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Abstract 
This qualitative study examines how emergency people are framed in Swedish evening-, and 

local newspapers during the forest fire in Västmanland, Sweden 2014. The study also includes if 

there is any difference between the framing due to the location of the newspaper. The study is 

based on qualitative text analysis. The theoretical basis is representation, framing theory, media 

image, media logic and a few conceptions from crisis communication theory. An overall result is 

that critique of emergency people never are answered. An other is that critique often is directed to 

people who haven’t been able to affect the critique situations.   
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1. Inledning 
 
Varje dag inträffar olika händelser i vår omvärld som väcker uppmärksamhet och berör oss 

(Darell 2003, s. 3). Det kan vara allt från kriser till trafikolyckor och oavsett vilken typ av 

händelse det handlar om är medierna där och bevakar, för att sedan rapportera vidare till 

medborgarna som ska kunna ta del av vad som händer (ibid). Vid kriser startar ofta en intensiv 

rapportering vilken brukar dominera i medierna en tid framöver (ibid). På grund av tidspress kan 

korrekt information dock vara ett problem vid krisrapportering, eftersom det kan vara svårt att 

hinna kontrollera källorna innan nyheten går ut i medierna (ibid).  Det är inte heller ovanligt att 

händelser ofta blir mer dramatiska i nyheterna än vad de är i verkligheten, dels eftersom de riktar 

in sig på höjdpunkter och dels genom att de medvetet skapar konflikter, där en avvikande röst 

nästan alltid får uttala sig (Hvitfelt 2003, s. 38-39). Genom att använda känslomässiga ord som är 

positivt eller negativt laddade frammanas dramatik vilket kan leda till att både nyhetsvärdet och 

intresset hos läsarna ökar (Hvitfelt 2003, s. 58). Det är därför relevant att fundera över synonymer 

till de ordval som görs i nyhetsartiklar.  

  Sommaren 2014 härjade den största svenska skogsbranden i modern tid (MSB 2014), en 

brand som minst sagt kan kategoriseras som en kris. Branden förstörde flertalet hem, 4500 

människor evakuerades och släckningsarbetet kom att ta flera veckor (ibid). Medierapporteringen 

kring branden var utbredd. Det rapporterades om branden både i lokal- samt rikstäckande press 

och även i de sociala medierna skrevs många inlägg. Den tryckta pressen har riktat hård kritik 

mot krisarbetet efter branden (Expressen, 2014). Frågor som ställts har exempelvis varit: ”Varför 

skickades helikoptrar hem?” och ”Fritt fram för gamla misstag?” (Expressen, 2014; SVD, 2014). 

Även andra medier har fortsatt riktat mycket kritik till de som ansvarade för att få branden släckt 

under hösten 2014 (SVT 2014). Missnöjet har exempelvis tagits upp av TV4:s granskande 

program Kalla Fakta (TV4 2014). Där har en ny bild av den svenska räddningstjänsten visats, en 

bild som lyfter fram att räddningstjänsten kunnat hejda branden i ett betydligt tidigare stadium än 

vad som gjordes och att det därför är ett misslyckande (ibid). Det är en beskrivning som skiljer 

sig mycket från vad tidigare studier visat, där räddningstjänst och framför allt poliser, oftare 

hyllats än kritiserats (Palm, Bjellert 2012, s. 8; Kim 2012, s. 177). 

  Frågor som är relevanta att ställa nu i efterhand är: ”Var den övervägande uppfattningen att 

räddningsinsatsen borde kritiseras?” 
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  Problemet som denna studie ämnar undersöka handlar således om hur krisarbetare gestaltas 

i medierna, detta eftersom mediebilden hjälper människor att skaffa sig en uppfattning om en 

händelse (Malmsten 2002, s. 11). Tidigare studier har visat att polisen varit med och påverkat 

medieagendan, varpå övervägande positiva bilder visats om dem (Se avsnitt 2.2 

Räddningstjänsten i medierna). Däremot har inga studier gjorts på gestaltningen av krisarbetare i 

stort, varför det därför intressant att undersöka om detta fenomen går att tyda även när det gäller 

hela gruppen krisarbetare. Vidare är det relevant att undersöka om krisarbetarna hyllats eller 

kritiserats redan under brandförloppet eller om kritiken enbart växt till i efterhand. Genom att 

redogöra för detta kan läsare, som i efterhand tagit del av artiklar med kritik, få ökad förståelse 

för om kritiken var befogad eller ej och därefter skapa sig en egen uppfattning baserad på denna 

studies resultat.  

  Studien kommer även bidra med en ökad förståelse för hur rapporteringen kring 

krisarbetare skiljer sig åt gällande landsort- och kvällspress, samt vilka typer av 

medialiseringstekniker som används i dem.  

1.1 Bakgrund  

Genom medierna söker vi ledtrådar om vad som skett, om vad som är viktigt, och de är till stor 

del medierna som hjälper oss att organisera erfarenheter och upplevelser gällande verkligheten 

(Strömbäck 2009, s. 103). På så vis är medierna med och skapar vår verklighet (ibid), varpå det 

blir allt viktigare att kunna förhålla sig till dem (Fagerström & Nilsson 2008, s. 38).  

  Vad som tas upp av medierna styrs av deras dagordning, vilken bestämmer vilka frågor som 

främst ska diskuteras baserat på de samhällsproblem som just nu pågår (Strömbäck 2009, s. 103). 

Branden de pratar om på tv, olyckan det skrivs om i morgontidningen eller konflikten i Ukraina 

som omdiskuteras på radio, blir alla referensramar för vad vi som medborgare tror och anser är 

viktigt just nu. Mediernas maktfunktion har i och med internets framväxt dock kommit att 

förändras (Eriksson 2009, s. 13). Journalisterna har gått från att vara gatekeepers till att bli guider 

i den digitala världen (Eriksson 2009, s. 81). Utvecklingen har bland annat lett till att 

medborgarskapta foton och videoklipp börjat användas av traditionella medier i allt större 

utsträckning, något som kan riskera att försämra journalisters ställning i samhället (Andén-

Papadopoulos & Pantti 2013, s. 960). Samarbetet bidrar dock till att information om en kris 

kommer ut i medierna snabbare än om journalisterna gör allt arbete själva, vilket kan vara ett 

argument för att fortsätta samarbetet (Andén-Papadopoulos & Pantti 2013, s. 961). 
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1.1.1 Skogsbranden i Västmanland 

Branden i Västmanland startade den 31 juli 2014 och kom som mest att ha en omkrets på 65 

kilometer (Länsstyrelsen Västmanland 2014). I insatsen deltog cirka 1200 människor, uppdelat på 

frivilliga resursgrupper, räddningstjänst, militär och polis, utöver det även myndighetspersonal 

(ibid). 71 byggnader brandskadades, 13 800 hektar skog förstördes, en människa omkom, 

ytterligare en person skadades allvarligt och 4 500 människor blev evakuerade (VLT 2014). Den 

11 september avslutades den officiella räddningsinsatsen, vilket innebar att staten lämnade över 

ansvaret till skogsägarna (Krisinformation 2014). Idag (2014-11-20), flera månader senare, pågår 

fortfarande eftersläckningsarbete i vissa områden.  

 

1.2 Syfte  

Syftet med undersökningen är att redogöra för hur krisarbetarna, som arbetade med branden i 

Västmanland, gestaltades i tidningarna Expressen och VLT. Studien ämnar också jämföra 

resultaten för att se om det finns likheter i hur gestaltningen sett ut i de olika forumen.  

 
Syftet preciseras med hjälp av dessa frågor:  

1. Hur gestaltas krisarbetarna?  

2. Hur framgår kritik respektive hyllning av krisarbetarna?  

3. Vilka skillnader och likheter finns det gällande hur krisarbetarna gestaltas i kvällspress, 

respektive hur landsortspressen framställer dem?  

 

1.3 Avgränsningar  

Det är enbart ett urval av artiklar om branden, publicerade mellan 1-14 augusti 2014, som 

analyserats i denna studie. Den är även avgränsad till att enbart undersöka gestaltningen av de 

som rent praktiskt arbetade med att släcka branden och hantera situationen runt omkring, så som 

poliser, brandmän, insatsledare och räddningsledare. I den här studien benämns dessa människor 

som krisarbetare. När det i denna studie istället skrivs om krishanterare, handlar det om 

människor som befinner sig på myndighetsnivå, vilka huvudfokus ej ligger på. För att kunna sätta 

in krisarbetarna i den rätta kontexten analyseras, i mindre utsträckning, också gestaltningen av 

branden i stort. 
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1.4 Uppsatsens disposition  
I avsnitt 2. Tidigare forskning presenteras de studier som legat till grund för undersökningen och 

som fungerat som stöd i dess slutsatser och diskussion. Avsnittet är uppdelat i tre delar som dels 

presenterar en kort sammanfattning av forskningsfältet och dels mer djupgående beskriver 

forskning inom två olika teman. I avsnitt 3. Teoretiska utgångspunkter presenteras fyra avsnitt 

med teorier/begrepp som använts i analysen. I anknytning till de olika teorierna/begreppen sker 

även korta diskussioner angående valet av dem. Därefter presenteras material, metod, 

tillvägagångssätt och metodproblem under avsnitt 4. Material och metod. I avsnitt 5 

Resultatredovisning och analys redovisas följaktligen undersökningens analys och resultat. Detta 

följs av avsnitt 6. Slutsats och diskussion där svar på frågeställningarna samt en diskussion 

kopplad till den tidigare forskningen förs. Förslag på fortsatt forskning ges under avsnitt 7. 

Fortsatt forskning. Slutligen sammanfattas hela studien under avsnitt 8. Sammanfattning.  

2. Tidigare forskning  
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom området gestaltning. Först presenteras en 

överblick av forskningsfältet, därefter presenteras två olika teman: Poliser och brandmän i 

medierna och Gestaltning i globala-, och nationella medier, vilka även innehåller diskussioner 

om studiernas relevans för denna undersökning. 

2.1 Kort sammanfattning av forskningsfältet 

Det finns många studier gällande kriskommunikation i olika sammanhang (Falkheimer, Heide & 

Larsson 2009 s. 25). Studier gällande skogsbranden i Västmanland saknas däremot, vilket 

emellertid inte kan ses som konstigt med tanke på att det bara är fyra månader sedan branden 

härjade (2014-12-16). Även studier gällande gestaltning är ett utbrett forskningsområde, det har 

dock, till skillnad från denna studie, varit vanligare att det handlat om hur exempelvis brottslingar 

gestaltas eller händelser i sig än gestaltning av en specifik profession.  

  Det finns två svenska studier som har undersökt hur polisen framställs i medierna (Palm & 

Bjellert 2012), även i Norge har gestaltning av polisen studerats (Pollack & Allern 2014). Någon 

djupgående studie gällande övrig räddningspersonal i Norden har däremot inte hittats.   
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2.2 Poliser och brandmän i medierna 

En norsk studie har undersökt hur ledande nyhetskanaler rapporterat om klagomål gällande den 

norska Polisen (Pollack & Allern 2014, s. 33). Studien är baserad på en innehållsanalys av press 

och tv-sändningar med störst vikt på en händelse där en afrikansk man blev mördad (ibid). 

Forskarna menar inledningsvis att det historiskt sett funnits ett skiftande porträtt av Polisen 

(Pollack & Allern 2014, s. 36).  Det har gått mellan att ha varit en profession som haft för få 

resurser för att klara av jobbet, till att representera onödigt våld och tjänstefel, för att från 90-talet 

och framåt gå tillbaka till att vara en polisstyrka utan möjligheter och resurser att bekämpa nya 

och internationella former av brottslighet (ibid). 

  Resultatet av studien visar att nyhetsbevakningen av Polisen ofta är händelsestyrd och att 

problem sällan sammankopplas med institutionella eller organisatoriska problem (ibid). 

Perspektivet är även ofta färgat av det faktum att Polisen är den viktigaste källan när det gäller 

brottsbekämpning och lagöverträdelse (Pollack & Allern 2014, s. 35). Det finns således ett 

ömsesidigt beroende mellan Polis och medier, där nyheterna är en representation av auktoritet, 

medan poliskällor ofta utgör de auktoriserade versionerna av verkligheten (ibid). Vidare menar 

forskarna att den bild medierna sänder ut är väldigt viktig för hur allmänheten uppfattar Polisen, 

detta eftersom nyhetsmedier är den primära källan för information om brottsutveckling och 

Polisens arbete (ibid).   

  Även svenska forskare har studerat mediernas nyhetsrapportering av Polisen (Palm & 

Bjellert 2012, s. 7). Studien visar i likhet med den norska undersökningen att det finns ett 

samarbete mellan medierna och Polisen (Palm & Bjellert 2012, s. 9). Detta genom att Polisen ofta 

är medregissör och medförfattare i journalistiken eftersom att de har rollen som expertis på 

området samhällsproblem/lösningar, och därför inte enbart fungerar som nyhetskälla (ibid). Till 

följd av det väljer Polisen oftast själv om frågor rörande effektivitet ska diskuteras och utvärderar 

i dessa fall sig själva, vilket lett till att effektivitet sällan diskuteras i medierna (ibid).  

  Vidare har forskarna med stöd av sin studie konstaterat att medieagendan till stor del 

bestäms av Polisen själv, detta både när det gäller vad som tas upp och hur (Palm & Bjellert 

2012, s. 140). De benämner journalistiken som en budbärarjournalistik där det som tas upp är det 

som Polisen själva uttalar sig om, detta utan att medierna varken ifrågasätter eller kritiserar (ibid). 

Däremot sker detta inte på uppdrag av Polisen utan handlar om två arbetslogiker som passar väl 

ihop (ibid). Medierna som vill ha nyhetsvärde och ett material som är lätt att passa in i de vanliga 
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nyhetsformaten och Polisen som är expert på sitt område och således kan berätta om det på ett 

enkelt sätt för medierna (ibid).  

  Andra frågor som tas upp i studien handlar om hur poliser gestaltas, beskrivs och värderas i 

medierna (ibid). Det undersöks även om det är övervägande positiva eller negativa bilder som 

presenteras samt vilken roll Polisen har (Palm & Bjellert 2012, s. 12). 

  Studien är uppdelad i två delar där kvantitativ metod används i den ena, medan den andra 

delen är baserad på kvalitativ metod (Palm & Bjellert 2012, s. 7). Till skillnad från Palms & 

Bjellerts (2012, s. 7) undersökning kommer den här studien enbart utgöra en kvalitativ 

undersökning. För vidare studier skulle det dock vara intressant att även genomföra en kvantitativ 

undersökning i likhet med deras för att på så vis kunna generalisera mer. 

  I den kvantitativa delen har innehålls- och textstudier genomförts med syfte att undersöka 

hur poliser gestaltas i traditionella medier (ibid). I den kvalitativa delen har textstudier istället 

genomförts med syfte att se: ” hur polisen gestaltas genom något som kan kallas 

undantagsjournalistik, en form av fördjupande journalistik som kräver mer resurser och större 

ansträngningar än vardagsjournalistiken” (Palm & Bjellert 2012, s. 7). Mer konkret handlade 

analysen om att se hur Polisen gestaltades i texterna med hjälp av språket och vad Polisen fick 

uttala sig om (ibid). I den kvantitativa delen bestod analysmaterialet av landsortspress, 

storstadspress samt television, till skillnad från den kvalitativa delen där materialet 

koncentrerades till några specifika och viktiga händelser (ibid). Detta skiljer sig åt från den här 

studien, som istället analyserar landsorts-, och kvällspress genom kvalitativ metod. Denna studie 

kan på så vis bidra med en mer djupgående bild av de frågor som Palm & Bjellert (2012, s. 7) 

ställde i sin kvantitativa del.  

  Resultatet av den kvantitativa delen visar att positiva bilder av poliserna dominerar i 

medierna (Palm & Bjellert 2012, s. 8). De beskrivs som en kår som ofta befinner sig under hot på 

grund av tufft arbetsklimat och ständigt får arbeta hårt trots bristande resurser (ibid). Vidare 

beskrivs de hela tiden får kämpa med en oförstående allmänhet som i många fall har svårt att 

förstå Polisens arbete, vilket ibland kan leda till att utredningar av brott försvåras (ibid).  

  Resultatet av den kvalitativa delen visar i sin tur att poliser ofta misslyckas, men att det 

trots det inte gestaltas så i medierna (ibid). Däremot förstärks Polisens positiva arbete när ett brott 

löses, detta genom förstärkande gestaltning (ibid). I de fall kritik lyfts fram kopplas det sällan till 

Polisens kompetens utan handlar istället om resurser, organisationsproblem, svagheter i 
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ledningen och bristande engagemang hos allmänheten (Palm & Bjellert 2012, s. 71). Det innebär 

att kritiken rör externa faktorer och således inte polisens interna arbete (ibid). Studien har också 

visat att Polisen representerar trygghet, medan samhället representerar otrygghet, vilket enligt 

forskarna är anledningen till att Polisen klarar sig bra oavsett resultat (Palm & Bjellert 2012, s. 9). 

Polisen framställs därmed som ”räddare” och ”vardagshjältar” inom en trygghetsdiskurs trots att 

de inte alltid kommer i tid eller löser alla brott (ibid). Ytterligare resultat visar att 

landsortspressen ofta visar en positivare bild av Polisen än vad rikstäckande medier gör (Palm & 

Bjellert 2012, s. 69).  

