt läggs på 

empatiperspektivet. Av de fyra artiklar som analyserats har tre av dem fokuserat på 

medlidande och endast en artikel har fokuserat på ekonomi. I artikeln Evakuering vid 

kärnkraft i Japan från Svenska Dagbladet stöter vi på både empatiska och säkerhetsinställda 

perspektiv. Redaktionen uppfattas som kritiska till situationen i Japan och hur regeringens 

hantering av katastrofen har fungerat. Artikeln från DN fokuserar på hur naturens krafter 

drabbat Japan och deras behov av ett internationellt samarbete. DN använder sig av en mindre 

kritik och har en mjukare betoning på orden. 

 

I artiklarna som analyserats från USA ligger fokus på att skriva om säkerhet och delvis de 

empatiska perspektiven. Det resulterar i att det ekonomiska perspektivet kommer i 

skymundan. Endast i artikeln 5 myths about nuclear energy nämner The Washington Post 

några ekonomiska aspekter, men det är fortfarande säkerhet som är huvudtemat i artikeln. The 

New York Times och The Washington Post har framställt säkerhetsperspektivet i sina artiklar 

med inslag av empatiaspekter. Det tidningsartiklarna har gemensamt är att informationen 

brister gällande själva händelsen i Japan, vilket visar att de lagt ner stor vikt på USAs roll 
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gällande kärnkraftsfrågor. Det finns ett tydligt tema mellan artiklarna: säkerhetsfrågan tar stor 

plats medan det empatiska perspektivet är mycket litet men ändå synligt i artiklarna. Det som 

framställs minst är det ekonomiska perspektivet. 

 

Artiklarna från de två Japanska tidningarna koncentrerar sig på säkerhetsperspektivet. Av fyra 

artiklar är det tre som har huvudfokus på säkerhet. Den artikel som skiljer sig från de andra är 

Killer Tohoku temblor tops scale från The Japan Times där journalisten skrivit utifrån ett 

empatiskt perspektiv. I Fukushima nuclear plant alert finner vi en del medlidandediskurser, 

dock är säkerhet även här det centrala i texten. De Japanska artiklarna är formella och skrivna 

på vetenskapliga grunder. Säkerhetsåtgärder kring reaktorerna tar stor plats och på så sätt 

finns det inte mycket utrymme för till exempel empati. I undersökningen har vi kommit fram 

till att det även saknas information kring de ekonomiska aspekterna. De japanska artiklarna 

som vi studerat har nästan helt och hållet uteslutit ekonomiska infallsvinklar i rapporteringen 

av katastrofen. 

 

En artikeltext är en produkt av läsarnas intressen, landets inhemska kultur, historia och 

politisk agendor. Föreställningar, förändring och förståelse är det som bygger upp det 

språkliga så som att prata och skriva. Allan Bell redovisar i litteraturen Approaches to media 

discourse om hur nyheter är uppbyggda och strukturerade (Garrett, Bell 2005: 2-4). 

Resultaten i vår studie överrensstämmer med Bells resultat gällande strukturen av nyheter. 

Även när det gäller naturkatastrofer bygger nyhetsartiklarna och ledarartiklarnas texter på 

strukturer och har en aktiv påverkan ur det maktideologiska perspektivet. Det här är påtagligt 

i artiklarnas texter som har analyserats i studien. 

 

I undersökningens resultat finner vi att den empatiska och säkerhetsinriktade infallsvinkeln 

kring katastrofen är dominerande i vårt urval av artiklar. Likheter som vi kan se mellan de 

valda artiklarna är att de är eniga om att det i Japans fall finns, ur ett ideologipolitiskt 

perspektiv, en stor längtan efter reform. De japanska nyhetsrapporterna ställer sig kritiska till 

regeringen och ropen efter förändring hörs över alla artiklar. Ledarartiklarna fokuserar på att 

skapa en typ av debatt och väcka japanerna till liv för att skapa förändring.  

