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UPPLEVD NYHETSRAPPORTERING OCH ASSOCIERADE KÄNSLOR I 
SAMBAND MED KATASTROFER – EN EXPLORATIV STUDIE∗ 

 
Helena Mann 

 
 

Föreliggande explorativa studie ämnade undersöka hur representanter 
från POSOM-grupper (psykiskt och socialt omhändertagande vid 
olyckor och katastrofer) upplevde nyhetsrapporteringen i samband 
med Estoniakatastrofen och Flodvågskatastrofen med avseende på 
korrekthet i nyhetsbevakningen och fokusering på anhöriga. Vidare 
ämnade den explorativa studien undersöka känslor associerade till 
nyhetsrapporteringen samt om det fanns någon relation mellan 
upplevd nyhetsrapportering och associerade känslor. Två identiska e-
enkäter frånsett betingelsen Estoniakatastrofen respektive 
Flodvågskatastrofen skickades slumpmässigt till Sveriges 290 
kommuner. Studien baserades på 117 representanter från POSOM-
grupper. Föreliggande studie påvisar hög grad av korrekthet i 
nyhetsbevakningen. Omfattningen hos mediers bevakning av anhöriga 
till omkomna och saknade var för stort och närgånget. 
Flodvågskatastrofen upplevdes vara av mer personlig betydelse än 
Estoniakatastrofen. Överlag associerades svaga känslor till 
nyhetsrapporteringen, negativa känslor relaterades till kvällspressen. 
Starka associerade känslor relaterades till låg grad av korrekthet och 
närgången nyhetsbevakning av anhöriga. Nyhetsrapporteringen 
upplevdes som omfattande och intensiv samt kännetecknades av 
sensationsjournalistik, fokus på enskilda individer, chock och 
saklighet. 

 
 

Inledning 
 
Estoniakatastrofen och Flodvågskatastrofen är de två största katastrofer som 
drabbat Sverige i modern tid. Den 28 september 1994 förliste fartyget M/S 
Estonia; 852 människor miste livet, varav 501 var svenska medborgare (SOU 
1999:48). Tio år senare, den 25 december 2004, drabbades Sverige av 
Flodvågskatastrofen; ca 225 000 människor miste sitt liv i Sydostasien, varav 543 
var svenska medborgare, vilka till största delen befann sig i Thailand (SOU 
2005:60). Nyhetsrapporteringen i samband med Estoniakatastrofen och 
Flodvågskatastrofen har blivit formellt kritiserad; Pressens Opinionsnämnd fällde 
Expressen och Idag för etiska övertramp i samband med Estoniakatastrofen (SOU 
1999:48) och Granskningsnämnden (SB 299/99; SB 905/05) fällde Ekot och TV4 
för osaklighet i samband med Estoniakatastrofen respektive Flodvågskatastrofen. 
År 2004 låg ytterligare två ärenden beträffande osaklighet i nyhetsrapportering i 
samband med Estoniakatastrofen hos Pressens Opinionsnämnd (Årsberättelse 
2004).  
 

                                                
∗ Tack till alla som har medverkat i studien!  



 2 

Estoniakatastrofen och Flodvågskatastrofen skiljer sig åt i fem övergripande 
avseenden: katastroforsak, omfattning, geografisk närhet, omhändertagande av 
omkomna samt tid. Dyregrov (2002) menar att katastrofer kan grovt indelas i 
teknologiska eller människoförvållade katastrofer och naturkatastrofer. Utifrån en 
sådan indelning var Estoniakatastrofen en teknologisk eller människoförvållad 
katastrof medan Flodvågskatastrofen var en naturkatastrof. I Estoniakatastrofen 
omkom nästintill 1000 människor medan ca 225 000 människor omkom i 
Flodvågskatastrofen (SOU 1999:48; SOU 2005:60). Estoniakatastrofen inträffade 
på Östersjön medan Flodvågskatastrofen inträffade i Sydostasien. I samband med 
Estoniakatastrofen vidtogs inga åtgärder för att omhänderta de omkomna 
(Regeringsbeslut K94/3791/2) medan alla nödvändiga åtgärder för att omhänderta 
de omkomna vidtogs i samband med Flodvågskatastrofen (Rådet för stöd och 
samordning efter Flodvågskatastrofen, 2005). Estoniakatastrofen inträffade 1994 
medan Flodvågskatastrofen inträffade 2004. 
 
I samband med nationella katastrofer blir vi i allra högsta grad beroende av 
nyhetsrapporteringen för att informera oss om händelsen och förstå. En nationell 
katastrof väcker starka känslor; hanteringen, nyhetsrapporteringen och den 
kollektiva bearbetningen av en katastrof kan pågå under lång tid. Tidigare studier 
har undersökt medier på olycksplatsen (Englund, 2002) och hur medier 
konstruerar ”mediedramer” i samband med katastrofer (Fischer, 1998; Miller, 
1997; Reimers, 2003; Rosenthal, 1998). Vidare har Krisberedskapsmyndigheten 
sammanställt en forskningsöversikt om medier, risker och kriser (KBM, 2004:1). 
Tidigare studier har även undersökt hur allmänheten upplever 
nyhetsrapporteringen i samband med Estoniakatastrofen (Hillve & Weibull, 1996) 
och minne för bland annat känslor associerade till Estoniakatastrofen 
(Christianson & Engelberg, 1999). Däremot har inga studier, till författarens 
kännedom, studerat känslor associerade till nyhetsrapporteringen i samband med 
katastrofer och om associerade känslor påverkar hur nyhetsrapporteringen 
upplevs. Detta område ämnade föreliggande studie att undersöka. 
 