  De två ovan nämnda studierna kommer kunna vara till nytta när resultatet i den här studien 

ska diskuteras. Eftersom syftet i dessa studier varit hur Polisen gestaltas, kommer den här studien 

kunna bidra med ökad förståelse för om resultaten även skulle kunna generaliseras till 

krisarbetare. Om resultatet tyder på detta krävs dock en kvantitativ studie med sannolikhetsurval 

för att kunna generalisera till krisarbetare som inte arbetade med branden (Bryman 2011, s. 168).  

I de fall studierna har likheter kommer resultatet även kunna styrkas med hjälp av den tidigare 

forskningen. 

  I en annan undersökning studeras istället för text, den visuella inramningen (Kim 2012, s. 

158). Detta med fokus på att undersöka hur gestaltningen av människor såg ut under elfte 

september-attacken 2001 (Kim 2012, s. 158). Resultatet visar att gruppen brandmän gestaltas som 

hjältar på grund av sina uppoffringar där de riskerade sina egna liv för att rädda andras (Kim 

2012, s. 177). Bilderna som analyserats visar brandmän som uttryckte känslor av utmattning eller 

förvåning, samt aktiva bilder där brandmännen arbetade med att rädda människor (ibid). Vidare 

har resultatet visat att brandmännen sågs som en symbol för frihet, mod och styrka (ibid). Detta 

trots att brandmännen kunde rädda långt ifrån alla som var drabbade.  

  Även om analysen av bilder inte sker i någon bred utsträckning i denna studie, kan Kims 

(2012) studie stärka resultaten om bilderna i analyserade artiklar uttrycker liknande känslor. 

2.3 Gestaltning i globala- och nationella medier  

Chattopadhyay (2012) analyserar hur jordbävningen, som drabbade Japan 2012, gestaltas på nätet 

av två olika nyhetstidningar. De artiklar som studerats är publicerade av det amerikanskbaserade 

CNN och av Asahi som är en av Japans mest kända tidningar (Chattopadhyay 2012, s. 50). I 

studien görs en jämförelse mellan dessa, där fokus ligger på vilka gestaltningstyper som använts 

vid framställningen av katastrofen (Chattopadhyay 2012, s. 55). Syftet var att även kunna bidra 
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till ökad förståelse för hur kulturen kan påverka rapporteringen av en lokal händelse som kunde 

påverka globalt (Chattopadhyay 2012, s. 50).  

  För att genomföra analysen användes tre frågeställningar: ”Hur ramade en amerikansk 

online-tidning in händelsen?” ”Hur ramade en japansk online-tidning in händelsen?” ”Hur skiljde 

sig inramning åt i den amerikanska, respektive japanska rapporteringen?”. Frågorna liknar den 

här studiens frågor varpå det går att anta att denna studies frågeställningar även skulle kunna 

besvaras med kvantitativ metod i en vidare studie. 

  Metoden som används är således kvantitativ innehållsanalys, vilken först används för att få 

fram olika inramningstyper, för att sedan dela in dessa i olika typer av gestaltningar som sedan 

kunde analyseras (ibid). De olika gestaltningstyperna är: förlust, hot, orsak, ansvar och lösning 

(ibid). Förlust omfattar exempelvis människor som gått bort, egendom och pengar (ibid). Hot 

handlar om risken för återfall och andra negativa konsekvenser som händelsen lett till (ibid). 

Orsak fokuserar på vad som orsakat katastrofen (ibid). Ansvar presenterar vem som ansvarar för 

katastrofen samt den som ansvarat för krishjälp och kontroll över händelsen (ibid). Lösning 

handlar slutligen om konkreta lösningar på de problem som uppstått (ibid). Alla kategorier hade 

även underkategorier för att göra ännu tydligare indelningar, det bestod exempelvis av: förlust för 

Japan/USA och hot för Japan/USA (ibid). Anledningen till att gestaltningsteori används är att den 

använts i stor utsträckning vid liknande studier för att förstå mediebevakning av kriser, varpå 

forskaren hävdar att det är en passande metod (Chattopadhyay 2012, s. 51).  

  Resultatet av studien visar att CNN lade störst vikt på ansvar, vilket förekommer i 31 % av 

artiklarna, även Asahi lade fokus på ansvar flest gånger, i deras fall i 30 % av artiklarna 

(Chattopadhyay 2012, s. 56). En intressant aspekt är att CNN lade vikt på hot i en betydligt större 

utsträckning än vad Asahi gjorde (Chattopadhyay 2012, s. 58). Asahi fokuserade däremot mer på 

orsak och förlust än vad CNN gjorde. Forskarnas teorier kring detta är att tidigare studier visat att 

CNN ofta fokuserat på att kontrollera en katastrof, vilken kan vara orsaken till att de snarare har 

fokuserat på hot än på orsak och/eller förlust (ibid). En annan anledning kan vara att katastrofer 

med kärnkraft inblandat riskerar att ha globala konsekvenser, vilket därmed skulle kunna hota 

USA (ibid). Att Asahi oftare rapporterar om förlust kan i sin tur bero på att Japan som nation 

drabbats av stora förluster i form av liv, egendom och produktivitet (ibid).   

  I likhet med redan nämnda studier ligger fokus alltså även här på gestaltning, men istället i 

ett utbrett perspektiv där en jämförelse mellan två olika länder sker. Ett samband mellan 
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Chattopadhyays (2012) studie och denna är att en av tidningarnas bevakning till stor del skedde i 

periferin och den andra i centrum av händelsen. I det här fallet handlar det istället om VLT som 

är på plats nära branden och Expressen som till viss del skötte sin rapportering från Stockholm. 

En skillnad är däremot att den här studien istället är baserad på kvalitativ metod, vilket kan bidra 

till en mer djupgående förståelse för hur gestaltningen sett ut i jämförelse med Chattopadhyay 

(2012) mer breda kvantitativa studier.  

3. Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som används under analysen. Med hjälp 

av teorierna kan en analys av medialiseringstekniker som används i texterna och vilka faktorer 

som spelar in när valet och vinklingen av nyhetshändelser genomföras. Fokus ligger på fem olika 

områden/begrepp plockade från olika teorier.   

3.1 Kris 

Kris definieras inom kriskommunikation på olika sätt beroende på forskare, men utmärks ofta av: 

hot, osäkerhet och snabba brådskande förlopp (Eriksson 2009, s. 36) Krishantering handlar i sin 

tur om hur organisationer hanterar och bör hantera en kris (Eriksson 2009, s. 37). Krishanterare 

är således de som arbetar med att bekämpa krisen på ett myndighetsplan (ibid). 

Kriskommunikation är en interaktiv process där utbyte av information mellan individer, grupper 

och organisationer sker under tidspress (Eriksson 2009, s. 38). Den handlar dock inte enbart om 

saklig och korrekt information utan också om en mellanmänsklig ryktesspridning som ofta sker 

genom sociala nätverk vid en kris (ibid).  

  Kriser brukar delas upp i två olika kategorier för att kunna särskiljas, naturliga- och 

teknologiska kriser (ibid). Naturliga kriser handlar om naturkatastrofer, såsom jordbävningar och 

skogsbränder, medan teknologiska kriser berör exempelvis it-system som kraschat och 

kärnkraftverk som inte fungerar som de ska (ibid). Skogsbranden räknas således som en naturlig 

kris. 

  Eftersom denna studie endast undersöker gestaltning i händelse av en kris, har 

kriskommunikationsteori valt att inte användas i stor utsträckning. Istället bidrar den med ett 

antal begrepp som varit relevanta att använda under studiens gång, samt en ökad förståelse för 

vad en kris är. 
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3.2 Representation och gestaltningsteori 

Begreppet representation betyder ”stå för” men kan även fungera som en synonym åt ordet 

”framställning” (Fagerström & Nilsson 2008, s. 30). Representation kommer i den här uppsatsen 

stå för ordet framställning. Fagerström och Nilsson (2008, s. 30) poängterar att det är viktigt att 

komma ihåg att representation inte handlar om en fullständig återspegling utan är en konstruerad 

bild av verkligheten, vilket kan innebära att den inte alltid är objektiv. En nyhetstext är alltså en 

skapad berättelse som i sin tur är fylld av föreställningar av någonting annat (Falkheimer 2001, s. 

140). Det behöver dock inte innebära att texten är falsk utan snarare att texten är avgränsad, 

begränsad, tolkad och på så vis konstgjord (ibid).  

  Ett annat viktigt begrepp är framing, ett begrepp som direktöversatt från engelskan betyder 

inramning, men som också brukar översättas till gestaltningsteorin (Strömbäck 2000, s. 216). 

Gestaltningsteorin handlar om hur medierna gestaltar olika händelser och hur de beskriver 

verkligheten, samt hur medborgare blir påverkade av dessa gestaltningar (ibid). En klassisk 

definition av teorin står Robert Entman för: 

Att gestalta innebär att välja vissa aspekter av en uppfattad verklighet och göra dem mer 

framträdande i en kommunicerande text, på ett sätt som föreslår vissa specifika 

problembeskrivningar, orsaksförklaringar, moraliska värderingar och/eller sätt att lösa 

problem (Entman 1993, s. 52). 

Grundläggande inom teorin är att alla beskrivningar av verkligheten är begränsade, detta genom 

att vissa fakta framhålls medan andra väljs bort, allra helst i medier som alltid konkurrerar med 

andra medier (ibid). Strömbäck (2000, s. 216) menar i sin tur att:  

”Varje beskrivning av någonting kan därför ses som en gestaltning av det beskrivningen 

handlar om. Att dessa gestaltningar skiljer sig från verkligheten är en självklarhet, ty 

annars kulle det inte vara en gestaltning utan just en beskrivning”.  

Vidare menar Strömbäck att alla gestaltningar också är tolkningar och på så vis någonting 

subjektivt (Strömbäck 2000, s. 217).  Genom att gestalta verkligheten på ett visst sätt, 

reproduceras och sprids ideologiers synsätt på verkligheten (Strömbäck 2009, s. 119) Han 

poängterar även att ju viktigare medierna blir i människors liv desto mer mottagliga blir de för 

mediernas påverkan (Strömbäck 2000, s. 122).  

  Den här studien undersöker i huvudsak hur krisarbetare gestaltas i tidningar varför det 
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också varit nödvändigt att genom gestaltningsteorin få förståelse för vad gestaltning är och hur 

det fungerar. Gestaltningsteori har tidigare även använts i liknande studier (Chattopadhyay 2012, 

s. 50) med samma typ av frågeställningar, varpå den är relevant att nyttja den även i den här. För 

att få ökad förståelse för vad som är relevant att undersöka används gestaltningsteorin dock inte 

enskilt utan tillsammans med bitar av andra teorier. Detta eftersom gestaltningsteorin anses 

otillräcklig i detta avseende.  

3.3 Mediebild  

Det finns enligt Malmsten (2002, s. 9) bara tre sätt att skapa sig en uppfattning på, dessa är: att 

uppleva själv, att fråga någon annan eller genom medierna. Vi tar alltså del av olika händelser 

genom medierna och mediebilden är den som påverkar den verklighet som medierna delger oss 

(Malmsten 2002, s. 11).  Mediebilden går enligt Malmsten (2002, s. 49) att dela in i tre 

dimensioner: formen, tiden och innehållet. Formen handlar om hur nyheten är utformad och är 

beroende av vilket forum den ska publiceras i (Malmsten 2002, s. 50). Detta med stor betydelse 

för vem som i slutändan nås av nyheten. Innehållet kan exempelvis vara vinkling, fokus och 

budskap. Tid berör i sin tur hur händelseförlopp ser ut, om nyheter släpps vid rätt tidpunkt, om 

andra medier hakar på, och vilka medier som tar upp vilka ämnen vid en viss tidpunkt. De tre 

aspekterna kommunicerar dock olika saker till olika människor, detta beroende på tidigare 

erfarenheter, annan kommunikation, värderingar och bakgrund (Malmsten 2002, s. 50).  

  Anledningen till att teorin om mediebilden används, är att människors bilder av händelser 

beror på hur de framställs i medierna. Vidare vill denna studie bidra med kunskap om att 

mediebilden går att bryta ner genom exempelvis textanalys och på så vis se mönster i hur den 

skapats. Detta hänger också tätt samman med gestaltningen, som tidigare nämnts är det som 

bestämmer hur bilden av en händelse ska se ut (Fagerström & Nilsson 2008, s. 30).  

 

3.4 Medielogik  

Medielogiken är inte sällan med och påverkar mediebilden genom strukturer och mönster i sättet 

medierna rapporterar på (Malmsten 2002, s. 139). Detta gör begreppet centralt att använda i 

studier av hur medierna rapporterar om en viss händelse. 

  Medielogik omnämndes redan 1979 av sociologerna Altheide & Snow. De definierade då 

begreppet som ett sätt att se och tolka olika sociala frågor (Altheide & Snow 1979, s. 9). Logiken 
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innebär även ett implicit förtroende för det som kommuniceras i medierna i vårt dagliga liv (ibid). 

Vidare menar Altheide & Snow (1979, s. 10) att medielogik kan ses som en 

kommunikationsprocess som medierna använder sig av för att presentera sina nyheter. 

Kommunikationen består av flertalet medier och dess olika format, där formatet är den ram eller 

perspektiv som används när en nyhet publiceras (ibid). Formatet kan delas upp i olika delar och 

består av: hur materialet är organiserat, stilen och fokus/betoning (ibid). 

  Mer konkret handlar det om hur mediernas arbetssätt styr och påverkar vad som blir 

nyheter (Johansson 2004, s. 229). Det handlar dock inte bara om vilka händelser som väljs ut, 

utan också om hur journalister bearbetar händelser för att skapa intresse hos läsarna med hjälp av 

medialiseringstekniker (ibid). Vidare finns två olika syner på teknikerna och vissa andra forskare 

hävdar istället att teknikerna används för mediernas källor (ibid). Johansson (2004, s. 229) 

nämner Gudmund Hernes sex olika typer av medialiseringstekniker, vilka är: tillspetsning, 

förenkling, polarisering, intensifiering, konkretisering och personifiering.�Tillspetsning handlar 

om att vässa en händelse för att tydliggöra konflikter, men också att utforma en text kort och 

koncist och på så vis få en text att verka mer tydlig än vad den egentligen kanske är. Förenkling 

innebär att en text inte får innehålla för många nyanseringar och argument, samt att det som är 

komplext ska förenklas. Polarisering hjälper till att skapa känslor, fångar uppmärksamhet, och 

hjälper till att förenkla olika uppfattningar i en fråga. Intensifiering i form av dramatik gör att en 

händelse uppfattas som spännande. Konkretisering innebär att det som är konkret bör 

uppmärksammas och det som är abstrakt ska konkretiseras (Johansson 2004, s. 229). 

Personifiering handlar i sin tur om att benämna andra människor och på så vi skapa 

identifikation, men är också ett sätt att konkretisera abstrakta frågor och processer (ibid; 

Strömbäck 2009, s. 178). Personifiering har i tidigare studier visat sig användas mer i kvällspress 

än i morgontidningar (Strömbäck 2009, s. 178).  

  En annan viktig faktor när det gäller valet av vad som ska blir nyhet eller inte handlar om 

mediernas föreställningar om vad medborgare anses vilja ha, samt vilka nyheter som medierna 

tror att medborgarna är intresserade av (Johansson 2004, s. 232). Ytterligare en faktor som spelar 

in i valet av nyheter handlar om nyhetsvärde, vilket är hur tänkbara nyheter värderas i de 

redaktionella arbetsprocesserna (Strömbäck 2009, s. 167). Händelser som blir nyheter har vissa 

gemensamma egenskaper vilka lett till att händelserna blivit publicerade nyheter (Ghersetti 2012, 

s. 212). De olika egenskaperna är: närhet till publiken, sensation och avvikelser, elitcentrering 
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och förenkling (ibid).  Närhet handlar om hur pass aktuell en händelse är i tid, kulturellt och 

geografiskt (ibid). En händelse som utspelar sig i närheten och berör sådant som människor lätt 

kan relatera till är mer nyhetsmässiga än andra nyheter (Ghersetti 2012, s. 213). Sensation och 

avvikelser förknippas med sådant som sker oväntat, oförutsett och som är ovanligt (ibid). Ofta 

har sensationella händelser negativa inslag och handlar om olyckor, kriminalitet, katastrofer och 

krig, vilka anses ha ett högt nyhetsvärde. Elitcentrering handlar om att aktörer ofta förekommer i 

medierna, anledningen till det är dels att de ofta besitter information som medierna vill åt, samt 

att deras liv inte sällan ser annorlunda ut än allmänhetens (Ghersetti 2012, s. 213). 

Elitcentreringen kan också ses bland de institutioner, organisationer och nationer som 

representeras, vilka nästan alltid är de med högst makt (Ghersetti 2012, s. 214).  Förenkling är i 

sin tur att förenkla berättandet med hjälp av ett enkelt språk som kan förstås av många (ibid). 

Dessa faktorer kan skapas med hjälp av klassiska berättartekniska grepp (ibid).  

  Ghersetti (2004, s. 248) skriver om två andra begrepp: saklighet och relevans, som är extra 

centrala med tanke på den utgångspunkt medierna blivit tilldelade i Sverige. Saklighet är det 

journalistiska innehållet och handlar om hur nära en objektiv verklighet nyheter ligger, rent 

konkret hur sann en nyhet är (ibid). Relevans handlar i sin tur om urval, alltså de händelser 

medierna väljer att rapportera om (Ghersetti 2004, s. 249).  