 

De två amerikanska artiklarna har valt att under denna tid lägga stort fokus på USA och deras 

roll under hela katastrofen. Dock har USA å andra sidan drabbats av tsunamis och andra 

naturkatastrofer själva. USA har precis som Japan stött på många prövningar och motgångar. 
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De har gått igenom mycket genom åren och invånarna har varit med om både terrorattentat 

och katastrofala naturkatastrofer. För det första försöker de amerikanska artiklarna att på 

något sätt ”lugna” den inhemska befolkningen och förklara att ingen skada kommer ske i det 

inhemska landet. Genom artiklarnas framställning märker vi en typ av sympatisering och att 

de uppmuntrar den japanska befolkningen till att ”det kommer komma bättre dagar”. De 

amerikanska artiklarnas empatiska texter visar att de tror på Japans återhämtning.  

 

Artiklarna som analyserats från Sverige formuleras olika av journalisterna men når i slutändan 

ut med samma budskap med det empatiska perspektivet i centrum. SvDs artiklar ställer sig 

mest kritiska till händelsen. Artiklarna från DN fokuserar på hur naturens krafter drabbat 

Japan och behovet av internationellt samarbete där de behöver understryka för den svenska 

befolkningen hur viktigt det är att hjälpa andra länder i nöd. Det råder alltså en del tvivel vad 

gäller Japans hantering av situationen. Medlidandediskursen gör sig mycket synlig i båda 

artiklarna, vilket kan bero på kulturella och politiska skillnader men även geografiskt område. 

Även tidigare historiska händelser kan ha en stor påverkan på konstruktionen av nyhetstexter 

och vad som rapporteras.  

 

Ledarartiklarna från Japan speglar ett stort missnöje gentemot regeringens hantering av 

händelsen. Ledarartiklarna förmedlar att människor bör hjälpa varandra och i detta fall är det 

Japan som behöver stöd i den prövning de ställts inför. USAs två ledarartiklar spinner vidare 

på om hur säkerhetsaspekter måste åtgärdas omgående och på hur Japan kommer att resa sig 

efter detta fall. 
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8. Diskussion  

 
Detta avsnitt resonerar kring de teoretiska begreppen och hur de relaterar till 

undersökningens resultat. Vi diskuterar även hur tidningarna har rapporterat kring 

katastrofen och tar upp synpunkter och funderingar kring resultatet av analysen.  

 

 

 
Studien har med hjälp av CDA, kritiskt undersökt hur vårt urval av tidningsartiklar framställt 

samma katastrof utifrån empatiska, säkerhetsinställda och ekonomiska perspektiv. För att 

kunna genomföra undersökningen har det krävts att vi uppmärksammat teoretiska perspektiv, 

gällande rapporteringen av katastrofen, så som makt, ideologi, hegemoni och diskurs. Det vi 

tydligt kan se i vårt urval av artiklar är att tidningarna erhåller en viss makt gentemot sin 

publik då de genom olika diskurser och värdeladdade ord framhäver den ideologi som 

representeras och gestaltas i artiklarna.  

 

Samhällen är konstruerade utefter strukturer som präglas av kultur och gemensamma 

föreställningar. Detta måste tidningarna ta hänsyn till för att kunna fånga den målgrupp som 

de vill nå ut till. Till exempel beskrivs Japan som en stark nation och en av Asiens rikaste 

länder i DN:s artikel Japans nöd är vår. Artikeln beskriver Japans nöd som ”vår”, och kan 

bero på att Sverige är det land som har mest kärnkraft per capita i världen. Att erkänna ett 

nederlag eller misslyckande kan vara en svår uppgift för regering och myndigheter att 

handskas med i det drabbade landet. Artiklarna som vi undersökt fokuserar inte på något 

misslyckande vad gäller Japan som nation i sin rapportering.  