Utgångspunkten för föreliggande studie var Hillve och Weibulls (1996) studie 
Estoniakatastrofen, massmedierna och allmänheten, en intervjuundersökning av 
den svenska allmänheten inom en rapportserie från Styrelsen för Psykologiskt 
Försvar (SPF). Hillve och Weibull (1996) undersöker allmänhetens reaktioner 
beträffande nyhetsrapporteringen i samband med Estoniakatastrofen utifrån tre 
frågeställningar: spridningen av nyheten, bedömningar av nyhetsrapporteringen 
samt bedömningar av säkerheten hos olika transportsätt. Föreliggande studie 
utgick från Hillve och Weibulls (1996) andra frågeställning: Bedömningar av 
nyhetsrapporteringen, vilket avser korrekthet i nyhetsbevakningen beträffande de 
berördas reaktioner och om orsakerna till katastrofen samt fokusering på anhöriga 
dels utifrån omfattningen hos mediers bevakning av anhöriga till omkomna och 
saknade och dels utifrån hur massmedier på det hela taget speglat de anhörigas 
reaktioner. Vidare användes Christianson och Engelbergs (1999) studie Memory 
and Emotional Consistency: The MS Estonia Ferry Disaster som utgångspunkt 
med avseende på känslor associerade till nyhetsrapporteringen i samband med 
Estoniakatastrofen och Flodvågskatastrofen. Christianson och Engelberg (1999) 
undersöker bland annat minne för omständigheter kring beskedet om 
Estoniakatastrofen och minne för associerade känslor i samband med beskedet. 
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Nedan relateras teorier om hur minnet som rekonstruktionsprocess påverkas av 
förväntningar, schematisk kunskap och tidigare erfarenheter till bland annat hur 
massmedier är delaktiga i skapandet av vår verklighetsbild. Vidare relateras 
teorier om hur starka emotionella händelser påverkar vårt sätt att ta in och 
bearbeta information till bland annat mediers berättarstrukturer. 
 
Minnet som rekonstruktionsprocess och mediers konstruktion av verkligheten 
 
För att förstå hur nyhetsrapportering i samband med katastrofer upplevs och hur vi 
upplever katastrofer över huvud taget måste vi titta lite närmare på hur vårt minne 
fungerar och stundtals inte fungerar. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 
menar Gauvain (2001) att allt vi vet är kopplat till vårt minne; olika typer av 
minnesprocesser sträcker sig från blixtsnabba basala processer så som exempelvis 
igenkänning av ansikten och ord, till långsammare processer så som erinran av 
komplexa händelser. Engelberg (2000) menar att minnet av en personlig händelse 
skulle kunna vara en rekonstruktionsprocess som grundar sig på allmän kunskap 
om oss själva och våra liv. Engelberg (2000) redogör för en studie av Kent (1985) 
som visar att minnet tycks vara relaterat till ursprungliga förväntningar på en 
händelse till skillnad från själva händelsen. Kents (1985) studie visar nämligen att 
individer med högre förväntad smärta och oro en månad innan ett tandläkarbesök 
minns, tre månader efter tandläkarbesöket, att de upplevt mer smärta och oro än 
vad de i själva verket upplevde i samband med tandläkarbesöket.  
 
Enligt Engelberg (2000) skulle svårigheten med att minnas en stark emotionell 
händelse, utan tillgång till lämpliga ledtrådar, kunna medföra att vi tillgriper 
kognitiva genvägar. Heuer och Reisberg (1992) menar att minne för detaljer 
skulle kunna ha en avgörande betydelse för om en minnesbild är korrekt eller om 
den möjligen är en rekonstruktion. Enligt Heuer och Reisberg (1992) skulle 
kontentan av en händelse kunna rekonstrueras utifrån schematisk kunskap om en 
situation eller händelse medan minne för detaljer inte skulle kunna rekonstrueras. 
Våra minnen tycks grunda sig i större utsträckning på förväntningar och 
schematisk kunskap än händelsen i sig. 
 
Enligt Augoustinos och Walker (1995) introducerade Bartlett (1932) 
schemabegreppet i sin forskning kring minne för bilder och berättelser som visar 
att vi tycks organisera bilder och information i meningsfulla mönster vilket senare 
underlättar framplockning. Mandler (1992) beskriver scheman som 
sammanhängande, strukturerade representationer vilka organiserar vår upplevelse. 
Enligt Mandler (1992) är scheman generaliserade representationer av tidigare 
upplevda regelbundenheter, det vill säga en övergripande struktur som grundar sig 
på tidigare erfarenheter och upplevelser. Fördelen med scheman är i sådant fall att 
de underlättar vår tillvaro genom att kategorisera information och händelser. 
Nackdelen med scheman är att de riktar vår uppmärksamhet, vilket gör oss mer 
eller mindre mottagliga för omgivande information. 
 
Genom att relatera schemabegreppet till massmediers skildring av exempelvis 
katastrofer kan mediers format förstås som den övergripande strukturen där 
information och händelser kategoriseras. Med andra ord blir mediers skildring av 
katastrofer ett schema för hur vi upplever katastrofer; allt vi vet om katastrofer, 
utifrån ett medborgarperspektiv, grundar sig i stor utsträckning på mediers 
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beskrivning. Jämförelsevis menar Petersson (1996) att journalismen är en ideologi 
som i högsta grad är en levande kraft; journalisterna speglar inte verkligheten, de 
skapar den. Enligt Petersson (1996) består inte en ideologi av enbart värderingar 
utan i minst lika grad av verklighetsföreställningar; ideologier erbjuder kognitiva 
kartor som orienterar i det politiska landskapet. Jämförelsevis tillhandahåller 
journalismen kognitiva kartor för exempelvis katastrofer.  
 
Vi blir allt mer beroende av massmediers skildring av verkligheten. En nationell 
enkätundersökning genomförd av Demokratiinstitutet år 2002 visar, enligt Nord 
och Strömbäck (2004), att medier är den allra viktigaste källan till information om 
politik och samhälle för medborgare (78%), journalister (87%) och politiker 
(32%) till skillnad från egna erfarenheter (medborgare, 8%; journalister, 7%; 
politiker 35%) och samtal med andra (medborgare, 14%; journalister, 6%; 
politiker 33%). Enligt KBM (2004:1) skiljer sig inte katastrofrapportering från 
övrig nyhetsrapportering, det vill säga fokus ligger på individer och händelser till 
skillnad från sociala och ekonomiska krafter vidare kännetecknas rapporteringen 
av dramatik och konflikt till skillnad från långsiktighet. En nationell katastrof har 
onekligen stort nyhetsvärde. Enligt Allan (1999) är oväntade händelser, relevans, 
konflikter, personifiering, och negativitet några av de kriterier som avgör om en 
händelse har nyhetsvärde eller inte. 
 