   Falkheimer (2001, s. 156) skriver om en annan viktig punkt inom medielogiken, nämligen 

vinklingen. Vidare menar han att de vanligaste vinklarna är: lokalvinkel, konfliktvinkel och 

hotvinkel (ibid). Människor är mest intresserade av sådant som sker i dess närhet varför många 

medietexter ges en lokalvinkel (ibid). Även konflikter bidrar till högt intresse, vilket lett till att 

medierna ofta målar upp händelser i svart-vitt, exempelvis i form av jämförelser som hjälte och 

bov, vilket är en så kallad konfliktvinkel (ibid). Slutligen är många nyheter uppbyggda av 

hotbilder (ibid).  

  Genom att använda medielogiksteorin kan artiklar analyseras med mål att se om 

medielogikens tekniker och vinklar används. Varpå det även går att undersöka hur teknikerna och 

vinklarna, om de kan tydas, påverkar framställningen av krisarbetarna i artiklarna. 

4. Material och metod 
I det här avsnittet redovisas först studiens urval och material i 4.1, därefter följer studiens 

metodval i avsnitt 4.2 och slutligen dess metodproblem i avsnitt 4.3. 
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4.1 Urval och material 

Denna studie är baserad på analys av tidningsartiklar från kvälls- respektive landsortspress. 

Artiklarna är dels hämtade från Expressens tryckta upplagor, dels ur VLT:s tryckta upplagor, alla 

artiklarna är författade av journalister.   

  Urvalsmetoden som använts har varit ett målinriktat urval, vilket är ett icke-

sannolikhetsurval där materialet inte valts ut på ett slumpmässigt vis (Bryman 2011, s. 392). I ett 

målinriktat urval väljs material istället ut på ett strategiskt sätt, så att materialet är relevant för 

forskningsfrågorna (ibid).  

  Urvalsprocessen började i Retriever Mediearkivet där sökning efter artiklar som handlade 

om branden i Västmanland och var publicerade i svensk kvällspress genomfördes. Detta med 

hjälp av två olika sökningar: ”Skogsbranden Västmanland” och ”Skogsbranden Sala”. Därefter 

valdes den kvällstidning som publicerat flest tryckta artiklar om branden, nämligen Expressen. 

De 63 framsökta artiklarna lästes, för att sedan leda fram till att de 20 artiklarna som handlade om 

krisarbetare valdes ut. Artiklar som var skrivna i dagboksform, artikelsamlingar, förstasidor, samt 

Expressen TV valdes bort.  Detta för att artiklarna skulle vara så objektiva som möjligt och 

innehålla få personliga åsikter. För att en djupanalys skulle vara möjlig behövde antalet artiklar 

minskas, vilket gjordes genom ett obundet slumpmässigt urval med hjälp av slumpgeneratorn 

slump.nu, därefter bestod urvalet av 6 artiklar. 

  Den andra tidningen som valdes var VLT. Det var den landsortstidning som publicerat flest 

artiklar om branden, samt är den tidnings som har högst räckvidd av de tidningar som finns i 

brandens närområde (Promedia 2014). Totalt 73 artiklar söktes fram genom sökordet 

”skogsbranden”. Anledningen till att Västmanland och Sala valdes bort i sökningen i 

landsortspressen var att plats (i form av Västmanland och Sala) sällan presenterades i samband 

med branden, troligen eftersom de flesta i lokalområdet redan visste att branden befann sig i 

närområdet. Av de 73 artiklarna sållades artiklar som inte handlade om krisarbetare bort, varpå 

17 artiklar kvarstod. Av dessa valdes sex stycken ut genom ett obundet slumpmässigt urval med 

hjälp av slumpgeneratorn slump.nu. En avgränsning gällande tid har gällt för båda sökningarna 

och varit 31/7-14/8.  Totalt analyseras 12 artiklar, 6 från vardera tidningen. 



15 
 

  Eftersom studien är baserad på ett till stor del målinriktat urval finns det inga möjligheter 

att generalisera resultaten till en population (ibid) Den kunskap studien istället bidrar med handlar 

om grundläggande strukturer och egenskaper (Ekström & Larsson 2010, s. 17).  

4.1.1 Expressen 

Expressen är en kvällstidning som trycks i mellan 183 000 exemplar och 243 000 exemplar 

beroende på veckodag (NE 2014). Utgivningsorten för tidningen är Stockholm, men den ges även 

ut i regionala editioner och är riksspridd (Hadenius, Weibull & Wadbring 2011, s. 79).  

  Redan 1944 började den liberalt inriktade Expressen leverera kvällspressjournalistik med 

fokus på nöje, nyheter och sport (Expressen 2014).  Utmärkande för tidningen blev bild- och 

personjournalistik, där individer ofta ställdes mot makthavare (NE 2014). Idag bedrivs 

verksamheten i flertalet mediekanaler, så som exempelvis nätupplaga och papperstidning (ibid).   

4.1.2 VLT  

VLT, Vestmanlands Läns tidning, är Västerås landsortstidning som kommer ut sex dagar i veckan 

(Nationalencyklopedin 2014-12-09). Tidningen ges ut i 33 600 exemplar och har en räckvidd på 

86 000 läsare (Promedia 2014).  VLT ingår i tidningsbolaget Promedia i MellanSverige AB ett 

dotterbolag till Stampen, vilken även ger ut en rad andra lokaltidningar.  

  Tidningen började ges ut redan 1831 och ansågs i början av 1900-talet vara en av de mest 

ansedda liberala landsortstidningarna i Sverige (NE 2014).    

 

4.1.3 Kvälls- och landsortspress 

Kvällspress kännetecknas ofta av att ge stort utrymme till stora nyheter, både gällande text och 

bild (Hadenius, Weibull & Wadbring 2011, s. 294). Fokus ligger därför inte sällan på nyheter 

som handlar om brott, olyckor och katastrofer (Strömbäck 2009, s. 174).  I Expressen har det i 

stor utsträckning även handlat om den enskilda människan i kontrast till myndigheter och 

byråkrati (Hadenius, Weibull & Wadbring 2011, s. 294).   

  Kvällspressen har sedan länge haft karaktären som komplementjournalistik eftersom många 

svenskar också läser traditionella dagstidningar (Hadenius, Weibull & Wadbring 2011, s. 293). 

Detta har inneburit att kvällspressen kunnat förutsätta att allmän information redan redovisats av 

dagspressen, vilket gjort det möjligt för kvällspressen att istället belysa särskilda områden med 

hjälp av nya former av journalistik (ibid). Expressens första redaktionschef staplade upp dessa 
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former i fem punkter som kom att bli kännetecknande för tidningen: uppseendeväckande 

typografisk utstyrsel, stoff och rubriker som bygger på identifikation, hårda och djärva bilder, 

feature med praktiskt nyttig information (ibid). Vidare karaktäriserar kvällspress av att de är 

lösnummerförsålda (Hadenius, Weibull & Wadbring 2011, s. 140), vilket kräver att 

privatpersoner ska lockas till impulsköp (Hellspong & Ledin 1997, s. 104). För att locka till detta 

måste enkla och underhållande artiklar få en framträdande plats (ibid).  

  Svensk landsortspress är de morgontidningar som finns utanför de tre storstadsområdena 

Stockholm, Göteborg och Malmö (Malmsten 2002, s. 71). Landsortspressen kan delas in i 

regionaltidningar och lokaltidningar, där VLT räknas som en regionaltidning (ibid), i denna 

studie omnämns tidningen dock med den övergripande benämningen landsortspress. De 

kännetecknas av att många tar del av dem, vilket innebär att i genomsnitt drygt 70 procent av 

svenskarna har tillgång till en morgontidning genom en prenumeration (Nygren 2004, s. 311). 

Siffrorna skiljer sig dock åt när det gäller storstadsområden, där en segregerad medieanvändning 

kan ses, vilket också innebär att prenumerationerna av landsortspress är mindre där (ibid). 

Undersökningar har visat att landsortspressen generellt har stort förtroende hos sina läsare och att 

lokala nyheter är de artiklar som flest läser (Malmsten 2002, s. 72 & 97).  

  Tidigare var kvällspressen i princip ensamma om att skriva om sensationer, kändisar, brott, 

personifiering och serviceinriktning, vilket kunde ses som deras unika redaktionella grepp 

(Hadenius, Weibull & Wadbring 2011, s. 79). Med tiden har dock morgontidningar också 

anammat detta (ibid). Detta kan bidra till att kvällspressen känns mindre angelägen och kan 

således också leda till minskad lösnummerförsäljning (Hadenius, Weibull & Wadbring 2011, s. 

79).  

 

4.2 Metod  

Studien är en fallstudie och har genomförts med kvalitativ metod. En fallstudie har fokus på en 

särskild händelse och det är vanligt att en forskare undersöker ett eller fåtal fall i en sådan studie, 

vilket även gjorts i denna undersökning (Ekström & Larsson 2010, s. 19).  

  Inom kvalitativ forskning ligger fokus oftare på ord än på kvantifiering och kännetecknas 

ofta av att vara induktiv och tolkande (Bryman 2011, s. 340).  När en undersökning är induktiv är 

det resultatet av studien som är teorin, slutsatserna görs då på grundval av observationerna som 

gjorts (Bryman 2011, s. 28).  Så även i denna studie. 
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  Med hjälp av textanalys har artiklarna analyserats på djupet och på så vis gjort det möjligt 

att se vad artiklarna säger och hur de gör det (Hellspong & Ledin 1997, s. 11). Eftersom vissa av 

artiklarna även haft tillhörande bilder har bildanalys i några fall tillämpats.  

 

4.2.1 Textanalys 

Eftersom en text är en avspegling av verkligheten och därmed enbart representerar delar av den 

finns det anledning att undersöka vad de utvalda delarna har för betydelse för en text. Det är även 

relevant att fundera över vilka delar som valts bort. I den här studien analyseras av denna 

anledning tidningsartiklar på djupet, för att på så vis komma åt det explicit uttryckta och då öka 

förståelsen för texten. Texter representerar således endast delar av verkligheten och är därmed 

inte en avspegling av den (Ledin & Moberg 2010, s. 153). 

  En textmodell kan vara till stor hjälp vid textanalys, varpå Hellspongs & Ledins (1997, s. 

41) modell har tillämpats i denna studie. Modellen består av tre olika fokusområden: kontext, 

textstruktur och stil (Hellspong & Ledin 1997, s. 41). Kontext handlar om sammanhang 

(Hellspong & Ledin 1997, s. 42-43), frågor som ställts gällande kontexten i denna studie har 

varit: ”I vilken verksamhet hör texten hemma/vilken genrer hör texten till?” och ”Vilka deltar i 

texten?”. Inom kontexten är det även relevant att studera koden, vilket handlar om normerna för 

hur språket används inom en viss grupp eller inom ett yrke (Hellspong & Ledin 1997, s. 54). 

Uttalanden och citat av och om krisarbetare har i det syftet analyserats. Vidare kan koden delas in 

i bred och smal kod där en bred kod är anpassad för det allmänna medan en smal kod inriktar sig 

på det specifika (Hellspong & Ledin 1997, s. 55). Detta har analyserats genom att se på 

beskrivningar av var branden härjade.  

  Textstruktur handlar i sin tur om hur en text är uppbyggd (Hellspong & Ledin 1997, s. 45). 

Där är syftet bland annat att undersöka vad texten handlar om och vad den påstår (ibid). I denna 

studie har inga utförliga beskrivningar om vad texterna handlar om presenterats, däremot har 

delar av dem analyserats på djupet. På denna nivå sker även analys av mellanmänskliga 

funktioner samt den textuella strukturen (ibid). Stil tillhör struktur och handlar om 

framställningssättet (Hellspong & Ledin 1997, s. 47).  För att analysera stilen har bilder och 

layout diskuterats.  

  Vidare är det av värde att studera ordval för att kunna tyda attityder i texten (Hellspong & 

Ledin 1997, s. 170). Då studeras framför allt värdeord i form av plus- och minusord vilka är 
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socialt betydelsefulla, dels på grund av sin attitydpåverkan och dels eftersom de kan påvisa 

värdegemenskap mellan deltagarna i texten (ibid). I denna studie benämns dessa som positiva, 

respektive negativa ord. 

  Inom textanalys studeras inte sällan även teman i texterna, det är det som hjälper läsaren att 

styra sina tankar åt ett visst håll och är således det som läsarens fokus hamnar på (Hellspong & 

Ledin 1997, s. 117). Det finns olika typer av teman, vilka brukar delas in i explicita/makro och 

implicita/mikro teman (Hellspong & Ledin 1997, s. 118). Det explicita temat ses ofta i rubrik och 

ingress, medan det implicita temat fungerar som undertema och således finns i brödtexten (ibid). 

Vid analys av teman kan det även vara av intresse att fundera över om de är koherenta eller inte, 

alltså om de olika temana hänger samman (Hellspong & Ledin 1997, s. 35). De uttryck som 

presenterats i rubriker har således setts som explicita medan innehållet i brödtexten setts som det 

implicita temat. Vidare kan en text vara koherent både på lokal- och globalnivå, där den lokala 

nivån handlar om hur ord, fraser och satser länkas samman, medan det på den globala nivån 

handlar om vad det är för typ av text (Ledin & Moberg 2010, s. 159). Någon större vikt har inte 

lagts vid detta, men det har funnits i åtanke under analysens gång. 

  Andra frågor som ställs under studiens gång är: ”Hur riktar sig texten till sina läsare?” 

”Vilka röster hörs i texten?” ”Vilka omnämns?” ”Liknar texten tidigare texter och genrer?”.   

  Hellspong & Ledin (1997) avråder från en allt för mekanisk metod och menar att forskaren 

själv måste avgöra vad som är intressant i artiklarna som läses och att analysens fortsättning är 

beroende på vad som kommer fram. Tillvägagångssättet har i denna studie således varit att först 

studera texterna utifrån kontext, för att sedan gå vidare till strukturen. För att undvika en helt 

mekanisk metod har en vandring mellan de olika stegen skett under analysens gång.  

  När ords konnotationer diskuterats i resultat- och analysdelen har i huvudsak Machin & 

Mayrs (2012) metod använts. Även Ledin och Mobergs (2010) textanalytiska metod har använts 

som stöd vid analysen. 

4.2.2 Bildanalys 

Bildanalysen i denna studie har främst fokuserat på relationen mellan text och bild och således 

inte på enbart bilden. En fråga som ställts är: ”Förstärks bildens budskap i texten, i sådana fall 

hur?”, men också i omvänd ordning: Förstärks textens budskap med hjälp av bilden?”.   

  Visuell kommunikation är likt språket ett system av symboler som människor måste lära sig 

för att kunna kommunicera (Fogde 2010, s. 179). Beroende på vem som betraktar en bild och 
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baserat på tidigare erfarenheter samt kulturella koder kan den tillskrivas olika betydelser (ibid). 

Det gör det viktigt att även ta hänsyn till de bilder artiklarna/inläggen publiceras tillsammans 

med.    

 

4.2.3 Begrepp som används i analysen 

Begrepp som varit relevanta att diskutera kring i analysen är funktionalisering/nomination, där 

det förstnämnda handlar om att presentera en person/grupp i anknytning till vad de gör (Machin 

& Mayr 2012, s. 81). Medan nominalisering i sin tur handlar om att en person representeras med 

vem de är (ibid). Funktionalisering kan bidra till en officiell känsla, till skillnad från 

nominalisering som istället kan ge en mer personlig känsla (ibid). Ett annat begrepp som använts 

i analysen är anonymisering, vilket syftar till att anonymisera människor genom att benämna utan 

att specificera, exempelvis: ”några människor” eller ”en källa berättade” (Machin & Mayr 2012, 

s. 83). Genom att anonymisera kan ansvar avledas från ansvariga personer (ibid).      

 Även ords konnotationer analyseras i studien, det görs genom att först undersöka vilka ord 

som använts vid representationen av krisarbetarna och branden för att sedan studera vilka 

tänkbara konnotationer ordvalen skapar hos läsaren. Vidare diskuteras också materiella och 

mentala processer i samband med detta. Materiella processer handlar om konkreta handlingar 

som har en materiell konsekvens, exempelvis ”Polisen arresterade inbrottstjuven” (Machin & 

Mayr 2012, s. 106). Mentala processer handlar i sin tur om känslor, så som: tänkande, vetande 

och förstående, men också om seende, hörande, och gillande/ogillande (Machin & Mayr 2012, s. 

107).   

  I denna studie har bilderna identifierats utifrån begreppen: denotation och konnotation. 

Denotation är det konkreta och den uppenbara innebörden av en bild (Ekström & Moberg 2008, 

s. 24), vilket i den här studien främst iakttagits utan att omdiskuterats i någon större utsträckning. 

Eftersom studien främst fokuserar på vad bilderna skapar för känslor är konnotation istället det 

begrepp som mest används. Det handlar istället om den underliggande innebörden, så som 

associationer, känslor och idéer som bilder ger upphov till (ibid).  

 

4.3 Metodproblem  

Kvalitativ forskning kritiseras ofta för att vara subjektiv och resultaten beroende på forskarens 

egen uppfattning om vad som anses som viktigt (Bryman 2011, s. 368). I och med att fokus ofta 
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beror på forskaren själv, samt att studien sällan är strukturerad, blir sådana undersökningar ofta 

svåra att replikera (ibid).  

  För att en studie ska kunna anses som vetenskaplig krävs att slutsatserna är uppbyggda med 

giltiga (valida) och tillförlitliga (reliabla) argument (Ekström & Larsson 2010, s. 14). Ett 

argument anses som giltigt om det har med saken att göra och är tillförlitligt om  

det som anges är riktigt (ibid). Argumenten för denna studies validitet är att frågeställningarna 

blivit besvarade med stöd av de artiklar som redovisats (Se bilagor). Genom att hänvisa direkt till 

dessa och genom att lyfta ut citat ur dem har påståenden kunnat stärkas (Ekström & Larsson 

2010, s. 15). Argumenten för tillförlitlighet handlar i sin tur om studiens utförliga beskrivning av 

material, datainsamling och urval (Bryman 2011, s. 355). 