 

Vi har sett intressanta tendenser till skillnader mellan artiklarna, länderna emellan. Sverige är 

det land som rapporterar minst om reaktorerna och frågor kring kärnkraft. En anledning till 

detta kan vara att Sverige inte är i någon riskzon i samma utsträckning som Japan eller USA 

när det gäller naturkatastrofer som tsunamis eller orkaner. Sverige är inte heller i någon 

farozon när det gäller terrorattentat. Det kan även varit så att artiklarna från Sverige, utifrån 

ett hegemoniskt perspektiv, inte väcker någon diskussion kring kärnkraftsfrågor då vi är 

världens kärnkraftstätaste land (World Nuclear Association, 2013). Med hjälp av det här vill 
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man få bort kritiskt ifrågasättande genom ett naturaliserat meningsskapande och därför 

uppmärksammas inte kärnkraftsfrågor i artiklarna från Sverige. Det resulterar i att utifrån vårt 

urval av artiklar har nyhetsrapporteringen från SvD och DN framställt det empatiska 

perspektivet och det mänskliga lidandet mer än vetenskapliga formaliteter kring reaktorerna.   

 

Hur tidningarna rapporterar kring katastrofen i utvalda artiklar, kan ha sin grund i nationella 

perspektiv men även till viss del tidningens politiska agenda. Det område som vi kan se 

tendenser till att det läggs fokus på när det gäller att skildra en och samma nyhet, kan bero på 

vilket land som undersöks, hur nära landet är händelsen, kultur, normer och myndigheter. Till 

exempel rapporteras det inte mycket om det ekonomiska perspektivet i artiklarna som vi 

analyserat kring katastrofen och kan ha flera orsaker. För det första är rapporteringarna från 

de allra första dagarna av katastrofen enbart en uppskattning av vilka ekonomiska följder 

katastrofen medför. För det andra finns inte behovet av denna information. Publiken som läser 

nyhetsrapporterna är vid detta skede intresserade av något helt annat, vilket tidningarna är väl 

medvetna om.  

 

De Japanska artiklarna som undersökts i studien har som tidigare nämnt uteslutit empatiska 

aspekter i sin rapportering vilket i sin tur har resulterat i rapportering kring främst 

säkerhetsåtgärder. Den japanska regeringen verkar undanhålla information om förödelsen 

genom att rapportera om kärnkraftsreaktorerna. Det kan vara ett politiskt drag från Japans sida 

där de vill visa omvärlden att allt är under kontroll. Ur ett maktperspektiv dras kopplingar och 

paralleller mellan rapportering av artiklarna från USA och Japan. USAs artiklar har, precis 

som Japans artiklar, lagt ner stor vikt på reaktorerna och även USAs roll i katastrofen. 

Samtidigt visar artiklarna från USA stor empati medan japans publiceringar döljer kaoset med 

vetenskapliga termer. Ser man till ägandet gällande kärnreaktorerna finner vi att det är 

amerikanska reaktorer som Japan använder sig av. Här finns en koppling gällande artiklarna 

från Japan och hur de diskuterar och framställer den amerikanska kärnkraftsindustrin. De 

japanska artiklarna vill inte diskutera de offer kärnkraftverket har skördat eftersom det kan 

finnas ekonomipolitiska intressen på spel. Det kan vara i Japans intresse att sälja de 

amerikanska reaktorerna.  

 

En annan anledning till att de japanska och även de amerikanska artiklarna inte rapporterat 

om mänskligt lidande, kan kopplas till Höijers forskning om ”compassion fatigue”. Det vill 

säga att läsarna efter ett tag tröttnar på att läsa om lidande och blir därför likgiltiga till texten. 
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Detta är extra märkbart i The New York Times och The Wahsington Post där artiklarna gör en 

jämn fördelning av rapporteringen gällande empati och säkerhet. USA är ett stort land med 

många olika miljöer och levnadsstandarder. Det kan vara så att det inte enbart är 

rapporteringen om naturkatastrofen i Japan som täcker tidningssidorna utan även andra lokala 

rapporteringar som tar upp mänskligt lidande, till exempel mord i förorterna, kidnappningar 

och lokala naturkatastrofer som orkaner.  
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9. Slutsats 

 

I avsnittet nedan redogör vi för de slutsatser som vi kunnat dra utifrån studiens undersökning 

och resultat. Avsnittet relaterar till den reflektion, slutsats och diskussion som vi presenterat 

tidigare. 