I samband med en nationell katastrof tycks vårt minne fylla en speciell funktion, 
vi minns nämligen omständigheterna kring händelsen under en mycket lång tid. 
Enligt Finkenhaur, Gisle och Luminet (1997) undersöker Colgrove (1899) detta 
fenomen 34 år efter mordet på president Lincoln (14 april, 1865) där 72% återger 
levande beskrivningar av omständigheterna kring händelsen. Detta fenomen 
benämner Brown och Kulik (1977) flashbulb-minne, det vill säga minne för 
omständigheter kring en överraskande och betydande (eller emotionell) händelse. 
Enligt Brown och Kulik (1977) är det inte enbart nationella händelser som formar 
flashbulb-minnen utan även personliga händelser så som exempelvis ett oväntat 
besked om en väns bortgång. Brown och Kulik (1977) påvisar sex kategorier som 
visar sig vara frekventa vid återgivning av flashbulb-minne: plats, pågående 
aktivitet, informant, egen emotionell reaktion, andras emotionella reaktioner samt 
följder. 
 
Då Brown och Kulik (1977) studerar fenomenet flashbulb-minne använder de 
Livingstons (1967a; 1967b) teori ”Now Print!” vilken uppmärksammar en 
permanent neurologisk förändring i samband med biologiskt signifikanta 
händelser. Brown och Kulik (1977) redogör för en paradox med Livingstons 
(1967a; 1967b) teori och hänvisar till uttrycket ”Now Print!” – det är 
omständigheterna kring händelsen som inpräntas i hjärnan medan de centrala 
detaljerna i samband med en överraskande och betydande (eller emotionell) 
händelse skildras i massmedier. Livingstons (1967a; 1967b) teori har inte undgått 
kritik, vissa forskare hävdar att teorin är spekulativ men Brown och Kulik (1977) 
finner ändå teorin användbar då den skulle kunna förklara flashbulb-minne utifrån 
ett evolutioniskt perspektiv. Enligt Brown och Kulik (1977) kommer begreppet 
flashbulb-minne utav dess liknelse med en fotoblixt som fryser bilden vid 
händelsens ögonblick; omständigheterna upplevs som ”levande” – nästan 
perceptuella. Dock menar Brown och Kulik (1977) att begreppet är missvisande i 
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ett avseende: ett fotografi fångar alla synliga detaljer medan en minnesbild verkar 
mer selektivt.  
 
Jämförelsevis verkar även mediers skildring av en överraskande och betydande 
händelse selektivt. Lippman (1922) menar, enligt Petersson (1996), att varje 
tidning som når sina läsare är resultatet av en lång serie urval: vad som ska 
tryckas och vad som skall framhävas. Inom medieforskningen talas det om 
medialisering och medielogik, begrepp som avser mediers självständighet och 
makt att beskriva vår verklighetsbild. Hernes (1978; 1983) beskriver, enligt 
Johansson (2004), medialiseringstekniker som journalister använder för att fånga 
uppmärksamhet: Tillspetsning, Förenkling, Polarisering, Intensifiering, 
Konkretisering samt Personifiering. Enligt Petersson (1996) beskriver Hernes 
(1984) medialiseringstekniker journalismens språk, ett alldeles speciellt sätt att 
uppfatta verkligheten. Vidare relaterar Johansson (2004) Hernes (1978; 1983) 
medialiseringstekniker till begreppet medielogik, vilket avser hur olika medier 
arbetar och hur detta arbetssätt styr vad som blir nyheter. Centralt för 
medielogiken är, enligt Johansson (2004), mediers format, arbetsrutiner, 
arbetslogik och berättartekniker. Nord och Strömbäck (2004) sammanfattar 
dilemmat med ett medialiserat samhälle: verkligheten är obegränsad medan 
mediernas format alltid är begränsade.  
 
I samband med en nationell katastrof suddas gränserna mellan privat och 
offentligt ut – anhörigas sorg blir offentlig. I vårt samhälle är begrepp så som 
exempelvis sorg och sorgebearbetning inte förankrade – vi vet egentligen inte hur 
vi bör sörja.  Reimers (2003) studerar mediedebatten om ett omhändertagande av 
de omkomna från M/S Estonia och visar att olika diskurser om sorg i 
nyhetsrapporteringen konstruerade en normativ syn på sorgeprocessen. Reimers 
(2003) beskriver diskurs som ett öppet, instabilt och förhandlingsbart begreppsligt 
ramverk, där kulturella föreställningar påverkar och används av grupper och 
individer för att konstruera en normativ syn för hur saker och ting bör vara. Enligt 
Reimers (2003) medverkar begravningsentreprenörer, religiösa representanter, 
sorgterapi, sorgteori och media i den diskursiva konstruktionen av sorg. Reimers 
(2003) påvisar att en diskursiv konstruktion av sorgeprocessen splittrade två 
anhöriggrupper då de skildrades i nyhetsrapportering å ena sidan som emotionella 
och desperata å andra sidan som rationella och förståndiga beroende på vilken 
inställning anhöriggruppen hade till ett omhändertagande av de omkomna från 
M/S Estonia. 
 