  Inom kvalitativ forskning används ibland begreppen: extern reliabilitet, intern reliabilitet, 

intern validitet och extern validitet vid bedömning av forskning (Bryman 2011, s. 352). Extern 

reliabilitet handlar om replikbarhet, alltså i vilken utsträckning en undersökning kan upprepas 

(ibid). Eftersom denna studie inte undersöker en social miljö, utan artiklar som inte kommer 

förändras, är materialet i sig lätt att använda i en replikerad studie. Däremot måste�en forskare 

som replikerar studien gå in i en liknande roll som denna studies forskare för att kunna få ett 

liknande resultat (ibid). Intern reliabilitet syftar till att alla forskare som genomför samma studie 

kommer överens om tolkningarna (ibid). Denna studie genomförs av enbart en person vilket gör 

det irrelevant att tala om detta begrepp (ibid). Intern validitet rör överensstämmelsen mellan en 

forskares observationer och de teoretiska idéer som utvecklas ur studien (ibid). Detta brukar 

kunna stärkas genom att observationer i en social miljö sker under en lång tid (ibid). Med tanke 

på att denna studies material är avgränsat till ett litet material har det funnits möjlighet att gå 

igenom det många gånger och på så vis stärka överensstämmelsen mellan begrepp och 

observationer (ibid). Extern validitet handlar slutligen om i vilken utsträckning en studies resultat 

kan generaliseras till�andra situationer (ibid). Som tidigare nämnt begränsar denna studies 

urvalsmetod möjligheterna att generalisera till en population.  

 
5. Resultatredovisning/analys  
Det här avsnittet är uppdelat i åtta underavsnitt vilka presenterar de viktigaste resultaten som 

studien visat tillsammans med analyser av dem. Underavsnitten är disponerade på följande vis: 

först presenteras resultaten och analysen av undersökta artiklar från Expressen, därefter följer 
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resultat och analys av artiklarna från VLT. Slutligen presenteras sammanfattningar och 

jämförelser tidningarna emellan.  

5.1 Struktur och genre 

I detta avsnitt studeras texternas format med fokus på hur materialet är organiserat. Syftet är att 

på så vis sätta in artiklarna i sin kontext och genom det skapa ökad förståelse för materialet. 

Vidare redovisas även analyser av relationer mellan läsare och skribenter.  

 

5.1.1 Expressen 

Artiklarna är publicerade i tryckt kvällspress och har som syfte att informera och underhålla 

läsarna. Alla artiklar, bortsett från en, är placerade i sektionen ”General”, vilket kan vara på olika 

sidor, i detta fall någonstans mellan sida 8 och 33. Artikeln Nu kommer räddningen är den enda 

artikeln som är placerad i en annan sektion, vilken är ”Extra”.  

  Artiklarna är utformade enligt en genre som är väl använd av kvällspressen, vilket innebär 

att de innehåller många faktarutor, rubriker skrivna med versaler i fetstil, bilder och ofta stora 

citat, inom medievärlden även kallade pull quotes, PQ (Kroon 2006, s. 165). Alla artiklar består 

likt en traditionell nyhetstext av rubrik, ingress, brödtext och bild. Rubriken hjälper till att 

presentera det explicita temat, ingressen bjuder därefter in till fortsatt läsning i brödtexten, som i 

sin tur presenterar den största delen av innehållet. Fem av sex artiklar har även en tillhörande 

överrubrik, en så kallad dårrad (Mediekompassen 2014), vilken är ”EXTRA”. Det skulle kunna 

tolkas som att Expressen vill öka intresset för artiklarna och genom ordet ”EXTRA” förstår 

läsarna att något speciellt har hänt. I artikeln De hjälpte 14 personer: ”En bra dag” finns 

ytterligare en rubrik, vilken är placerad längst ner på sidan och lyder: ”Rädslan i Norberg”. Även 

den hjälper till att öka intresset genom att anspela på skräck. 

  Artikeln Branden i Sala svårsläckt är skriven av två skribenter, medan resterande är skrivna 

av en enskild person. Skribenten presenteras i slutet av texten med en byline, ibland bestående av 

bara text och ibland med bild.  Endast i en av texterna är citat explicit plockade från en annan 

kontext, i dessa fall från SVT och TT vilket tydligt skrivs ut.  Det är även sällan skribenterna 

uttrycker sig explicit, undantagen är två artiklar där följande frågor skrivs ut: ”Vet man hur 

branden uppstått?” och ”Hur känns det när man räddar folk i nöd?”. Att uttrycka sig explicit kan 

hjälpa till att skapa en relation mellan skribenten och läsaren (Ledin & Moberg 2010, s. 162). 

Dock finns det i det här fallet anledning att fundera över om det fyller någon funktion när det 



22 
 

används i så liten utsträckning. Det skulle således kunna tolkas som att Expressen gjort ett försök 

att skapa en bättre och tydlig relation mellan läsare och skribent, men istället gjort läsaren 

förvirrad när en annan stil blandats in i den övriga texten.  

  Ett annat undantag är artikeln Lotta Gröning: Beredskapen är ett slag i ansiktet på alla 

drabbade – och är snudd på dumhet, som är skriven i stil med en insändare, men av en journalist. 

Det innebär att den är utformad enligt en slags hybridgenre, där fler genrer används i samma text. 

Journalisten presenteras redan i rubriken, vilket gör det tydligt för läsaren att det är hon som 

uttalar sig om det som skrivs i texten. Vissa stycken är även skrivna i fetstil, för att på så vis 

betona det som står där. ”Jag” och ”Vi” används också på ett flertal ställen vilket visar att texten 

är subjektiv och baserad på en persons egen uppfattning om branden. Skribenten är i detta fall 

inte enbart journalist utan också boende i det drabbade området. Det framkommer dels i texten 

där hon skriver ”Igår fick jag, som själv bor i brandområdet (…)”, dels med en bildbyline i slutet 

av texten, vilket vanligtvis inte används vid insändare. Detta upplägg skulle kunna ses som ett 

sätt för Expressen att komma ut med kritik utan att skapa en explicit känsla av att det är tidningen 

som står bakom kritiken.    

  Fyra av bilderna är tagna av Expressens egna medarbetare, men de använder även en bild 

från TT, samt en bild som är inskickad av en läsare. Fotografens namn/nyhetsbyrå står i 

anknytning till bilden. I de fall en läsare fotograferat står det ”läsarbild 71717” i en ruta ovanpå 

bilden istället för en specifik fotograf. Läsarbilden uppmanar i och med telefonnumret till att fler 

människor gärna får skicka in bilder, varpå det är tydligt att Expressen uppmuntrar ett sådant 

samarbete. 

  Texten i artiklarna har en bred kod, vilket innebär att ordval och attityder är anpassade till 

en bred publik (Ledin & Moberg 2010, s. 163). Genom att utesluta detaljerad information om 

platser kan människor som saknar lokalkännedom också ta del av texterna utan att känna sig 

uteslutna, artiklarna är således anpassade för att vända sig till många olika typer av läsare. 

    

5.1.2 VLT  

Artiklarna är publicerade i tryckt landsortspress och har som syfte att informera de boende i 

närheten av branden. De är placerade i början av tidningen, i flesta fall kring sida 4 i sektionen 

”nyheter”, undantaget gäller artikeln De omringades av skogsbranden som är placerad i sektionen 

”Hallsta och Sura” på sida 9. 
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  Artiklarna består av rubrik, ingress, brödtext och bilder, vilket tyder på en traditionell 

nyhetsgenre. Faktarutor används i två av artiklarna och PQ i en, vilket i det fallet får ett litet 

utrymme inklippt bredvid artikeltexten. Rubrikerna skrivs aldrig med versaler, däremot är alla 

artiklar publicerade tillsammans med en dårrad (Mediekompassen 2014) i form av: 

”Virsbobranden”, ”Skogsbranden i Västmanland”, ”Skogsbranden, snart en vecka efter utbrottet”, 

”Räddningsledare i fokus” ”En plats för återhämtning” och ”Besök på brandstationen”. Det är 

som synes olika överrubriker till varje artikel. Rubrikerna gör det tydligt för läsaren att förstå vad 

artikeln kommer handla om och kan på så vis skapa intresse, men skapar inte samma akuta känsla 

av att något speciellt hänt, som i Expressens dårrad ”Extra”. Det blir också ett sätt att sticka ut 

från övriga texter i VLT utan att behöva ändra artiklarna layoutmässigt.  

  Alla artiklarna är utseendemässigt lika även om innehållet skiljer dem åt. Jag kände att 

någon måste styra upp det är exempelvis ett personporträtt av räddningsledaren Lars-Göran 

Uddholm, medan Tusentals kämpar mot elden är en rent informativ text. Det som skiljer dessa 

texter åt är att personporträttet helt handlar om en person, medan den informativa artikeln är 

händelsebaserad. Genom att blanda olika typer av artiklar skapas en spridning som kan bidra till 

att läsaren inte tråkas ut av texterna trots att det publiceras texter om branden varje dag under 

brandförloppet. 

   Två av artiklarna är skrivna av två skribenter, varav en tillsammans med TT, medan 

resterande är skrivna av en enskild person. Skribenterna syns explicit i dubbelt så många fall i 

VLT jämfört med i Expressen genom att de skriver ut intervjufrågor: ”Hur många poliser är ute 

på fältet?”, ”Har personal fått avbryta sin semester?”, ”Är ni rädda där ute?”, ”Börjar det hårda 

arbetet att kännas i kroppen?” Två av frågorna ställs i samma artikel medan resterande frågor 

ställs enskilt i respektive artikel. Likt Expressen kan detta tyda på att tidningen vill skapa en 

relation mellan läsaren och texten. I detta fall kan det tolkas som att det fungerar på ett bättre sätt 

eftersom läsaren blir van vid att frågor ställs explicit. 

  Alla bilder och texter är tagna/skrivna av tidningens medarbetare (förutom den som skett i 

samarbete med TT). Det kan ge sken av objektivitet, där läsarna ej haft något att säga till om. 

Artikeln Vattenbombarna är äntligen här ger dock upphov till funderingar gällande objektivitet 

och rekontextualisering eftersom TT finns med i bylinen. En fråga som blir relevant att ställa är: 

”Är informationen i texten plockad från en annan kontext?” Varpå svaret är oklart, men bör 

uppmärksammas. Genom att plocka citat från en annan kontext in i en annan kan innebörden 
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nämligen ändras (Ledin & Moberg 2010, s. 156).  

  I slutet av artiklarna presenteras skribenten/rna, i vissa fall med bild, telefonnummer och 

mejladress, i andra fall enbart med namn.  

  Artiklarna är anpassade för att passa en relativt bred publik. Till skillnad från Expressens 

artiklar krävs dock lokalkännedom i några av dem och de kan därför utesluta vissa människor.

   

5.1.3 Sammanfattning och jämförelser 

Tidningarna skiljer sig som beskrivits åt när det gäller layouten, även om de båda hör hemma i 

nyhetsgenren. En annan skillnad är att rubrikerna i Expressen i tre av sex fall är skrivna med 

versaler, medan rubrikerna i VLT alltid skrivs med gemener. Detta skulle kunna tolkas som att 

artiklarna i Expressen försöker locka läsare till läsning. Medan VLT snarare förutsätter att läsarna 

finns där och söker information om branden själva, vilket i det senare fallet inte kräver stora 

uppseendeväckande rubriker. Expressens återkommande dårrad ”Extra” stärker även denna 

tolkning, där det explicit är tydligt att något uppseendeväckande har inträffat. Till skillnad från 

Expressens ”Extra” är VLT:s dårrader i alla studerade fall informativa, vilket gör det lättare för 

läsaren att veta var denne ska läsa om vad, istället för att enbart locka till läsning genom en stor 

”Extra” rubrik som för sig själv inte berättar något.  

  Expressen största PQ är: ”Kom ut i byarna och prata med oss” vilket tar upp en fjärdedel av 

sidan. Genom att lyfta ut citatet på det viset tydliggör de för läsaren vad som är viktigt i texten 

(Kroon 2006, s. 165), något som skiljer sig gällande VLT som i alla fall behåller sina PQ små och 

inbäddade i resterande text. Även detta skulle kunna tolkas som att Expressen söker 

uppmärksamhet på ett mer explicit sätt genom att lyfta ut ett citat som väcker känslor, medan 

VLT istället vill förtydliga texten med sina PQ. Den största PQ:n i Expressen är alltså en 

uppmaning till krisarbetarna, vilket kan tolkas som att tidningen vill visa läsarna att det finns 

stark kritik mot arbetet kring branden, även om de sedan sällan tar upp det i sina artiklar.  

  Gällande bilders utrymme finns också en tydlig skillnad. I Expressen får bilden i fyra av 

sex fall ett tydligt större utrymme än texten, till skillnad från VLT där balansen mellan storleken 

på text och bild är mer jämn även om bilderna också där får ta mer plats än texterna. Expressen 

låter alltså bilderna ta större utrymme än VLT vilket kan tolkas som att de vill att läsarna ska få 

en känsla av oro snabbt, och fungerar även som förstärkare av textens innehåll. VLT:s artiklar ger 

snarare en känsla av att komplettera texten och varken överdriva eller underdriva det som skrivs i 
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texten. Skillnaderna i detta beror troligen på de olika tidningarnas uppdrag, där 

landsortstidningen redan har sina prenumeranter medan kvällstidningen lever på att sälja 

lösnummer. 

  Både Expressens och VLT:s artiklar har en bred kod som är anpassad för många människor. 

Det finns dock skillnader gällande om texterna verkligen är anpassade för alla människor. I och 

med att VLT är en landsortstidning är det naturligt att artiklarna kräver viss lokalkännedom till 

skillnad från Expressens artiklar som ska vara anpassade oavsett om läsaren befinner sig på plats 

eller 100 mil därifrån.  

5.2 Explicita och implicita teman 

Valet av artiklar har gjorts utifrån att de ska handla om krisarbetare. Teman hjälper till att styra 

läsarens tankar åt ett visst håll genom explicita och implicita ämnen. I denna studie är det 

intressant att se om krisarbetarna syns redan i det explicita temat eller om de först framträder i det 

implicita, för att på så vis se var fokus lagts. Detta handlar följande avsnitt om. 

 

5.2.1 Expressen 

I 3 av 6 artiklar är det explicita huvudtemat krisarbetare. I dem är det tydligt att artiklarna är 

uppbyggda på information om vad krisarbetarna gör och hur de känner. I artikeln Nu kommer 

räddningen syns exempelvis hyllning av krisarbetarna. I Kom ut i byarna och prata med oss, syns 

istället kritik riktad mot krisarbetarna från drabbade människor. I dessa artiklar förekommer 

temat redan i rubriken och även om det inte tydligt står ”krisarbetare” är det om just dessa de 

handlar om.  

  I artikeln Branden i Sala svårsläckt är branden det explicita temat vilket kan ses både i 

rubrik och i ingressen: ”Röklukten känns ända till Åland. Skogsbranden i Västmanland fortsätter 

att härja och röklukten känns ända till Åland (…)”, däremot ligger allt fokus i brödtexten på 

räddningsinsatser som genomförts av olika personer, exempelvis: ”Mellan 60 och 70 personer 

jobbade med branden under lördagseftermiddagen” och ”Vi försöker att ringa in branden så gott 

som det bara går, säger Göran Cederholm som är räddningschef i Sala och Heby.”. 

  I artikeln De hjälpte 14 personer: ”En bra dag” finns två olika huvudteman, där det ena är 

skogsarbetare i nöd och det andra är krisarbetarnas insats.   

  I de övriga två artiklarna som inte har krisarbetare som huvudtema är det explicita temat 

istället att Sveriges beredskap är dålig med fokus på krishanterare som finns på myndighetsnivå, 
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samt risken med branden. I dessa två artiklar finns krisarbetarna med i mindre utsträckning och 

nämns i förhållande till andra människor istället för att själva vara huvudpersoner, varför de 

snarare kan ses som det implicita temat.   

5.2.2 VLT 

I 5 av 6 analyserade artiklar är det explicita huvudtemat krisarbetare. Vidare har tre av dessa 

enbart krisarbetare som huvudtema, medan de övriga två har två olika huvudteman. Exempelvis 

innehåller Virsbo – en oas i jättebranden två olika huvudteman, dels krisarbetarna vilka halva 

artikeln handlar om, dels de drabbade som resterande del behandlar, varför det också måste tolkas 

som ett huvudtema. Även de andra två artiklarna har två huvudteman, vilket också i dessa fall 

handlat om kritik från drabbade personer, något som kan ses i artikeln Vattenbombarna är 

äntligen här. De artiklar som enbart har krisarbetare som huvudtema innehåller däremot ingen 

kritik alls.  

  Gällande de implicita temana är det i fem av sex artiklar branden. I två av dessa nämns 

branden inte i rubrikerna, varpå temat är underliggande i dem. I de övriga är temat inte helt dolt 

vid första anblick men blir tydligare ju fler gånger texten läses. Anledningen till att det dock 

tolkas som implicit är att den främst nämns i förhållande till annan information. Att branden i 

dessa artiklar är det implicita temat kan ses som ett tecken på att VLT vill variera sig och 

intressera även de läsare som blivit mättade av den brandrapportering som skett. Det kan således 

vara ett sätt att nå fram med ny information utan att verka tjatiga. I artikeln Tusentals kämpar mot 

elden kan detta ses i uttrycket: ”Nästan hela Sverige kämpar mot branden” där krisarbetarna 

kommer i första hand medan branden presenteras i förhållande till dem. Genom att på den 

tillhörande bilden presentera en militär insatschef från Försvarsmakten, som i bildtexten beskrivs 

vara nöjd med sin insats, förstärks känslan av att många olika människor hjälper till och att det är 

de som ligger i fokus. Eftersom texterna är publicerade i en kontext av branden står det dock klart 

att texterna handlar om den, även om temat inte explicit syns överallt i texterna.  