 

 

 

I artiklarna som vi analyserat och baserat studien på, kan vi se att de till störst del framställer 

perspektiven empati och säkerhet gällande katastrofen. Det är tydligt att artiklarna har ökat 

informationen kring katastrofens offer och Japans säkerhetsåtgärder vid katastrofens 

inträffande.  

 

Hur perspektiven förhåller sig till varandra varierar från artikel till artikel. Trots att empati 

och säkerhetsåtgärder dominerar i artiklarna ser vi ett mönster som följs i nästan alla utvalda 

artiklar. Vissa perspektiv paras ihop i artiklarna och det är oftast samma två perspektiv som 

samarbetar: empati och säkerhet. Det har även visat sig att ekonomi och säkerhetsperspektivet 

samverkar i vissa artiklar men inte i samma utsträckning som empati och säkerhet. Det 

ekonomiska perspektivet får som tidigare nämnt väldigt lite plats i artiklarna. De perspektiv 

som sällan förekommer tillsammans i artiklarna är empati och ekonomi.  

 

Att perspektiven uppträder ensamma är ovanligt. Artikelförfattarna integrerar minst två 

perspektiv i samma artikel, dock får alltid ett av perspektiven mer utrymme än det andra. 

Studiens resultat tyder på att artiklarna kan utesluta ett perspektiv helt och hållet. Till exempel 

har tidningen The Asahi Shimbun hoppat över ekonomi från sin artikel "Massive erarthquake 

hits Japan " som har total fokus på säkerhet.  

 

Detta förekommer i fler artiklar men de flesta väljer att i alla fall snudda kring det 

ekonomiska perspektivet. Den svenska artikeln från Svenska Dagbladet "Det japanska 

samhället kämpar emot" är den enda artikeln som har fokus på det ekonomiska perspektivet. 
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Efter Svenska Dagbladets artikel är det endast ledarartikeln ”5 myths about nuclear energy" 

från The Washington Post som ger det ekonomiska perspektivet lite mer utrymme än de andra 

artiklarna. Dock är inte ekonomi huvudfokus i denna artikel. 

 

I artiklarna som studerats finner vi att det finns ett internationellt samförstånd när det gäller 

rapportering kring naturkatastrofer. Majoriteten av artiklarna från vårt material rapporterar om 

katastrofens offer och att det trots ”compassion fatigue” finns ett stort informationsbehov om 

offersiffror och mänsklig sympati till det drabbande landet. Säkerhet och empati verkar gå 

hand i hand bland dessa artiklar. Säkerhetsåtgärderna som måste tas itu med resulterar i 

mindre katastrofer och därför en mindre skörd av offer. Huvudfokus i materialet från The 

New York Times och The Washington Posts är säkerhetsfrågor kring kärnkraften. De 

amerikanska tidningarna drar lärdom från händelsen och uppmanar till kontroller av 

amerikansk utrustning. Även The Japan Times och Asahi Shimbuns artiklar fokuserar på 

kärnkraftsverkens utveckling. Artiklarna vi studerat från Svenska Dagbladet och Dagens 

Nyheter rapporterar främst om empati. Journalisterna är kritiska i sina formuleringar gällande 

Japans hantering av situationen. Det nämns dock inte mycket om de svenska kärnkraftsverken 

eller om säkerhetsåtgärder bör vidtas.  

 

Utifrån vår undersökning skulle man kunna undersöka detta i bredare utsträckning. Vidare 

forskning skulle kunna studera hur ett land väljer att framställa en katastrof och vilka likheter 

och skillnader det finns gällande nyhetsrapportering av naturkatastrofer länderna emellan.  
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