Nationella katastrofer medför stor mediefokusering där vi blir beroende av 
mediebevakningen; vi vill informera oss om händelsen och förstå. Hillve och 
Weibull (1996) gör en åtskillnad mellan hur olika massmedier används 
instrumentellt; morgontidningen ger information om detaljer och komplexa 
orsakssammanhang, TV ger sammandrag, helheter och realism medan den så 
kallade kvällspressen tillfredsställer sensationsbehov och behov av medkänsla 
och/eller inlevelse. Enligt Hillve och Weibull (1996) inriktar sig kvällspressen på 
”human interest”, till skillnad från analys och fakta, vilket tillfredsställer 
publikens behov av empati, närhet och inlevelse. Utifrån en sådan syn antar Hillve 
och Weibull (1996) att kravet på korrekthet blir av underordnad betydelse för 
läsaren. Rosenthal (1998) menar, enligt Englund (2002), att det sker en 
medialisering av katastrofer, det vill säga den verklighetsbild allmänheten skapar 
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sig av olyckor och katastrofer grundar sig i stor utsträckning på mediers 
dramatiserade beskrivning. Med andra ord skildras inte olyckor och katastrofer 
alltid sakligt, utan ibland tar identifikationsbehovet och känslorna över i 
nyhetsrapporteringen. 
 
Starka emotionella händelser och mediers berättarstrukturer  
 
För att skapa förståelse för hur känslor påverkar vårt sätt att ta in och bearbeta 
information får vi titta lite närmare på extremfallen, där starka emotionella 
händelser medför att vi fokuserar på olika detaljer och minns olika saker, i olika 
utsträckning. Inledningsvis belyses emotionsbegreppet. Mandler (1992) studerar 
den subjektiva upplevelsen av emotionella reaktioner utifrån ett konstruktivistiskt 
perspektiv. I studiet av emotion fokuserar Mandler (1992) på två dimensioner; den 
ena avser en emotionell värdering, det vill säga en kognitiv aspekt av den 
emotionella upplevelsen medan den andra syftar till en emotionell reaktion, med 
andra ord en fysiologisk aspekt av den emotionella upplevelsen. Mandler (1992) 
redogör för olika begrepp som används i varierande utsträckning i 
forskningslitteraturen för att definiera begreppet emotion, däribland används 
känslotillstånd, affekt, preferens och emotionella attityder. Mandlers (1992) 
definition av begreppet emotion avser en sammanlänkning mellan en upplevd 
fysiologisk reaktion och en pågående kognitiv värdering, vilket resulterar i en 
subjektivt upplevd emotion.  
 
Planalp (1999) undersöker hur viktigt det är med känslor i vardaglig interaktion 
och menar att hur man bör känna, överensstämmer inte nödvändigtvis med hur 
man känner. Enligt Planalp (1999) finns det normer för vilka känslor som är 
lämpliga och mindre lämpliga beroende på situationen, dock uppfattas starka 
negativa känslor oftast som irrationella och något en individ helst bör undvika för 
att inte riskera att uppfattas som infantil eller genant. Vidare refererar Planalp 
(1999) till en studie av Manstead (1992) som visar att skillnaden mellan män och 
kvinnor beträffande känslor inte är så stor, män tenderar dock att reagerar mer 
fysiologiskt och kvinnor uttrycker sig något mer emotionellt.  
 
Det finns ingen enkel förklaring till hur starka emotionella händelser påverkar vårt 
sätt att ta in och bearbeta information. Tidigare studier påvisar varierande resultat 
avseende sambandet mellan känslor och minnen, där några studier tyder på ett 
samband mellan minne för detaljer och emotionell reaktion (Bohannon, 1988; 
Pillemer, 1984) medan andra studier motsäger detta samband (Christianson, 1989; 
Christianson & Engelberg, 1999). I studien Memory and Emotional Consistency: 
The MS Estonia Ferry Disaster undersöker Christianson och Engelberg (1999) 
minne för omständigheter kring Estoniakatastrofen och minne för känslor 
associerade till händelsen. Christianson och Engelbergs (1999) studie 
genomfördes den 28-29 september, 1994 med uppföljning 14 månader senare, den 
28-29 november, 1995. Christianson och Engelbergs (1999) studie visar att 
individer i större utsträckning återger kontentan avseende omständigheter kring 
Estoniakatastrofen till skillnad från detaljer. Vidare visar Christianson och 
Engelbergs (1999) studie att mindre än en tredjedel återger associerade känslor 
som överensstämmer med första testtillfället, bland annat överskattades känslan 
av att uppleva Estoniakatastrofen som överraskande. 
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Enligt Christianson och Engelberg (2006) förekommer det en mängd 
minnesmönster som varierar avseende omfattning (från total minnesförlust till 
detaljerad återgivning) och tillförlitlighet (från felaktig till korrekt återgivning). 
Christianson och Engelberg (2006) menar däremot att det tycks finnas en 
sammanlänkning mellan känslor och emotionsframkallande information. Enligt 
Christianson och Engelberg (2006) skulle en återuppväckt känsla associerad till en 
stark emotionell händelse kunna medföra att individen får tillgång till information 
avseende själva händelsen.  
 
Heuer och Reisberg (1992) menar att det är de emotionella händelserna i våra liv 
som vi minns mest men motsägelsefullt nog är det även de emotionella 
händelserna i våra liv som innehåller flest brister. Christianson (1992) redogör för 
ett flertal studier (Kebeck & Lohaus, 1986; Heuer & Reisberg, 1990; Burke, 
Heuer, & Reisberg, 1990; Christianson & Loftus, 1991) som påvisar att centrala 
detaljer är i större utsträckning ihågkomna i emotionella tillstånd medan perifera 
detaljer är i större utsträckning ihågkomna i neutrala tillstånd. Easterbrooks 
(1959) hypotes påvisar, enligt Christianson (1984), sambandet mellan emotionellt 
tillstånd och minne för detaljer för första gången, där ökad emotion reducerar 
användning av ledtrådar. Med andra ord fokuserar vi på färre detaljer i samband 
med starka emotionella tillstånd vilket medför selektiv uppmärksamhet. Utifrån 
ett sådant synsätt påverkar emotionellt tillstånd i hög grad den mängd information 
som en individ kan ta till sig och minnas. I detta avseende kan det vara intressant 
att fråga sig om emotionellt laddad nyhetsrapportering i samband med katastrofer, 
som grundar sig på dramatiska bilder och uttryck, påverkar mängden information 
vi kan ta till oss via rapporteringen. 
 