   

5.2.3 Sammanfattning och jämförelser 

Den största skillnaden tidningarna emellan är att VLT i större utsträckning låter krisarbetarna 

vara det explicita temat. Det tyder på att de vill framställa katastrofen genom människor och på så 

vis personifiera händelsen. Det bidrar till att läsarna kan få en bättre förståelse för vad som pågår 
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och även en vidare insyn i krisarbetarnas arbete. Det kan även hjälpa till att skapa relationer 

mellan den lokala befolkningen och krisarbetarna. I Expressen är temat oftare branden i sig, 

vilken krisarbetarna istället framställs i förhållande till. Det gör att fokus mer ligger på det 

materiella än det personliga. Vidare kan det bidra till mer skrämsel än förklaring, vilken VLT 

snarare fokuserar på. 

   På ett implicit plan är tidningarna således motsatser, där VLT ofta har branden som 

implicit tema medan Expressen har krisarbetarna under det temat. Skillnaden kan bero på att 

kvällspressen vänder sig till en bredare publik som är intresserade av branden i stort medan 

landsortstidningen går in i detalj för att öka förståelsen hos läsarna. Det här motsäger dock 

Hadenius, Weibull & Wadbring (2011, s. 293) som menar att kvällspressen ofta går in och 

belyser särskilda områden istället för att berätta om en händelse i stort. I och med att 

analysmaterialet är så pass litet är det svårt att uttala sig om det här som ett nytt mönster eller om 

det är undantag i just dessa artiklar, varför det är intressant att göra vidare studier på just detta. 

 

5.3 Vinkel 

I detta avsnitt analyseras artiklarnas vinklar eftersom vinkling är en viktig del av medielogiken 

(Falkheimer 2001, s. 156) vilken analyseras i denna studie. Analysen av vinklar sker av branden i 

stort men framför allt av krisarbetarna. Genom att inte enbart lyfta hur krisarbetarna vinklas utan 

också branden, kan en tydligare bild av rapporteringen i de utvalda artiklarna också ges.  

 

5.3.1 Expressen 

Det finns en tydlig uppdelning där artiklar baserade på kritik mot krisarbetet är uppbyggda med 

konfliktvinkel, medan allmänt rapporterande artiklar är baserade på en hotvinkel. Den mest 

framträdande vinkeln är just hotvinkeln, vilken används i fyra av sex artiklar. Den ger sig till 

känna genom citat som ”Skogsbranden utanför Sala fortsätter att rasa vidare”, ”röklukten känns 

ända till Åland”, ”nu kommer räddningen” och ”Hotet i marken”. Hoten är i dessa uttalanden 

tydliga, om branden rasar vidare är situationen fortfarande olöst. Vidare måste det finnas någon 

form av hot eller fara om en ”räddning” ska komma, och i de fall röken känns ända till Åland 

finns anledning att börja fundera över om branden också breder ut sig. I artikeln Hotet i marken 

finns även ett implicit budskap om att faran inte är över även om lågorna för tillfället slocknat. 

Genom att framställa branden som ett hot skapas en skräck hos läsarna, vilket kan bidra till att 
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fler köper tidningar för att undvika att missa information, Expressens får således sälja fler 

lösnummer, vilket är ett av deras viktigaste uppdrag.  

  Konfliktvinkeln framträder i sin tur genom att en strid målas upp mellan de drabbade och 

de ansvariga, både gällande krisarbetare och krishanterare. Negativa uttalanden från de drabbade: 

” Räddningsledningen sitter på sina arslen i Ramnäs och snackar skit” och ”Sveriges beredskap är 

inte god”, tillsammans med berättelser i stil med: ”Vi fick ingen information om vilket håll vi 

skulle åka till” och ”Här i brandområdet har kaoset varit totalt”, visar på en tydlig konflikt mellan 

flera parter inom samma artiklar. I dessa texter blir det tydligt att krisarbetarna framställs på ett 

negativt sätt, där de är en part i en konflikt vilken kritiseras av drabbade personer. I vissa av 

fallen finns det dock anledning att fundera över om kritiken inte tydligare borde riktats mot 

krishanterarna (som i större utsträckning kan knytas an till Sveriges beredskap än krisarbetarna). 

Detta görs dock inte på ett tydligt sätt. Krisarbetarna framställs genom dessa citat som en passiv 

sida som är dålig på att agera. Genom att inte låta krisarbetarna uttala sig om detta kan de framstå 

som än mer passiva, där de själva ej söker möjligheten att få berätta om sin situation. Samtidigt 

kan det tolkas som att Expressen undviker att låta krisarbetarna uttala sig för att på så vis kunna 

presentera en större konflikt än vad som kanske finns. Om Expressens val av uteslutande inte 

varit avsiktligt hade det naturliga varit att presentera information om att krisarbetarna sökts, 

exempelvis i stil med ”Expressen har sökt ansvariga krisarbetare för en kommentar, utan 

framgång”, vilket de vanligen brukar göra i sådana situationer.  

  Enbart i artikeln Branden i Sala svårsläckt tenderar en lokalvinkel att synas. Detta när 

nötbonden Walter Preiholt presenteras tillsammans med sin boplats Rörbo några kilometer 

nordost om branden, och med informationen om att han där blivit tvungen att flytta sina kor på 

grund av brandens närmande. Anledningen till att så få influenser av lokalvinkel kan tydas beror 

rimligtvis på att Expressens läsare ofta befinner sig långt från händelsens centrum och därför 

saknas information om närområdet, varpå det blir oväsentligt för dem att veta lokala fakta. 

 

5.3.2 VLT 

I två av de analyserade artiklarna framkommer både lokal- och hotvinkel medan enbart 

hotvinkeln kan ses i en. De resterande artiklarna består antingen enbart av lokalvinkel eller saknar 

någon explicit vinkel. 

   Ett citat som påvisar en hotvinkel är exempelvis: ”De arbetar i skogen med fara för sina 
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liv”, där faran kan tolkas som ett hot mot de som arbetar, men således också ett hot för de som 

befinner sig i närheten av skogen. Den kan även tydas i texten ”Gammelbyborna måste 

evakueras”, där en evakuering tyder på att någonting inte står rätt till och att det på så vis måste 

finnas någon form av hot eller fara som ger upphov till detta.  

  Även lokalvinkeln används flitigt, i artikeln De omringades av branden dock tillsammans 

med hotvinkel. Lokalvinkel ger sig i detta fall till känna genom att gatunamn uppges: ”Jonny 

Söderberg, som bor på Svetsarvägen i Gammelby”. I andra artiklar presenteras småsamhällen 

med namn: ” Lite längre bort i Virsbo”, och vattenbombningen preciseras exakt till var den skett: 

”mellan Karbenningby och den lilla västmanländska byn Sandviken (inte att förväxla med orten 

nära Gävle)”. Att lokalvinkeln används på detta sätt kan tolkas som att en landsortstidning i hög 

grad presenterar lokala platser för läsarna eftersom de förutsätts vara på plats eller i närheten. 

Detta hjälper även till att informera de som kan vara drabbade och riskera evakuering, eftersom 

de med denna information får möjlighet att veta var de inte bör befinna sig.  Fokus ligger således 

till stor del på att informera läsarna om farliga platser i deras närområde. 

   I en av artiklarna presenteras ett personporträtt, vilket görs utan att explicit vinkla artikeln 

enligt någon av de vinklar som uppgivits i teoriavsnittet (se avsnitt 3.5 Medielogik). 

  Krisarbetarna sätts i en positiv dager i alla studerade artiklar, detta genom att visa att de 

arbetar med att bekämpa hotet som byggts upp med hjälp av hotvinkeln, vilket kan ses i dessa 

konstateranden: ”Brandmännen sliter i långa tuffa arbetspass” och ”Igår började specialplanen 

äntligen bomba med vatten”.  I artikeln De omringades av skogsbranden är den positiva vinkeln 

mer implicit eftersom fokus främst ligger på missnöje gällande krisarbetarna, dock tyder 

bildtexten: ”Insats. Räddningstjänsten på plats” på att de trots allt är närvarande i insatsen, vilket 

kan tolkas som positivt. 

5.3.3 Sammanfattning och jämförelser 

Lokalvinkeln används i större utsträckning i VLT:s artiklar än i Expressens. Anledningen till 

detta skulle kunna vara att VLT är en landsortstidning som bör informera om lokala händelser 

eftersom de kan vara direkt farliga för de som är i närheten, medan Expressen som befinner sig 

på en nationell nivå snarare bör informera om händelsen i stort. Förmodligen intresserar en 

gatuadress i Gammelby sällan en läsare som befinner sig i Stockholm, varpå det faller sig 

naturligt att de inte presenterar händelsen på det viset. Däremot kan en hotvinkel skapa rädsla 

även på långt håll vilket gör det relevant att för Expressen använda sig av den vinkeln istället.  
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En annan skillnad är att VLT aldrig representerar branden genom bilder på eld vilket Expressen 

gör. Det tyder på att VLT fokuserar på att berätta om annat än själva brandförloppet vilket istället 

är mer representerat i Expressen. Det kan även bero på att Expressen som tidigare nämnt vill 

locka till lösnummerköp vilket stora hotfulla och skrämmande bilder kan bidra till. 

  I likhet med Chattopadhyays studie (2012, s. 58), som visat att den tidning som befinner sig 

i periferin tenderar att i högre grad rapportera om hot, än tidningen på lokal nivå, är det även i 

denna studie vanligare att tala om hot i den tidning som befinner sig i periferin. En helt rättvis 

parallell går dock inte att göra mellan denna studie och Chattopadhyays (2012), eftersom både 

Expressen och VLT trots allt befinner sig i samma land. Att resultaten stämmer överens stärker 

dock jämförelsen.  

  Konfliktvinkeln syns inte alls i VLT:s artiklar medan Expressen använder sig flitigt av 

denna. En anledning till det skulle kunna vara att kvällspress ofta kämpar med att få 

uppmärksamhet och sälja lösnummer, varför det för dem är viktigt att skapa uppseendeväckande 

artiklar som intresserar läsare. VLT lever istället till stor del på sina prenumeranter, vilket gör det 

lättare för dem att undvika denna typ av journalistik.  

  En annan stor skillnad är att Expressen vinklar krisarbetarna till det negativa medan VLT 

framställer dem som flitiga och således på ett mer positivt sätt. Det skulle kunna bero på samma 

sak som konfliktvinkeln, men också att VLT mer fokuserar på att lugna läsarna än skrämma, 

vilken en positiv framställning kan bidra till.   

 

5.4 Personer som omnämns och personer som får uttala sig 
Gestaltning innebär att välja ut vissa aspekter från verkligheten och beskriva dem (Entman 1993, 

s. 52). I detta avsnitt studeras därför vilka människor som blivit utvalda till att få uttala sig, 

respektive enbart omnämnas, vilket också är en av studiens frågeställningar. Vidare förs även en 

diskussion om hur attityden ser ut i uttalandena. 

 

5.4.1 Expressen 

I artiklarna uttalar sig 13 av totalt 49 grupper/personer som omnämns. Fyra av dessa har tydlig 

anknytning till arbetet med brandbekämpningen. Det handlar därmed om krisarbetare, så som 

räddningsledare och räddningspiloter. Vidare hör fyra personer till andra ansvariga myndigheter, 

så som en brandingenjör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och en informatör vid 
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Polisen. Utöver det är en uttalande person landshövding, en journalist och tre vanliga 

medborgare. Alla personer som uttalar sig presenteras med för- och efternamn. De som uttalar sig 

utifrån sitt arbete eller sin funktion presenteras även med arbetstitel.  

  Totalt sett är det få personer som får uttala sig i förhållande till hur många som omnämns i 

artiklarna. Medborgarna utgör tillsammans med journalisten Lotta Gröning, som uttalar sig som 

både medborgare och journalist, enbart en tredjedel av dessa, trots att de i stor utsträckning borde 

haft både åsikter och saker att uttala sig om. I de fall medborgarna trots det får göra sin röst hörd 

handlar det till stor del om kritik, exempelvis i form av: 

”Räddningsledningen sitter på sina arslen i Ramnäs och snackar skit.” och ”Här i brandområdet 

har kaoset varit totalt.”. Om fler medborgare fått komma till tals kanske också positiva åsikter 

hade framförts. Den icke existerande spridningen av de som uttalar sig väcker misstankar om 

vinkling gällande de som citeras i artiklarna och en fråga som blir aktuell att fundera över är: 

”Fanns det verkligen inte några medborgare som ville hylla krisarbetet?”. Det här kan i likhet 

med anledningen till användningen av konfliktvinkel (Se avsnitt 5.3 Vinkel) tolkas som att 

Expressen avsiktligt valt att framställa en konflikt mellan krisarbetarna och de drabbade för att på 

så vis få mer uppmärksamhet av läsarna. Det kan också ha att göra med nyhetsvärderingen, som 

genom dramatik och känslomässiga ord kan leda till ökat nyhetsvärde (Hvitfelt 2003, s. 58). Att 

nyhetsvärdet är högt är än mer viktigt för Expressen som hela tiden måste sälja lösnummer. Det 

är även sedan tidigare känt att kvällspress oftare betonar sensationella- och konfliktaspekter 

(Hvitfelt 2003, s. 33), vilket detta stärker. Det finns även anledning att fundera över saklighet och 

relevans (Ghersetti 2004, s. 249), varpå frågan: ”Är det som skrivs sant och hur har urvalet av 

detta gått till?” kan ställas.  

  Titlar på de som uttalat sig är: räddningsledare, befälhavare, brandingenjör, landshövding, 

kommunikationsansvarig, informatör och journalist. Det är således tydligt att de som uttalat sig i 

anknytning till sitt arbete har någon form av högre, och/eller ledande position, det vill säga det är 

sällan brandmän eller poliser. Resterande personer som uttalat sig har varit drabbade, vilket också 

är den enda information som de presenterats med. 

  Få krisarbetare får uttala sig trots att de är de som praktiskt arbetar med branden och 

därmed borde besitta information som är av intresse för läsarna. En förklaring till detta skulle 

kunna vara att de på grund av brandbekämpningen inte haft tid att låta sig intervjuas. Även detta 

(i likhet med vad som diskuteras i avsnitt 5.3 Vinkel) borde ha presenteras med information om 
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det om så var fallet, vilket inte gjorts. En annan förklaring kan vara att krisarbetarna blivit 

ombedda att inte uttala sig, utan att den biten istället hänvisats till krishanterarna.  

  Om en jämförelse görs med vilka som omnämns finns däremot betydligt fler brandmän och 

frivilligarbetare representerade. Något som kan tyda på att det är många som arbetar med branden 

bakom kulisserna. 

  Vanligast är att en eller ett fåtal personer från en myndighet får agera expert-/er i de artiklar 

som allmänt rapporterat om branden, vilket kan ses som en elitcentrering (Ghersetti 2012, s. 213).  

Ett exempel är ett citat av Erik Bergman, kommunikationsansvarig på länsstyrelsen i 

Västmanland: ”När man är klar med vattenbombningen från luften så går man in och släcker 

rejält på marken”. Krisarbetarna får i sin tur ofta uttala sig om det aktuella läget, exempelvis i stil 

med räddningsledare Lars-Göran Uddholms citat: ”Vi har gjort vissa överflygningar här på 

kvällen och det ser hyfsat ut”. I de artiklar som är mer inriktade på kritik uttalar sig däremot 

aldrig någon om händelsen, och de som kritiseras ställs heller aldrig till svars. Där presenteras 

istället de drabbades syn på branden, exempelvis i Lotta Grönings uttalande: ”Här i brandområdet 

har kaoset varit totalt”. Detta är ett återkommande faktum i Expressens artiklar, där krisarbetarna 

aldrig får försvara sig i kritiken. 

5.4.2 VLT 

Totalt uttalar sig 21 av 49 personer/grupper som omnämns. Fem av dessa är drabbade av branden, 

åtta arbetar med att släcka den och resterande personer jobbar med att sprida information och ta 

hand om övrigt arbete kring katastrofen. Titlar som finns representerade är: gruppchef, 

informationsansvarig, räddningsledare, informatör, pressekreterare, kommunikationschef, 

insatschef, brandförman, brandman och helikopterförare. Övriga personer presenteras med namn 

och vad de har för relation till branden, exempelvis i form av ”Jonny Söderberg som bor på 

Svetsarvägen i Gammelby” och ”Patrik Forssmed från Surahammar, är en frivilligarbetare”.  I 

likhet med Expressens artiklar är det även här tydligt att de som i hög utsträckning får uttala sig 

har en arbetstitel som innebär någon form av ledarskap. Det tyder på att VLT vill försöka sprida 

seriös information genom att låta en expertis uttala sig om läget.   

  Mindre än hälften av alla som omnämns får alltså uttala sig i artiklarna och enbart 5 av 49 

personer får stå för de drabbades åsikter, som till stor del har influenser av kritik. Exempelvis 

citeras den drabbade Jonny Söderberg: ”Vi i Gammelby har fått minst information av alla känns 

det som”.  På samma sätt som i Expressens representation är det även här få positiva vinklar som 
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presenteras. Personerna som uttalar sig i VLT:s artiklar framställs dock som mer försiktiga i sin 

kritik. Detta genom att exempelvis välja att ta med uttrycket ”känns det som” i slutet av ett 

uttalande, ett uttryck som enkelt kunnat väljas bort vilket direkt hade gjort att åsikten känts mer 

arg.  

  Uttalandena är uppdelade beroende på vad artikelns tema är. I de artiklar där 

räddningsinsatsen beskrivs uttalar sig myndighetspersonal och krisarbetare, medan artiklar med 

fokus på de drabbade enbart innehåller uttalanden av just de drabbade. Även detta på samma sätt 

som i Expressens artiklar. I dessa artiklar skapas dock mer en känsla av sammanhållning, där de 

drabbade har förståelse för att krisarbetarna har mycket att göra och att de gör sitt bästa. 

Exempelvis berättar Ulla Andersson som är drabbad att hon har haft det svårt med röklukten i 

Virsbo, men ändå inte vill klaga, och i bildtexten: ”Räddningspersonal och andra som hjälper till 

vid den stora branden serveras” är det tydligt att alla hjälps åt att ta hans om krisarbetarna. Det 

finns därför anledning att fundera över om VLT:s val att inte ta med krisarbetarna i dessa artiklar 

kan ha en annan anledning än vad Expressen haft. Tolkningsmässigt skulle det kunna handla om 

att VLT väljer att ge de drabbade eget utrymme för att kunna sprida lokalbefolkningens egen syn 

utan inblandning av krisarbetarna och på så vis skapa en igenkänningsfaktor hos de lokala läsarna 

som är i samma situation. 

  Av de som omnämns, men inte får uttala sig är frivilligarbetare, räddningstjänst, militär och 

hemvärnet högt representerade. Detta trots att dessa grupper var högt representerade bland de 

som arbetade med räddningsinsatsen. Även om de haft mycket att göra borde de haft möjlighet 

att uttala sig i större utsträckning än vad som getts.  

5.4.3 Sammanfattning och jämförelser 

Det är många människor/grupper som omnämns i de båda tidningarna, skillnaden ligger i att 

uttalanden sker i färre fall i Expressen än i VLT. En annan skillnad är att de medborgare som 

uttalar sig i VLT har en mildare ton i sin kritik än de som uttalar sig i Expressen. Något som syns 

tydligt i följande två uttalanden: ” Vi i Gammelby har fått minst information av alla känns det 

som” från VLT, och: ”Räddningsledningen sitter på sina arslen i Ramnäs och snackar skit” från 

Expressen. I det första citatet finns kritiken implicit eftersom själva uttalandet är mer som ett 

försiktigt konstaterande än hård kritik riktad mot krisarbetarna, även om det också går att tyda ett 

visst missnöje. I det nästkommande citatet finns istället en mer explicit ilska mot krisarbetarna, 

där den drabbade tydligt smutskastar dem. Genom det mer ilskna uttalandet skapas en konflikt 
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mellan de drabbade och krisarbetarna, vilket är mer traditionellt för kvällspressen. 

  I både Expressen och VLT finns en stor differens mellan vilka som omnämns, respektive 

vilka som får uttala sig. Att flest ledare får uttala sig skulle kunna tolkas som att tidningarna vill 

framstå som seriösa och trovärdiga genom att hänvisa uttalanden till auktoriteter i form av 

exempelvis myndighetspersonal, en så kallad elitcentrering (Ghersetti 2012, s. 213). Det bidrar 

också till en känsla av att tidningarna är objektiva och att de presenterar neutral information om 

branden.  

5.5 Hur brandmän/räddningsledare uttalar sig om branden 
Genom att studera hur krisarbetarna uttalade sig om branden kan studien ge en bild av hur de 

upplevde krisarbetet. Utifrån det går det sedan att se om krisarbetarna själva ansåg kritiken som 

befogad eller ej. Detta studeras i följande avsnitt. 

 

5.5.1 Expressen 

Det är både positiva och negativa citat som yttras av räddningsarbetarna. I artikeln 14 personer: 

”En bra dag” är det tydligt att räddningspersonalen är stolta över sitt arbete, vilket syns i citaten: 

”Jag är nöjd och besättningen har gjort ett superbra jobb”, ”Vår helikopter är en resurs” och ”Det 

har varit en bra dag för oss”. När den citerade befälhavaren får frågan om hur det känns att rädda 

folk i nöd svarar han: ”Det är det bästa man kan göra. Det är en fantastisk känsla. Att få göra det 

ihop som vi har gjort i dag är helt fantastiskt.”. Detta förstärks även av bilderna, där den ena 

konnoterar glädje med hjälp av ansiktsuttryck (Kent Jonsson ler mot kameran) medan den andra 

bilden konnoterar trötthet (besättningen sitter/ ligger utanför helikoptern och vilar). Med hjälp av 

bildtexterna förankras konnotationerna ytterligare genom att texten beskriver hur Kent Jonsson är 

glad över insatsen, samt hur krisarbetarna pustar ut och passar på att vila. Även i Nu kommer 

räddningen ger ett citat uttryck för en positiv bild, när den franske piloten säger: ”Vi är mycket 

stolta över att vara här”. Den positiva känslan förstärks tillsammans med bilden som konnoterar 

stolthet (piloten står framför sitt flygplan och ler mot kameran).  Dessa positiva uttalanden och 

det stolta uttrycket i bilden tyder även på att räddningsarbetarna känner sig nöjda med sina 

insatser. Det skiljer sig från hur de drabbade uttalade sig om krisarbetarna (se avsnitt 5.4 Personer 

som omnämns och personer som får uttala sig), där kritik riktades i flertalet av uttalandena. 

Krisarbetarna framställs alltså som duktiga och glada åt att arbeta med räddningsinsatsen, medan 

de drabbade inte stämmer in i den åsikten. En anledning till detta skulle kunna vara att 
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krisarbetarna saknar information om hur kommunikation utåt gått till eftersom de främst 

fokuserat på det praktiska arbetet med branden och inte deltagit i kommunikationsarbetet. Vidare 

skulle orsaker till detta kunna vara ett hektiskt arbete som gjort det svårt för krisarbetarna att 

hinna utvärdera sitt arbete djupt och i sin helhet. 

  Samtidigt som mycket är positivt, uttrycks även mer osäkra och negativa åsikter. Detta syns 

i citatet: ”Besättningen hade svårt att se när röken gjorde att det rann i ögonen” i artikeln De 

hjälpte 14 personer: ”En bra dag”, men även i citaten ”Detta är den värsta skogsbranden” i 

artikeln Branden i Sala svårsläckt och ”Jag är lite oroad naturligtvis” uttryckt av en 

räddningsledare i artikeln Hotet i marken. I den sistnämnda artikeln uttrycks även oro explicit, 

vilket i andra fall där det citeras inte handlar om de arbetande utan om vad de drabbade känner.  

Som synes kritiserar krisarbetarna därmed sitt eget arbete i några av uttalandena, något som trots 

allt tyder på reflektion.  

  Skillnaden mellan de uttalanden som de drabbade står för, exempelvis: 

”Räddningsledningen sitter på sina arslen i Ramnäs och snackar skit” och de som krisarbetarna 

uttrycker, handlar även i detta fall om att krisarbetarna kritiserar arbetet kring 

brandbekämpningen medan de drabbade snarare fokuserar på informationsspridningen. Av detta 

att döma kan krisarbetarna i själva verket ses som syndabockar för kritik som egentligen inte rör 

deras arbete, utan egentligen borde riktas mot deras ledare och mot myndigheterna. Detta görs 

dock i ett fåtal fall, exempelvis i Lotta Grönings insändarartikel Beredskapen är ett slag i ansiktet 

på alla drabbade – och är snudd på dumhet, där mycket av hennes kritik helt och hållet handlar 

om myndigheternas dåliga sätt att sköta beredskapen.  

    

5.5.2 VLT  

När räddningsarbetarna själva uttalar sig om arbetet med branden är det övervägande positiva 

kommentarer som lyfts. I artikeln De arbetar i skogen med fara för sina liv citeras två 

gruppchefer vilka berättar hur människor frivilligt lämnat sin semester för att arbeta med 

branden: ”Alla vill vara där och jobba, vi har till och med folk som avbrutit sina semestrar och 

kommit in för att jobba”. Bilden som är placerad över texten konnoterar däremot rädsla och 

trötthet istället för stolthet genom deras kroppshållningar som är ihopsjunkna. I en annan artikel, 

Jag kände att någon måste styra upp det, beskrivs tillfredsställelsen som brandbekämpningen kan 

leda till: ”Att leda insatsen har varit mycket stimulerande och utmanande”. Tillsammans med 
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texten visas en bild på Lars-Göran Uddholm som stirrar in vid sidan av kameran, samt har 

munnen lite halvt öppen, som om han blivit skrämd. Det är intressant att VLT, som i sina texter 

försöker lugna läsarna genom att lyfta fram erfarenhet och viljan att bekämpa branden, i bilderna 

snarare framställer det motsatta. Det skulle kunna tolkas som att de i förstahand vill locka läsarna 

till texten genom att skrämmas, för att sedan lugna dem när de väl läst artikeln. Detta kan dock ha 

den effekten att de läsare som bara bläddrar igenom och tittar på bilder och rubriker enbart blir 

skrämda och därmed felaktigt informerade.  

  Krisarbetarna sätter sig som synes i en positiv dager där det framkommer att de uppoffrar 

sig och trots att de riskerar sina liv ställer upp i räddningsarbetet. Detta har i likhet med 

uttalandena i Expressen en mer positiv ton än de åsikter de drabbade uttrycker. Anledningen kan i 

det här fallet ha en liknande grund, där krisarbetarna är uppslukade i sitt arbete och inte hinner 

reflektera och fundera över informationsspridning och kritik. Att VLT väljer att framställa 

krisarbetarna på detta positiva sätt kan också vara ett sätt att lugna läsarna. Om krisarbetarna 

känner sig nöjda kan det bidra till en trygghetskänsla där det saknas belägg för utökad oro. 

  I två av artiklarna uttrycker räddningspersonalen även sin erfarenhet och berättar vad de är 

bra på, något som kan ses i artikeln De arbetar i skogen med fara för sina liv: ”Jag har jobbat i 22 

år (…)”, ”Vi är utbildade för det här och vi vet vad vi gör”, ”Vi är noga med hur vi drar 

slangarna”. Men också i personporträttet Jag kände att någon måste styra upp det, där Lars-

Göran Uddholm uttalar sig: ”Min uppgift är att bygga upp och leda ett så effektivt lag som 

möjligt, och det tror jag att jag är bra på”, ”Det har gått mycket bra”, ”Jag tvivlade aldrig på vår 

strategi, jag var säker på att vi skulle klara av det”, ”Att förlora fanns inte”. 

Genom att lyfta fram dessa citat kan läsarna känna sig än mer trygga med den räddningsinsats 

som pågår även om branden fortfarande sprider sig. Det kan även tolkas som att VLT försöker 

lugna den hotbild som utlysts i andra medier (Se avsnitt 5.3.1 Vinkel, Expressen) 

  I Virsbo – en oas mitt i jättebranden visar citat att räddningspersonalen är nöjda med det 

stöd de får: ”Vi får mycket mat och mycket vätska”, vidare uttalanden tyder även på ett gott 

samarbete både mellan brandmännen själva men också mellan de frivilliga som ställer upp. När 

frågan: ”Börjar det hårda arbetet att kännas i kroppen?” ställs, blir svaret: ”Nej, jag tycker inte 

det. Vi turas och hjälper varandra”. Därefter uttrycker de sin tacksamhet till alla som hjälper till 

kring arbetet med branden: ”Vi är otroligt tacksamma för alla som har ställt upp för oss, alla 

frivilliga som kommer och hjälper oss”. Ovan nämnda citat förstärker känslan av att arbetet går 
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bra och att brandmännen är långt ifrån att ge upp. Även detta kan tolkas som tecken på att VLT 

starkt jobbar med att lugna läsarna. Bilderna till denna artikel består av drabbade personer men 

konnoterar ändå ingen tydlig känsla av varken rädsla eller missnöje.  Däremot tydliggör 

bildtexterna att de trots allt är drabbade personer: ”Fick lämna hemmet. Jonny Söderberg med 

familj fick lämna hemmet” och ”Klagar inte. Ulla Andersson, 77 år, har pacemaker och har haft 

svårt med röklukten i Virsbo, men vill ändå inte klaga”. Vilka tillsammans med bilderna kan 

tolkas som att de är vid gott mod trots branden.  

5.5.3 Sammanfattning och jämförelser 

Hur krisarbetarna själva uttalar sig om räddningsinsatsen visar olika vinklar beroende på om 

uttalandet sker i Expressen eller i VLT. I VLT ligger fokus främst på att lugna läsarna, medan 

citaten i Expressen mer fokuserar på hur positivt krisarbetarna tycker arbetet med 

brandbekämpningen är. Detta görs genom att krisarbetarna gestaltas som väldigt glada och nöjda. 

Om citaten plockas ut från sin kontext skulle det kunna handla om något betydligt mer positivt än 

en skogsbrand, något som är tydligt i följande citat: ”Det är det bästa man kan göra. Det är en 

fantastisk känsla. Att få göra det ihop som vi har gjort i dag är helt fantastiskt. ”. Det är ett citat 

som hade kunnat plockas från ett reportage om fjällvandring eller annan typ av positiv 

upplevelse, där ingen fara eller något hot finns med i bilden. Även i VLT citeras glädjen över 

arbetet men på ett mer implicit plan, detta genom att det uttrycks på ett försiktigare vis, 

exempelvis: ”Att leda insatsen har varit mycket stimulerande och utmanande”. Där blir det tydligt 

att personen fått ut något positivt av att arbeta med branden men samtidigt nämns insatsen och 

det blir därför mer tydligt att det, oavsett kontext, handlar om någon form av räddningsinsats.   

  Samtidigt som det förstås är positivt att krisarbetarna gillar sitt jobb kan det i ett krisläge 

som detta tolkas som att de visar respektlöshet mot de drabbade. Detta genom att krisarbetarna 

själva får en härlig upplevelse av branden, medan andra flyr för sina liv med ovissheten om deras 

hem kommer stå kvar när de återvänder. Irritationen och missnöjet som visats hos de drabbade i 

Expressen kan möjligen ha blivit värre i och med provokationen i den glada framställningen av 

krisarbetare. Å andra sidan är det omöjligt att veta om citaten är plockade ur exakt den kontext 

som återspeglas i artiklarna och därför omöjligt att utifrån denna analys veta om krisarbetarna 

faktiskt var så glada som de beskrivits.  
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5.6 Representation med hjälp av ordval 
Olika språkhandlingar skapar olika attityder, exempelvis genom värderingar och omdömen som 

görs i en text (Ledin & Moberg 2010, s. 163).  Detta avsnitt studerar av denna anledning de ord 

som krisarbetarna representeras med.  

 

5.6.1 Expressen 

Krisarbetarna representeras i flera artiklar som kämpande personer som rycker in och räddar, 

något som exempelvis kan ses i artiklarna De hjälpte 14 personer: ”En bra dag” och i Nu 

kommer räddningen. Det är ord hämtade från en diskurs avseende hot, vilket konnoterar att 

krisarbetarna gör något åt att minska hotet, vilket således måste ses som en positiv bild. Det 

handlar till största del om materiella processer (Machin & Mayr 2012, s. 106), där ageranden får 

en materiell konsekvens: en person blir räddad om krisarbetaren räddar denne. Övriga positiva 

uttryck om krisarbetarna sker främst i artiklarna Nu kommer räddningen och De hjälpte 14 

personer: ”En bra dag”, i resterande artiklar sker positiva uttalanden till största del av 

krisarbetarna själva. Med positiva uttryck som: ”Räddare i nöden”, ”Piloterna hyllades som 

hjältar” och ”Franska piloter hyllas som hjältar” framgår tydligt vem som bekämpar branden och 

vilka som ska hyllas.  

  Samtidigt benämns de även i ett fåtal artiklarna som okontrollerade, passiva, fega och 

ovetande i de kritiska artiklarna Kom ut i byarna och prata med oss och Lotta Gröning: 

Beredskapen är ett slag i ansiktet - och snudd på dumhet. I den förstnämnda artikeln förstärker 

bilden den känsla av uppgivenhet och missnöje över räddningsinsatsen som texten ger. Främst 

med hjälp av ansiktsuttryck, där familjen tittar in i kameran utan att röra en min, men också 

genom deras nedsjunkna hållningar med armarna hängandes rakt ner. Lotta Gröning håller i sin 

tur om sig själv med sina armar vilket konnoterar att hon är rädd och på så vis skyddar sig själv. 

Ordvalen tillsammans med bilderna konnoterar osäkerhet och kan bidra till att sprida en känsla av 

oro hos läsarna, detta eftersom den expertis som medborgarna litar på gällande räddningsarbetet 

beskrivs som okunnig. Vidare kan det ge upphov till kritik när branden inte släcks och 

medborgarna blir besvikna. De negativa uttalandena handlar även om att krisarbetarna och 

krishanterarna fortfarande inte lyckats få kontroll över branden, samt övriga klagomål på dålig 

beredskap. Detta i stil med: ”Har fortfarande inte kontroll”, ”Räddningspersonal på marken 

kunde inte hjälpa dem”, ”Räddningsledningen sitter på sina arslen i Ramnäs och snackar skit”, 
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”Tvivlar på att de vågar möta folket”, ”Det är ingen som vet om vi lever eller ej”, ”Om Sveriges 

beredskap vore god hade regeringen förstått redan efter andra dagen att den lokala brandkåren 

tappat kontrollen över släckningsarbetet”, och ”Sveriges beredskap är inte god”. Dessa 

åsikter/denna information uttrycks dels genom citat från drabbade personer, dels också implicit i 

den löpande texten. Detta skulle kunna ses som att journalisten uttrycker egna åsikter. Det kan 

också ses som allmän information som inte måste komma från någon specifik person som uttalar 

sig, något som ofta ses inom nyhetsgenren. 