Enligt Karlsson och Christianson (2005) tycks starka emotionella händelser 
blockera individens förmåga att bearbeta information på en explicit nivå vilket 
resulterar i att minnesbilden grundar sig på sensoriska och ikoniska intryck som 
med tiden omformas till en personlig, narrativ helhet. På liknande vis menar 
Schulman (SOU 1999:48) att en oväntad, plötslig händelse skapar dissociation 
vilket medför att individen inte kan koppla ihop det den ser och hör med hela 
perspektivet; känslor blir skilda från händelsen. Vidare menar Schulman (SOU 
1999:48) att i samband med en oväntad, plötslig händelse sätter sig syn- och 
hörselintryck som stämpelavtryck i hjärnan, helt obearbetade. Horowitz (1978) 
menar, enligt Karlsson och Christianson (2005), att minnen från starka 
emotionella händelser genomgår en kontinuerlig upprepning för att reglera 
känslor associerade till händelsen och, i de flesta fall, skapa förståelse för 
händelsen. Ur detta perspektiv kan det vara intressant att relatera inkodningen av 
sensoriska och ikoniska intryck i samband med en stark emotionell händelse och 
upprepningen av minnen från starka emotionella händelser till den initiala 
nyhetsrapporteringen i samband med en katastrof där dramatiska bilder och inslag 
upprepas om och om igen. I detta avseende kan det vara intressant att fråga sig 
vilka likheter som finns mellan mediers bearbetning av en stark emotionell 
händelse och en individuell bearbetning av en stark emotionell händelse. 
 
Journalisters berättarstrukturer och teman kan under en längre tid förvandla en 
nationell katastrof till ett nationellt mediedrama. Gripsrud (2002) menar att 
journalister kan under en längre tid konstruera ett mediedrama där ”de goda” och 
”de onda” ställs mot varandra i en berättarstruktur som beskriver förloppet 
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antingen som lyckligt eller olyckligt. Enligt Gripsrud (2002) fungerar berättelsen 
som ett kognitivt schema där vi kan lära oss av våra egna och andras erfarenheter; 
berättelser om andra blir på så vis ställföreträdande erfarenheter. Berättelser som 
ingår i nyhetsrapporteringen i samband med katastrofer övergår stundtals till 
sensationalism där nyhetsurvalet sker på berättarstrukturens villkor till skillnad 
från exempelvis massmediers uppgift att granska. Enligt McQuail (2000) är 
sensationalism nyhetspresentationer som saknar objektivitet, det vill säga balans 
av källor och framför allt neutralitet. Enligt McQuail (2000) syftar balans av 
källor till att reflektera olika synsätt och neutralitet syftar till att göra en åtskillnad 
mellan å ena sidan fakta och emotionellt laddade uttryck å andra sidan åsikter och 
värderingar. På liknande vis menar Ghersetti (2004) att sensationsjournalistik är 
den journalistik och det medieinnehåll som innehåller någon form av överdrift, 
spekulation eller hårdvinkling och som inte upplevs som riktigt tillförlitlig.  
 
I forskningsöversikten Krisjournalistik eller journalistik i kris påvisar 
Krisberedskapsmyndigheten (KBM, 2004:1) att medier tycks reagera på ett 
liknande sätt under en katastrof med dess olika faser som är fallet med drabbade 
medborgare. KBM (2004:1) refererar till en studie av Miller (1997) som påvisar 
att mediers berättartekniker och teman skiftar utifrån två faser – tvetydighet och 
skuldperioden. Starka emotionella händelser medför stora påfrestningar på 
individens psyke. Utifrån ett evolutionistiskt perspektiv är individens reaktion i 
samband med en stark emotionell händelse begriplig – det handlar om överlevnad. 
Enligt Cullberg (1975), som Christianson, Freij och Edqvist (2002) refererar till, 
indelas en krisreaktion i fyra faser: chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen 
och nyorienteringsfasen.  
 
Christianson, Freij och Edqvist (2002) menar att chockfasen pågår upp till ett 
dygn med symptom så som exempelvis avstängdhet, frånvaro av känslor och 
förnekande. Vidare menar Christianson, Freij och Edqvist (2002) att utomstående 
kan uppleva personer i chockfasen som samlade och behärskade när de i själva 
verket upplever kaos inombords. Enligt Dyregrov (2002) är de akuta reaktionerna 
i samband med en katastrof i stor utsträckning en skyddsmekanism där 
exempelvis frånvaro av starka känslor möjliggör användning av hela vår kapacitet 
för att hantera en yttre krissituation, samtidigt som det hjälper oss att emotionellt 
ta in det inträffade en bit i sänder. I chockfasen menar Dyregrov (2002) att 
sinnesintryck inpräglas med en intensitet och detaljrikedom som överskrider det 
normala. Vidare menar Dyregrov (2002) att det förekommer snabbare 
informationsbehandling, förändrad tidsuppfattning, skärpta sinnen och fokuserad 
uppmärksamhet i samband med chockfasen. Enligt Christianson, Freij och 
Edqvist (2002) pågår reaktionsfasen någon eller några månader och kännetecknas 
av att individen reagerar utåt med olika känslostormar. I bearbetningsfasen menar 
Christianson, Freij och Edqvist (2002) att individen börjar se framåt igen och se 
tillbaka på händelsen som något som tillhör det förflutna. Slutligen medför 
nyorienteringsfasen, enligt Christianson, Freij och Edqvist (2002), att individen 
kan se den traumatiska händelsen som en erfarenhet som haft betydelse och 
inneburit en övergående förändring. 
 