  Branden i sin tur omnämns ofta som ett levande väsen som har egen förmåga att rasa, härja 

och leta sig ner i marken, exempel på detta är: ”skogsbranden (…) fortsätter att härja”, 

”skogsbranden (…) rasar vidare”, ”(… ) har fortfarande inte kontroll över den”, ”branden har 

letat sig ner i marken”. Det framställs i och med detta som något som hotar och krigar mot 

människorna och krisarbetarna som inte kan kontrollera brandens härjningar. Det kan även ses 

som en polarisering (Se avsnitt 5.7 Medialiseringstekniker i artiklarna).  

    

5.6.2 VLT 

I VLT representeras krisarbetarna med liknande ord som i Expressen, men med mer fokus på hur 

ansträngande arbetet är. Där syns ord i stil med: sliter, arbetar och kämpar, något som 

exempelvis kan ses i artikeln De arbetar i skogen med fara för sina liv. Det är ord hämtade ur en 

diskurs som berör arbete och kan ses som materiella processer (Machin & Mayr 2012, s. 106). 

När krisarbetarna arbetar utför de ett jobb, i detta fall släckningsarbete, varpå branden kommer 

släckas. Även ord som tvivel och besviken finns representerade, vilket är uttryck av mentala 

processer (Machin & Mayr 2012, s. 107). Det konnoterar istället personlighet genom att 

krisarbetarna delar med sig av sina känslor, vilket kan få läsarna att känna empati för dem.  

  Krisarbetarna presenteras med betydligt färre explicita positiva uttalanden än i Expressen. 

Istället för att framställa krisarbetarna som hjältar eller räddare, presenteras de med information 

om arbetet som istället kan tolkas som positiv. Exempelvis i stil med: ”Nästan hela Sverige 

kämpar mot branden i Västmanland”, ” I flera dygn har de bekämpat skogsbranden” och ”De 

arbetar i skogen med fara för sina liv”. Som synes, och till skillnad från Expressen, presenterar 

aldrig VLT vem som i själva verket kämpar eller arbetar, det finns istället implicit och förutsätter 

att läsaren förstår det utan att det skrivs ut. Fokus är i alla dessa exempel ligger på krisarbetarna 

och inte på elden. Det tyder på att VLT valt att främst lyfta fram det personliga/mentala istället 
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för det materiella. Det är de som har arbetat, och de som har bekämpat, inte branden som blivit 

bekämpad. Meningarna hade kunnat formuleras på ett annat sätt för att istället fokusera på det 

materiella, exempelvis: ”Branden har blivit bekämpad i flera dygn”, ”Branden bekämpas av 

nästan hela Sverige” och ”Branden riskerar att skada människor som arbetar med den”, vilket 

hade skapat helt andra konnotationer. 

   Negativa uttalanden handlar främst om brister i kommunikationen mellan drabbade och 

krisarbetare, både på ett myndighetsplan och gällande räddningstjänsten. Kritiken är som följer: 

”Under dagen har kritiken vuxit mot det flera anser vara passivitet från myndigheternas sida”, 

”Jonny är besviken över att räddningstjänsten kom med evakueringsordern med så kort varsel”, 

”De har vetat om branden sedan i torsdags men har flaxat fram och tillbaka om läget”, ”Det har 

inte varit några precisa uppgifter direkt”, “Vi har fått minst information av alla känns det som”. 

Detta skulle kunna tyda på att det finns en viss osäkerhet hos krisarbetarna vilken späds på av den 

otydliga kommunikationen som myndigheterna, enligt de drabbade står för. Något som lett till att 

tveksamhet synts gentemot de drabbade. 

 

5.6.3 Sammanfattning och jämförelser  

Det finns skillnader i hur krisarbetarna representeras med hjälp av ord i tidningarna. Det som 

skiljer dem mest åt handlar om hyllning, där Expressen hyllar krisarbetarna mer explicit än vad 

VLT gör. Det skulle kunna ses som ett resultat av att Expressen antingen kritiserar hårt eller 

hyllar mycket, medan VLT håller sig på en mer neutral nivå där de både kritiserar och hyllar men 

mer försiktigt.  

  I Expressens kritik framstår det som att krisarbetarna gjort fel medan VLT lyfter fram 

kommunikationen och krishanterarna som en orsak. I det tidiga stadie som dessa artiklar är 

publicerade i, där någon bred utvärdering inte hunnits genomföras, är det svårt att veta var 

eventuell kritik ska riktas. Kanske visar den sistnämnda förklaringen en mer realistisk bild, där 

krisarbetarna gör sitt bästa, medan krishanterarna borde göra bättre. Eller så har Expressen rätt i 

sin kritik, där krisarbetarna hade kunnat agera annorlunda. Tolkningsmässigt kan detta ses som 

att VLT är mer försiktig i framställningen av kritiken medan Expressen går på hårt, vilket i detta 

fall drabbar krisarbetarna. Detta mönster kan ses genomgående i analysen av ordval och skulle 

kunna bero på Expressens viktiga mål att sälja lösnummer, vilket sensationsjournalistiken kan 
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hjälpa till med. 

 

5.7 Medialiseringstekniker i artiklarna 
Medialiseringstekniker används för att öka läsarnas intresse (Johansson 2004, s. 229). Detta 

avsnitt studerar därför om dessa tekniker går att se i artiklarna och i så fall hur de påverkar dem. 

 

5.7.1 Expressen 

De artiklar som tidigare nämnts ha en konfliktvinkel (Se avsnitt 5.3 Vinkel) tenderar att innehålla 

tillspetsning. Genom att framställa händelsen som en konflikt mellan drabbade och ansvariga 

skapas två fält som är i strid med varandra. I artikeln Branden i Sala svårsläckt förstärks och 

dramatiseras istället branden med hjälp av meningar som ”Skogsbranden (…) rasar vidare och 

räddningstjänsten har fortfarande inte kontroll över den”, ”Skogsbranden (…) fortsätter att härja 

och röklukten känns ända till Åland” och ”Dessutom har området där det brinner utökats till fem 

gånger fyra kilometer”. Vilket är ett tecken på att både intensifiering och tillspetsning använts i 

dessa artiklar, intensifieringen för att öka dramatiken och tillspetsningen för att vässa händelsen 

och tydliggöra konflikten. 

  I drygt hälften av Expressens artiklar används personifiering. Detta genom att en evakuerad 

familj får uttala sig, en nötbonde som berättar hur han agerat för att rädda sina djur från branden, 

en insatsledare som berättar om hur arbetet pågått länge och att de börjar bli möra nu, samt en 

befälhavare som personligt uttalar sig om en lyckad räddningsinsats. I resterande artiklar används 

istället anonymiserade beskrivningar, så som ”60-70 personer”, ”skogsarbetarna” och ”300 

personer”. Detta gör att det blir svårt att veta vilka människor det verkligen handlar om och det 

blir därför svårt att rikta kritik mot dem. Det kan även tolkas som att Expressen saknar 

information om hur många människor det egentligen rör sig om och därför använder sig av 

anonymisering för att undvika felrapportering.  

  Krisarbetarna benämns även i många fall som en massa, i form av exempelvis 

”brandmännen”, och ”räddningstjänsten”, vilket är ett exempel på funktionaliseringar (Machin & 

Mayr 2012, s. 81). Det skulle kunna tyda på att en officiell ton eftersträvas istället för en 

personlig, vilket skapar en distans mellan läsaren och krisarbetarna.  

  Ledande personer inom krishanteringen presenteras istället med namn och titel, vilket 

istället kan ses som en nomination (ibid), där till skillnad från tidigare fall, en personlig ton 
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eftersträvas. Det kan även tolkas som att dessa personer är mer betydande och därför blir 

presenterade med namn. 

  I anknytning till personifieringarna sker även polariseringar, detta för att skapa känslor hos 

läsarna. I artikeln Branden i Sala svårsläckt sker det i form av räddningsledare Göran 

Cederholms uttalande: ”Det är ett otäckt stort”, och även i framställningen av hur räddningsledare 

Lars-Göran Uddholm känner sig i artikeln Hotet i marken: ”Göran Uddholm är orolig för att 

branden kan bli starkare i dag”. Uttalandet och beskrivningen av känslorna gör att läsaren också 

kan börja känna oro för branden och bidrar till att de skapar sig en uppfattning av branden. 

 

5.7.2 VLT 

Till skillnad från Expressens artiklar innehåller artiklarna i VLT inte lika tydliga tillspetsningar. 

Det sker dock i artikeln De omringades av skogsbranden, där de drabbade ställs mot de 

ansvariga. Det sker även genom att tydliggöra ett flertal gånger att informationen från ansvariga 

inte gått ut till de drabbade trots att det enligt deras uttalanden borde kunnat göras. På så vis 

framgår det som att en lösning på problemet är enkel, kanske också enklare än vad den var. 

   I alla artiklarna används personifiering på ett eller annat vis. I De arbetar i skogen med 

fara för sina liv personifieras gruppen brandmän med hjälp av två personer från 

räddningstjänsten. Detta genom att publicera personporträtt där de får beskriva hur de sliter, mår 

och vilken erfarenhet de har av krisarbete. Brandmännen presenteras tydligt med både för- och 

efternamn och de ger även en subjektiv bild av hur de tänker angående krisarbetet och hur de 

skulle känna sig om de varit i de drabbades situation, vilket bidrar till att artikeln får en personlig 

vinkel. I artikeln De omringades av skogsbranden personifieras istället de drabbade genom 

familjen Söderberg. Artikeln skapar känslor genom att familjen får berätta om vilka saker de 

valde att ta med sig när de blev evakuerade och de får också berätta om hur de känner inför 

räddningspådraget. I de båda ovan analyserade artiklar väcks som nämnt känslor vilket tyder på 

att polarisering också använts i framställandet av dem. Även i personporträttet Jag kände att 

någon måste styra upp det och i artikeln Virsbo – en oas mitt i jättebranden personifieras branden 

med hjälp av människor. Personifieringarna i VLT gör det lättare att känna empati för 

krisarbetarna som i andra fall blivit smutskastat av de drabbades uttalanden, även de drabbade får 

här chansen att vara med och ge branden ett ansikte, vilket kan göra det lättare för utomstående 
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att förstå krisens helhet.   

  I artikeln Tusentals kämpar mot elden sker personifiering också, men i små mängder, 

exempelvis genom att en flygplatschef får berätta om hur han mår. Däremot benämns andra 

människor istället som massor, exempelvis i stil med: ”120 brandmän” och ”17 brandkårer”.  I 

Vattenbombarna är äntligen här uttalar sig personer men inte med någon ingående beskrivning 

av dem själva. 
 

5.7.3 Sammanfattning och jämförelser 
I Expressens artiklar bidrar framställningen av branden som ett levande väsen till polarisering, 

men också till intensifiering av händelsen, där branden uppfattas som spännande för läsarna. 

Detta sker även i VLT, exempelvis i artikeln: De arbetar i skogen med fara för sina liv, där 

branden beskrivs rasa. Medialiseringsteknikerna bidrar tolkningsmässigt sett främst till att skapa 

intresse hos läsarna, där krisarbetarna och de drabbade, i olika artiklar ger branden ett ansikte för 

att öka förståelsen för vad som pågår. Genom att gestalta krisarbetarna i ett enskilt personporträtt, 

så som VLT gjort, får arbetarna en chans att själva beskriva arbetsflödet utan att samtidigt bli 

kritiserade. Detta kan i likhet med hur krisarbetarna uttalat sig (se avsnitt 5.4 Personer som 

omnämns och personer som får uttala sig) ses som ett försök att lugna läsarna. Vilket kan tolkas 

som att när läsarna får se hur lugna och trygga krisarbetarna är i sitt arbete, och genom att de 

framställs som sympatiska människor, kan läsarna få bättre förståelse för dem och på så vis kan 

spridning av kritik och konflikter minska.   

   Till skillnad från VLT sker personifieringarna i Expressen i färre antal artiklar och när det 

sker är det i en mindre utsträckning utrymmesmässigt. Det skiljer sig från tidigare forskning som 

visat att personifiering oftare ses i kvällspress än landsortspress (Strömbäck 2009, s. 178). Det 

kan i det här fallet tolkas som att Expressen mer fokuserar på att visa att det är många människor 

som arbetar med branden, för att på så sätt kunna visa att branden är enorm och kräver otaliga 

mängder krisarbetare. Vilket återigen pekar på att hotbilden är framträdande i Expressens artiklar. 

En tendens av detta syns även i VLT:s artikel Tusentals kämpar mot elden, där fokus, likt 

Expressens artiklar, ligger på antalet krisarbetare istället för på enskilda individer. 
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6. Diskussion och slutsatser 
Detta avsnitt presenterar en diskussion som kopplar ihop studiens resultat med tidigare forskning 

samt med studiens teoretiska utgångspunkter. Då syftet med denna studie är: att redogöra för hur 

krisarbetarna, som arbetade med branden i Västmanland, gestaltades i kvälls- respektive 

landsortspress och även jämföra resultaten för att se om det finns likheter i hur gestaltningen ser 

ut i de olika forumen, kommer studiens centrala slutsatser därefter redovisas. Slutsatserna 

besvarar således studiens frågeställningar.  

 

6.1 Diskussion 

I likhet med tidigare studier tyder även denna undersökning på att krisarbetarna, likt Polisen i 

Palm & Bjellerts (2012) studie, är med och sätter agendan. Tecken på detta är att tidningarna 

väljer att inte ta med kritik i artiklarna där krisarbetarna uttalar sig, varpå det enbart är yttranden 

baserat på de som krisarbetarna säger som publiceras. Det tyder på att krisarbetarna själva väljer 

vad som ska tas upp i artikeln och vad som ska väljas bort. Detta kan även ses i Pollack & Allerns 

(2014) studie där perspektivet ofta visat sig vara färgat av det faktum att Polisen är den viktigaste 

källan när det gäller brottsbekämpning. I det här fallet kan det handla om att krisarbetarna är de 

som besitter mest information om branden och därmed är med och påverkar perspektivet i sina 

uttalanden. Trots att krisarbetarna, i de studerade artiklarna, inte lyckas släcka branden gestaltas 

det inte som ett misslyckande, även om det visserligen kan tydas i de drabbades uttalanden. Detta 

stämmer överens med tidigare studier som visat att gestaltningen inte blir negativ på grund av 

misslyckanden (Palm & Bjellert 2012, s. 9). Det kan även ha att göra med Polisens 

agendasättande, där de väljer att inte ta upp effektivitetsfrågor, negativa konsekvenser och låter 

sig själva utvärdera arbetet. Mediebilden blir på grund av detta präglad av krisarbetarna, varpå 

den påverkar läsarna.  

  Inom gestaltningsteorin är det grundläggande att beskrivningar av verkligheten är 

begränsade, vilket innebär att vissa bilder väljs bort framför andra (Entman 1993, s 52). Det kan i 

detta fall innebära att den kritiska bilden i vissa fall valts bort, för att istället prioritera en positiv 

bild av krisarbetarna. Det behöver inte innebära att bilden är falsk utan snarare avgränsad 

(Falkheimer 2001, s. 140) och det finns därför anledning att fundera över vad som har valts bort. 

Om agendan istället hade styrts av journalisten hade frågor rörande kritik kanske fått mer 

utrymme. Samtidigt som krisarbetarna är med och sätter agendan i artiklarna som handlar om 
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dem, kan de drabbade också varit med i framställningen av de artiklar som innehåller kritik. Detta 

sker dock i färre fall och frågan är hur stort inflytande de i själva verket har. Det är därför 

relevant att fundera om det i dessa fall är journalisterna som styrt agendan utan krisarbetarnas 

påverkan. 

  Gällande hur krisarbetarna framställs har det varit varierande, där de drabbade beskrivit 

dem med negativa ord, medan de själva, och i artiklar utan explicita uttalanden, blivit framställda 

på ett positivt sätt. Likt Kims (2012, s. 158) studie om brandmännen som arbetade under elfte 

september-attacken, framställs krisarbetarna i vissa bilder som utmattade och trötta och på andra 

som stolta över sitt arbete. Däremot framställs krisarbetarna sällan i en aktiv handling på 

bilderna, vilket Kims (2012) studie däremot visat. Krisarbetarnas aktiva handlingar kan istället 

tydas i texten där de ofta beskrivs släcka och arbeta. Varför detta inte kan ses på bilderna skulle 

kunna bero på att tidningarna valt att inrama krisarbetarna på ett annat sätt än vad krisarbetarna 

själva valt att göra i sina uttalanden.   

 Mycket kritik har i efterhand gått att se. Som tidigare nämnt sände Kalla fakta ett 

granskande program om branden och i november publicerade Svenska dagbladet två uppslag vars 

tema var att branden kunnat hejdas (TV4 2014; Hennel 2014, s. 26-29). I artiklarna riktas kritik 

från Lotta Gröning och även Lars-Göran Uddholm (se avsnitt 5.5 Hur brandmän/räddningsledare 

uttalar sig om branden) uttalar sig på ett självkritiskt sätt (Hennel 2014, s. 26-29). Lotta Gröning 

var redan i ett tidigt stadie kritisk mot krishanterare, vilket har kunnat tydas i analyserade artiklar, 

Lars-Göran Uddholm var däremot vid gott mod. Att hans uppfattning flera månader senare 

ändrats skulle kunna bero på att han nu hunnit utvärdera arbetet och fått en bättre överblick över 

hela händelsen. Han klandrar dock inte krisarbetarna utan snarare krishanterarna, det vill säga 

människor på högre nivå. Det sker i likhet med den kritik som riktas från de drabbade redan 

under branden, men som då i flertalet fall var otydligt riktad, varpå krisarbetarna fick ta den 

största skulden.  