Enligt Englund (2002) riskerar människor som exponerats i chockfasen att få en 
problematisk rehabilitering då publicerade TV-inslag och artiklar kan användas 
för att stanna kvar i sorgen. Samtidigt menar Englund (2002) att artiklar eller 
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inslag om exempelvis en anhörig som omkommit kan vara till hjälp i den 
enskildas sorgebearbetning. Dyregrov (2002) belyser problematiken med att 
skildra en drabbad individ direkt efter en katastrof; frånvaro av känslor medför att 
individen till synes verkar nästan oberörd och skapar därmed förväntningar om 
deras goda förmåga att hantera situationen. Med andra ord kan individen hämmas 
i reaktionsfasen och undertrycka känslostormar. Vidare menar Dyregrov (2002) 
att massmedia lägger alltför stor vikt på panik, förvirring, apati och kaos till 
skillnad från överlevnadsvärdet och mobiliseringen av psykologiska resurser 
chockfasen medför. Nyhetsrapportering i samband med katastrofer medför att 
drabbade individer ofta hamnar i centrum för medieskildringen, om journalisters 
arbetsmetoder inte är förenliga med god publicistisk sed, blir detta ett 
omdebatterat ämne.  
 
Hillve och Weibull (1996) studerar bedömningar av nyhetsrapporteringen utifrån 
korrekthet i nyhetsbevakningen samt fokusering på anhöriga. Enligt Hillve och 
Weibull (1996) syftar korrekthet i nyhetsbevakningen till de berördas reaktioner 
och om orsakerna till katastrofen. Hillve och Weibull (1996) valde begreppet 
korrekt därför att det skulle associera både till saklighet och till respekt (för en 
vidare diskussion kring begreppets betydelse se Weibull, 1989). Hillve och 
Weibull (1996) gör en åtskillnad mellan en kvantitativ och en kvalitativ aspekt 
avseende fokusering på anhöriga. Enligt Hillve och Weibull (1996) säger 
omfattningen hos massmedias bevakning av anhöriga till omkomna och saknade 
något om en kvantitativ aspekt av bevakningen medan hur massmedier på det hela 
taget speglat de anhörigas reaktioner säger något om bevakningens kvalitet. Hillve 
& Weibull (1996) påpekar att studien endast bedömer ytan av hur massmedier 
hanterat de etiska frågorna då individer endast bedömer vad de sett och hört, utan 
att veta hur massmedier har arbetat med att få fram uppgifterna. Hillve & Weibull 
(1996) anser därmed att studien inriktar sig på en pressetisk aspekt av 
nyhetsrapporteringen till skillnad från frågor rörande journalisters yrkesetik.  
 
Syfte 
 
Föreliggande explorativa studie ämnade undersöka hur representanter från 
POSOM-grupper (psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och 
katastrofer) upplever nyhetsrapporteringen i samband med Estoniakatastrofen och 
Flodvågskatastrofen med avseende på korrekthet i nyhetsbevakningen och 
fokusering på anhöriga. Vidare ämnade den explorativa studien undersöka känslor 
associerade till nyhetsrapporteringen i samband med Estoniakatastrofen och 
Flodvågskatastrofen samt om det finns någon relation mellan upplevd 
nyhetsrapportering och associerade känslor. Studien baserades på följande 
frågeställningar. 
 
1. Hur upplever representanter från POSOM-grupper nyhetsrapporteringen i 
samband med Estoniakatastrofen och Flodvågskatastrofen med avseende på 
korrekthet i nyhetsbevakningen och fokusering på anhöriga? 

 
2. Vilka känslor associerar representanter från POSOM-grupper till 
nyhetsrapporteringen i samband Estoniakatastrofen och Flodvågskatastrofen? 
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3. Finns det någon relation mellan hur representanter från POSOM-grupper 
upplever nyhetsrapporteringen och känslor associerade till nyhetsrapporteringen i 
samband med Estoniakatastrofen och Flodvågskatastrofen? 
 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
 
Föreliggande studie grundade sig på representanter från POSOM-grupper 
(psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer). Enligt 
Socialstyrelsen (1991) upprättar POSOM-grupper vid behov, informations- och 
stödcentra inom kommunen för allmänheten och agerar som stödgrupper till 
drabbade individer i samband med en större olycka eller katastrof. De individer 
som ingår i kommunens POSOM-grupp finns, enligt Socialstyrelsen (1991), 
representerade inom bland annat hälso- och sjukvården, räddningstjänsten, 
socialtjänsten och kyrkan. Då föreliggande studie utgår från Estoniakatastrofen 
och Flodvågskatastrofen valdes en professionell och erfaren grupp avseende 
psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer till skillnad från 
allmänheten där risken finns att berörda skulle uppleva studien som kränkande. 
Genomgående i uppsatsförfattandet benämns den professionella och erfarna 
gruppen avseende psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och 
katastrofer för ”POSOM-grupper”, oavsett benämning inom respektive kommun. 
Risken finns att detta är en något missvisande benämning då vissa kommuner 
saknade så kallad POSOM-grupp, dock gör författaren antagandet att de individer 
som deltog i undersökningen har en koppling till den kommunala krishanteringen. 
Dessvärre kan inte föreliggande studie uttrycka om undersökningsdeltagarna var 
aktiva i samband med Estoniakatastrofen eller Flodvågskatastrofen.  
 
I ett första urval ingick 100 av Sveriges 290 kommuner. Kommunerna valdes 
slumpmässigt ut med hjälp av en slumptalstabell (McBurney, 2001) där 50 
kommuner tilldelades betingelsen Estoniakatastrofen och 50 kommuner 
tilldelades betingelsen Flodvågskatastrofen. En låg svarsfrekvens (40%) i första 
urvalet medförde att studien kompletterades med ett andra urval bestående av 
Sveriges resterande 190 kommuner. Även dessa kommuner tilldelades 
slumpmässigt betingelsen Estoniakatastrofen (95 kommuner) respektive 
Flodvågskatastrofen (95 kommuner) med hjälp av en slumptalstabell (McBurney, 
2001). Totalt ingick Sveriges 290 kommuner i urvalet, där 145 kommuner 
tilldelades slumpmässigt respektive betingelse.  
 
Sammanlagt besvarade 124 representanter från POSOM-grupper e-enkäten (43% 
svarsfrekvens). Av dessa uppgav sju representanter att de inte hade några minnen 
av nyhetsrapporteringen i samband med Estoniakatastrofen (n=6) respektive 
Flodvågskatastrofen (n=1) och räknades därmed som bortfall.  
 