  En annan del av kritiken som kunnat ses i analyserade artiklar har handlat om den dåliga 

kommunikationen, vilket tyder på att kriskommunikationen fungerat dåligt. Även detta handlar 

om krishanteringen på högre nivå och således inte om krisarbetarna. När familjen i artikeln Kom 

ut till byarna och prata med oss vill att någon ska komma ut och prata med dem, menar de 

räddningsledarna. I efterhand kan det tyckas konstigt, varför skulle räddningsledarna ha tid att 

åka runt och prata med befolkningen? Är det inte viktigare att de ser till att räddningsarbetarna 
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som de styr över vet vad de ska göra? Alltså är kritiken även här felriktad, där det egentligen 

borde handlat om krishanterare istället för krisarbetare. Det hade exempelvis kunnat vara en 

informatör på ansvarig myndighet som kunnat åka runt och informerat de drabbade, varpå 

kritiken borde varit riktad mot denne. 

  I artiklarna har olika medialiseringstekniker använts. Gällande personifiering har en 

avvikelse från tidigare forskning kunnat ses, Expressen har i dessa fall använt tekniken färre 

gånger än VLT. I tidigare studier har det istället varit tvärtom, där kvällspressen haft fler 

personifieringar än landsortspressen (Strömbäck 2009, s. 178). I detta fall skulle det kunna bero 

på att personer i anknytning till branden skapar ett större intresse och en tätare relation hos 

ortsborna i närheten av branden, än vad som skapas med människor i periferin. Expressen kan av 

den anledningen istället lagt fokus på branden i stort och risken för att den kunde spridas, vilket 

skulle kunna hota människor som befinner sig i periferin. Genom att VLT personifierar 

krisarbetarna skapar de en bättre förståelse för dem hos de drabbade, vilket skulle kunna vara en 

anledning till att kritiken inte heller riktats lika hårt som i Expressen. Detta eftersom VLT:s läsare 

genom artiklarna fått känna empati med krisarbetarna och på så vis fått det svårare att vara arg på 

dem. 

 

6.2 Slutsatser 

En central slutsats är att kritik och hyllning av krisarbetare ej förekommer i samma artiklar. Det 

är istället uppdelat i två olika typer av artiklar där de ofta hyllas när perspektivet ligger på 

insatsen och krisarbetarna själva, medan de istället kritiseras när artiklarna berör de drabbades 

perspektiv. Kritiken blir därmed aldrig bemött av krisarbetarna. Således visar detta att kritiken, i 

de fall den kan ses, alltid är riktad mot krisarbetare från de drabbade. Inte i ett enda fall kommer 

kritiken från någon annan grupp människor. Däremot riktas ofta onödig kritik mot krisarbetarna, 

vilken egentligen berör krishanterarna mer. Detta har gjort att negativa uttalanden om 

krisarbetarna i många fall skett på fel grund, vilket sällan explicit förekommer i texterna. 

Slutsatsen av detta är att krisarbetarna är med och styr agendan och därmed själva väljer vad som 

ska tas upp i artiklarna som de uttalar sig i, medan de drabbade istället styr över de artiklar som 

de uttalar sig i. 

  En annan slutsats är att VLT till skillnad från Expressen oftare låter krisarbetarna vara det 

explicita temat, och på det sättet personifiera händelsen med hjälp av människor. Detta bör 
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uppmärksammas i och med att det skiljer sig från tidigare studier som visat på det omvända 

(Strömbäck 2009, s. 178). Även det faktum att Expressen skriver om branden i stort, snarare än 

på detaljnivå, visar på ett motsatt mönster gällande tidigare studier (Hadenius, Weibull & 

Wadbring 2011, s. 293). Dessa avvikelser är intressanta men kräver i likhet med resterande 

resultat vidare studier för att kunna generaliseras till andra sammanhang. 

  I de artiklar som kritiserar, framställs krisarbetarna inte helt oväntat med negativa ord, 

medan de i sin egen framställning beskrivs med positiva ord. Eftersom de drabbades perspektiv 

syns i färre fall visar studien en övervägande positiv bild av krisarbetarna. Vidare har studien 

visat att krisarbetarna hyllas mer explicit i Expressen än i VLT och att både kritik och hyllning 

generellt är mer synligt i Expressen. Följaktligen har kritiken i Expressen varit hårdare medan 

VLT varit mer försiktig när de presenterat kritik. Även gällande bilder kan tydliga skillnader ses, 

där Expressen i flertalet fall representerar branden med bilder på eld, medan VLT istället 

representerar den med människor. Det här följer dock tidigare forskning där kvällspress ofta visat 

sig presentera händelser med hårda och djärva bilder (Hadenius, Weibull & Wadbring 2011, s. 

293). 

 

7. Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant att utöka urvalet tidsmässigt. Detta genom att exempelvis undersöka 

artiklar publicerade i hela augusti och september, för att på så sätt se hur kritiken växt fram under 

brandförloppet. Främst eftersom kritiken som denna studie påvisat har skett i liten utsträckning 

till skillnad från den kritik som senare framkom i medierna. En sådan studie skulle även kunna 

besvara när kritiken växte fram, vilken den här studien ej kunna göra. Det har även varit svårt att 

veta om mer kritik, respektive mer hyllning hade kommit fram i ett större urval, vilket således ett 

större urval skulle kunna besvara. 

  Ytterligare ett komplement till undersökningen skulle kunna vara en kvantitativ studie 

gällande gestaltningen för att på så vis få ett bredare resultat som är mer generaliserbart. 

 

8. Sammanfattning 

Denna studie har haft som syfte att undersöka hur gestaltningen av krisarbetare sett ut i svensk 

kvälls- och landsortspress under skogsbranden i Västmanland 2014. För att öka förståelsen för 

kontexten som krisarbetarna befunnit sig i har även viss gestaltning av branden i stort analyserats. 
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Den har dock inte varit i huvudfokus. Vidare har studien undersökt om det finns några skillnader 

i hur gestaltningen sett ut beroende på om artiklarna varit publicerade i kvällstidningen Expressen 

eller landsortstidningen VLT. Det har på så vis varit möjligt att dra slutsatser gällande respektive 

tidningssort i slutskedet av undersökningen. Vidare har studien tre frågeställningar som använts 

för att uppnå syftet: 1. Hur gestaltas krisarbetarna? 2. Hur framgår kritik respektive hyllning av 

krisarbetarna? 3. Vilka skillnader och likheter finns det gällande hur krisarbetarna gestaltas i 

kvällspress, respektive hur landsortspressen framställer dem? Frågorna har legat till grund för 

hela studien, varpå de blivit besvarade dels i resultatredovisningen/analysen i avsnitt 5 och dels i 

diskussion och slutsatser, avsnitt 6.   

  Undersökningen är baserad på kvalitativ textanalys av totalt 12 artiklar, 6 från Expressen 

och 6 från VLT. Samtliga artiklar blev utvalda genom både målinriktat- och slumpmässigt 

obundet urval. I urvalet valdes artiklar som handlade om krisarbetare ut för att på så vis skapa 

möjligheten att analysera gestaltningen av dem och på så vis också minska risken för att 

artiklarna inte skulle beröra krisarbetare. 

  De teoretiska utgångspunkterna som använts i studien är representation och 

gestaltningsteori, mediebild, medielogik samt ett fåtal begrepp plockade från 

kriskommunikationsteorin. Den tidigare forskningen som använts som stöd är inom området 

gestaltningsteori, dels på avskild nationell nivå och dels på nationell-, respektive global nivå. 

Teorierna har tillsammans med den tidigare forskningen fungerat som en stadig bas att grunda 

studien på. Genom att välja relevanta bitar från vardera teorin har de kunnat komplettera varandra 

på ett gynnsamt vis för den totala studien. 

  Ett övergripande resultat är att kritik som är riktad mot krisarbetare aldrig låtit sig bemötas. 

Ett annat är att kritiken ofta varit riktad mot personer som inte kunnat påverka det kritiken gäller, 

varpå krisarbetarna blivit onödigt kritiserade. I stora drag är det dock en till stor del positiv bild 

som har kunnat tydas gällande gestaltningen av krisarbetarna, vilken varit den som representerats 

i flest antal artiklar. Slutligen har det gått att konstatera att Expressen varit hårdare i sin kritik mot 

krisarbetarna gentemot hur VLT valt att lägga fram kritik.  

 



49 
 

Käll- och litteraturförteckning 
Tryckta källor 
 
Altheide, David L. & Snow, Robert P. (1979). Media logic. Beverly Hills: Sage 
 
Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber 
 
Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (2010). Inledning. I: Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) 
Metoder i kommunikationsvetenskap. s. 13-22. Lund: Studentlitteratur 
 
Ekström, Mats & Moberg, Ulla (2008). Semiotik. I: Ekström, Mats (red). Mediernas språk. 
1.uppl. s. 17-39. Malmö: Liber 
 
Entman, Robert M (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm, Journal of 
Communication vol. 43 (4), s. 51-58. 
 
Eriksson, Mats (2009). Nätens kriskommunikation. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 
 
Fagerström, Linda & Nilson, Maria (2008). Genus, medier och masskultur. Malmö: Gleerup 
 
Falkheimer, Jesper, Heide, Mats & Larsson, Larsåke (2009). Kriskommunikation. 1. uppl. 
Malmö: Liber 
 
Falkheimer, Jesper (2001). Medier och kommunikation: en introduktion. Lund: Studentlitteratur 
 
Fogde, Marinette (2012). Bildanalys. I: Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red). Metoder i 
kommunikationsvetenskap. s. 179-190. Lund: Studentlitteratur 
 
Ghersetti, Marina (2012). Journalistikens nyhetsvärdering. I: Nord, Lars & Strömbäck, Jesper 
(red). Medierna och demokratin. 2. Uppl. 205-225. Lund: Studentlitteratur 
 
Ghersetti, Marina (2004). Sensationsjournalistikens mekanismer. I: Nord, Lars & Strömbäck, 
Jesper (red). Medierna och demokratin. 205-225. Lund: Studentlitteratur 
 
Hadenius, Stig, Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela (2011). Massmedier: press, radio och tv i 
den digitala tidsåldern. 10., uppdaterade uppl. Stockholm: Ekerlid 
 
Hellspong, Lennart & Ledin, Per (1997). Vägar genom texten: handbok i brukstextanalys. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Hennel, Lena (2014). Fritt fram för gamla misstag. SVD. 2014-11-22.  
 
Hermann, Charles (1963). Some consequences of crisis which limit the viability of organizations, 
Administrative Science Quarterly, 8: 61-82.  
 



50 
 

Johansson, Bengt (2004). Journalistikens nyhetsvärderingar. Nord, Lars & Strömbäck, Jesper 
(red). Medierna och demokratin. Lund: Studentlitteratur 
 
Kroon, Åsa (2006). The Gendered Practice and Role of Pull Quoting in Political Newspaper 
Journalism. I: Ekström, Mats, Kroon, Åsa & Nylund, Mats (eds). News from the interview 
society. s. 165-184. Göteborg: Nordicom 
 
Ledin, Johanna & Moberg, Ulla (2012). Textanalytisk metod. I: Ekström, Mats & Larsson, 
Larsåke (red). Metoder i kommunikationsvetenskap. s. 153-176. Lund: Studentlitteratur 
 
Machin, David & Mayr, Andrea (2012). How to do critical discourse analysis: a multimodal 
introduction. London: Sage 
 
Malmsten, Peter (2002). Mediebilden i verkligheten: strategiskt publicitetsarbete för moderna 
organisationer. 1. uppl. Malmö: Liber ekonomi 
 
Strömbäck, Jesper (2009). Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk 
kommunikation. 1. uppl. Stockholm: SNS förlag 
 
Strömbäck, Jesper (2000). Makt och medier: samspelet mellan medborgarna, medierna och de 
politiska makthavarna. Lund: Studentlitteratur 
 

Elektroniska källor 
 
Aftonbladet 2014, http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19326935.ab (hämtad 2014-11-08) 
 
Andén-Papadopoulos, K, & Pantti, M 2013, Re-imagining crisis reporting: Professional ideology 
of journalists and citizen eyewitness images, Journalism, 14, 7, s. 960-977, Communication & 
Mass Media Complete, EBSCOhost. (hämtad 2014-12-03) 
 
Chattopadhyay, S 2012, Framing 3/11 Online: A Comparative Analysis of the News Coverage of 
the 2012 Japan Disaster by CNN.com and Asahi.com', China Media Research, 8, 4, s. 50-61, 
Communication & Mass Media Complete, EBSCOhost. (hämtad 2014-12-04). 
 
Expressen 2014, Sala-branden. http://www.expressen.se/nyheter/sala-branden/ (hämtad 2014-11-
08) 
 
Expressen 2014, Om Expressen. http://www.expressen.se/om-expressen/om-expressen/ (hämtad 
2014-12-09) 
 
Hvitfelt, Håkan (2003). Nyheter vid kriser [Elektronisk resurs]. Stockholm: 
Krisberedskapsmyndigheten (hämtad 2014-11-20) 
 
Kim, YS 2012, News Images of the Terrorist Attacks: Framing September 11th and Its Aftermath 
in the Pictures of the Year International Competition, Atlantic Journal Of Communication, 20, 3, 
s. 158-184, Communication & Mass Media Complete, EBSCOhost. (hämtad 2014-12-04). 



51 
 

 
Krisinformation 2014, Skogsbranden i Västmanland.  
http://www.krisinformation.se/web/Pages/SubStartPage____75521.aspx (hämtad 2014-11-16) 
 
Länsstyrelsen Västmanland 2014, Skogsbranden Västmanland. 
http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/Sv/manniska-och-
samhalle/krisberedskap/skogsbranden/Pages/skogsbranden-i-vastmanland-ny.aspx (hämtad 2014-
11-08) 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 2014, Skogsbranden i Västmanland 2014. 
https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Hantera-olyckor--kriser/Specifika-
handelser/Skogsbranden-i-Vastmanland-2014/ (hämtad 2014-11-16) 
 
Nationalencyklopedin (NE) 2014, Vestmanlands Läns Tidning. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vestmanlands-läns-tidning (hämtad 2014-12-09) 
 
Palm, Göran & Bjellert, Per (2012). En trygg polis i ett otryggt samhälle [Elektronisk resurs]: 
nyhetsmediernas bild av polisen och polisarbetet. Växjö: Polisutbildningen, Linnéuniversitetet. 
(hämtad 2014-11-10) 
 
Pollack, E, & Allern, S 2014, Criticism of the Police in the News, NORDICOM Review, 35, 1, s. 
33-50, Communication & Mass Media Complete, EBSCOhost, (hämtad 2014-12-04)  
 
Promedia 2014, Lokaltidningar. http://promedia.se/verksamheter/lokaltidningar/ (hämtad 2014-
12-10) 
 
SVT 2014, Kritik mot bekämpningen av skogsbranden. 
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastmanlandsnytt/kritik-mot-bekampningen-av-skogsbranden 
(hämtad 2014-11-01) 
 
TV4 2014, Kalla fakta granskar skogsbranden i Västmanland i säsongsstarten. 
http://www.tv4.se/kalla-fakta/artiklar/kalla-fakta-granskar-skogsbranden-i-västmanland-i-
säsongsstarten-541ff525c45948a66b000093 (hämtad 2014-11-01) 
 
 
 



 

 
 

Bilago
 

Bilaga 1

 
 
 
 
 
 
 

or 

1. Branden ii Sala svårslläckt 



 
 

 
 
 
Bilaga 2

 
 
 

2. De hjälptee 14 personer: "En bra 

  

 

dag" 



 
 

Bilaga 3

 
 
 
 
 
 

3. Hotet i mmarken 

 

 



 
 

Bilaga 3
 

3. Hotet i mmarken (fortssättning) 

 

 



 
 

Bilaga 4
dumhet 

 
 
 
 
 
 
 

 

4. Lotta Grööning: Bereddskapen är e

 

ett slag i anssiktet på allaa drabbade –– och snuddd på 



 
 

Bilaga 55. Kom ut i byarna och prata med o

 

oss 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

Bilaga 6

 

6. Nu kommmer räddninggen 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 66. Nu kommmer räddning

 

 

gen (fortsätt

 

 

tning) 

 



 
 

 
 
Bilaga 7

 

7. De arbetaar i skogen mmed fara för

 

r sina liv  

 



 
 

 
 
Bilaga 8

 

8. De omrinngades av skkogsbranden

 

n 

 

 



 
 

Bilaga 9

 

9. ”Jag kändde att någonn måste styra

 

a upp det” 

 



 
 

Bilaga 1

 
 

10. Tusentalls kämpar mmot elden 

 
 

 



 
 

Bilaga 1

 

10. Tusentalls kämpar mmot elden (fo

 

ortsättning) 

 

 



 
 

Bilaga 1

 

11. Vattenboombarna är äntligen här

 

r  

 
 



 
 

Bilaga 1

 
 

11. Vattenboombarna är äntligen här

 

r (fortsättninng) 

 



 
 

Bilaga 112. Virsbo –– en oas mittt i jättebran

 

nden 

 