Studien baserades på 117 representanter från POSOM-grupper. I betingelsen 
Estoniakatastrofen ingick 55 deltagare; 28 kvinnor (30-65 år) och 27 män (33-65 
år) och i betingelsen Flodvågskatastrofen ingick 62 deltagare; 36 kvinnor (39-60 
år) och 24 män (36-63 år). Två deltagare i betingelsen Flodvågskatastrofen 
besvarade inte frågorna avseende demografiska uppgifter. Majoriteten av 
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undersökningsdeltagarna har universitetsutbildning (Estoniakatastrofen, 80%; 
Flodvågskatastrofen, 97%) och är verksamma i kommuner med 5 000–50 000 
invånare (Estoniakatastrofen, 87%; Flodvågskatastrofen, 73%). Kommunernas 
invånareantal och indelningen av invånareantal hämtades från www.scb.se 
respektive Hillve och Weibulls (1996) studie. 
 
Material 
 
I föreliggande undersökning användes två identiska enkäter frånsett betingelsen 
Estoniakatastrofen respektive Flodvågskatastrofen (se Appendix 1 & 2). Enkätens 
missiv informerade respondenten om studiens syfte, tillvägagångssätt vid 
besvarande av enkäten samt konfidentiell medverkan (se Appendix 3 & 4).  
 
Enkäten bestod av två frågegrupper; den första frågegruppen undersökte upplevd 
nyhetsrapportering avseende korrekthet i nyhetsbevakningen och fokusering på 
anhöriga (fråga 2-11) och den andra frågegruppen undersökte känslor associerade 
till nyhetsrapporteringen (fråga 12-17). Utöver dessa frågor bestod enkäten av en 
filterfråga (fråga 1), en öppen fråga (fråga 11), fem kontrollfrågor (fråga 7, 8, 13, 
18 & 20) samt tre frågor avseende demografiska uppgifter (fråga 21-23). 
Sammanlagt bestod enkäten av 23 frågor. 
 
Filterfrågans syfte var att filtrera de respondenter som inte hade några minnen av 
nyhetsrapporteringen i samband med Estoniakatastrofen eller Flodvågskatastrofen 
(fråga 1). Dessa slussades vidare till fråga 19.  
 
Frågegruppen som undersökte upplevd nyhetsrapportering avseende korrekthet i 
nyhetsbevakningen och fokusering på anhöriga baserades på Hillve och Weibulls 
(1996) studie. Sammanlagt användes sju frågor från Hillve och Weibulls (1996) 
studie; fråga 2-6, 9 och 10 i föreliggande studie. Fråga 2 hämtades från Hillve och 
Weibulls (1996) frågeställning gällande spridningen av nyheten. Frågorna 3-6, 9 
och 10 hämtades från Hillve och Weibulls (1996) frågeställning gällande 
bedömningar av nyhetsrapporteringen. Några av frågorna från Hillve och 
Weibulls (1996) studie anpassades till föreliggande studie, exempelvis ersattes 
”Estonia” med terminologin Estoniakatastrofen respektive Flodvågskatastrofen. 
Justeringarna medförde dock inga förändringar i frågornas innebörd. 
 
Frågorna i frågegruppen som undersökte upplevd nyhetsrapportering avseende 
korrekthet i nyhetsbevakningen och fokusering på anhöriga varierade i 
utformning. Fråga 2 undersökte den initiala medieanvändningen. Fråga 3-6 
undersökte korrekthet i nyhetsbevakningen beträffande de berördas reaktioner och 
om orsakerna till katastrofen och bestod av en femgradig skala (1=icke korrekt 
sätt; 5=korrekt sätt). Fråga 9 undersökte omfattningen hos massmediers bevakning 
av anhöriga till omkomna och saknade och bestod av fem svarsalternativ 
(A=alldeles för litet; E=alldeles för stort). Fråga 10 undersökte hur massmedier på 
det hela taget speglat de anhörigas reaktioner och bestod av fyra svarsalternativ 
(A=alldeles för närgånget; D=alldeles för hänsynsfullt). Samtliga frågor hade ett 
”vet ej”-alternativ.  
 
Utöver Hillve och Weibulls (1996) frågor användes två kontrollfrågor; fråga 7 
undersökte upplevd korrekthet i nyhetsbevakning av katastrofer i allmänhet och 
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fråga 8 undersökte upplevd korrekthet i nyhetsbevakningen i samband med 
Estoniakatastrofen respektive Flodvågskatastrofen. Slutligen användes en öppen 
fråga som undersökte hur nyhetsrapportering i samband med Estoniakatastrofen 
respektive Flodvågskatastrofen upplevdes (fråga 11). 
 
Frågegruppen som undersökte känslor associerade till nyhetsrapporteringen i 
samband med Estoniakatastrofen respektive Flodvågskatastrofen utgick från 
Christianson och Engelbergs (1999) studie Memory and emotional consistency: 
the MS Estonia ferry disaster. Från Christianson och Engelbergs (1999) studie 
hämtades tre emotionella begrepp; överraskad, upprörd och arg (fråga 12, 16 & 
17) samt två påståenden om katastrofens nationella respektive personliga 
betydelse (fråga 14-15). För samtliga frågor användes en 11-gradig skala 
(0=instämmer inte; 10=instämmer helt). Utöver Christianson och Engelbergs 
(1999) frågor användes en kontrollfråga som undersökte om respondenten känner 
negativa känslor då denne tänker på katastrofala händelser (fråga 13).  
 
Vidare användes en fråga avseende personlig erfarenhet av färjeresor på Östersjön 
respektive vistelse i Thailand (fråga 18). Flodvågskatastrofens geografiska 
spridning i Sydostasien avgränsades i denna studie till Thailand då majoriteten av 
de svenska medborgarna befann sig där vid katastroftillfället (SOU 2005:104). 
Fråga 19 och fråga 20 undersökte om respondenten kände någon personligen 
ombord M/S Estonia respektive i Thailand vid katastroftillfället. Frågan om 
respondenten kände någon personligen ombord M/S Estonia är hämtat från Hillve 
och Weibulls (1996) studie medan frågan om respondenten kände någon 
personligen i Thailand har tillkommit i denna studie. Slutligen användes tre 
demografiska frågor avseende utbildning, kön och ålder (fråga 21-23). Enkäten 
avslutades med möjligheten att önska en kopia av uppsatsen. 
 
Procedur 
 
Första versionen av enkäten pilottestades med hjälp av 10 undersökningsdeltagare 
för att på så vis kunna ändra eventuella otydligheter. Vidare provskickades den 
reviderade versionen av enkäten via e-post för att på så vis kunna förtydliga 
instruktionerna i samband med ett elektroniskt utskick av enkäterna, så kallad e-
enkät. 
 
Vid första datainsamlingstillfället distribuerades e-enkäterna till 100 kommuner; 
50 enkäter med betingelsen Estoniakatastrofen respektive Flodvågskatastrofen. 
Kommunerna vidarebefordrade i sin tur e-enkäten till en representant från 
kommunens POSOM-grupp. Kommunernas e-postadresser inhämtades från 
www.sverige.se. Den första datainsamlingen pågick mellan den 4-11 maj, 2006.  
 
Vid andra datainsamlingstillfället distribuerades e-enkäterna till de resterande 190 
kommunerna; 95 enkäter med betingelsen Estoniakatastrofen respektive 
Flodvågskatastrofen. Vid första utskicket returnerades enkäten av en kommun 
som saknade POSOM-grupp. Då urvalet avsåg en professionell och erfaren grupp 
avseende psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer 
riktades enkäten i andra utskicket även till ansvarig för kommunens krishantering. 
Vidare förtydligades missivet avseende instruktioner om hur e-enkäten skulle 
besvaras (se Appendix 3 & 4). Inga påminnelser skickades ut av den anledning att 
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undersökningsdeltagarna själva skulle känna sig motiverade till att besvara 
enkäten. Den andra datainsamlingen pågick mellan den 15-30 maj, 2006.  
 
Analys 
 
Samtliga svar registrerades i SPSS (Windows, version 14.0). I några fall 
besvarades frågorna 3-8 avseende upplevd nyhetsrapportering med text istället för 
den angivna femgradiga skalan (1=icke korrekt sätt; 5=korrekt sätt); exempelvis 
kunde fråga 3-8 besvaras med ”Bra” eller ”Mindre bra” och i vissa fall med en 
längre text. Detta registrerades då som ett missing value i SPSS. Då frågorna 
besvarades med fler svarsalternativ, exempelvis ”3-4”, registrerades det värde 
som låg närmast medelvärdet i SPSS (Windows, version 14.0). Utöver 
grundläggande statistiska analyser genomfördes Mann Whitney U test. 
 
För att studera relationen mellan upplevd korrekthet i nyhetsbevakningen och 
känslor associerade till nyhetsrapporteringen omgraderades skalorna. Den 
femgradiga skalan avseende korrekthet i nyhetsbevakningen (1=icke korrekt sätt; 
5=korrekt sätt) omgraderades till låg grad av korrekthet (M≤2) respektive hög 
grad av korrekthet (M>2) i nyhetsbevakningen (fråga 3-6). Den 11-gradiga skalan 
avseende känslor associerade till nyhetsrapporteringen (0=instämmer inte; 
11=instämmer) omgraderades till svaga associerade känslor (M<7) respektive 
starka associerade känslor (M≥7) till nyhetsrapporteringen (fråga 12, 16 & 17). 
Omgraderingen av skalan avseende känslor associerade till nyhetsrapporteringen 
användes från Christianson och Engelbergs (1999) studie.  
 
Den öppna frågan (fråga 11) som undersökte hur nyhetsrapporteringen i samband 
med Estoniakatastrofen och Flodvågskatastrofen upplevdes analyserades genom 
tematisk analys (se Hayes, 2000). Enligt Langemar (2005) innehåller de 
kvalitativa metoderna tre typer av analysprocesser: tolkning, strukturering och 
komprimering. I och med den valda metoden – tematisk analys – låg 
tyngdpunkten på strukturering och komprimering av materialet. Svaren på den 
öppna frågan varierade i omfattning, från ett ord till 320 ord. Till största delen 
bestod dock svaren av korta uttalanden.  
 
För att studera relationen mellan upplevd nyhetsrapporteringen och känslor 
associerade till nyhetsrapporteringen grupperades svaren på den öppna frågan 
utifrån associerade känslor; den ena gruppen bestod av svaren från representanter 
från POSOM-grupper som associerad svaga känslor till nyhetsrapporteringen i 
samband med Estoniakatastrofen och Flodvågskatastrofen och den andra gruppen 
bestod av svaren från representanter från POSOM-grupper som associerade starka 
känslor till nyhetsrapporteringen. 
 
Till en början lästes samtliga svar inom respektive grupp för att på så vis ge en 
känsla för materialet. Sedan markerades uttryck och koncept relaterade till 
studiens syfte, med andra ord items relaterade till hur representanter från 
POSOM-grupper upplevde nyhetsrapporteringen. 
 
Materialet strukturerades genom att olika items bildade så kallade prototypteman 
(se Hayes, 2000). Exempelvis bildade items så som ”frotterande i det 
katastrofala”, ”DRAMATISK” och ”sensationslysten rapportering” ett gemensamt 
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prototyptema. Då samtliga prototypteman var fastställda lästes dessa för att på så 
vis bedöma samstämmigheten i de items som ingick i respektive prototyptema. 
Materialet komprimerades genom att samtliga teman namngavs och definierades. 
Fem teman; omfattande och intensiv nyhetsrapportering, sensationsjournalistik, 
fokus på enskilda individer, chockbesked samt saklighet redovisas i 
resultatavsnittet med tillhörande definition och karaktäristiska citat för att 
illustrera innebörden. Genomgående för den tematiska analysen var ett noggrant 
och systematiskt tillvägagångssätt.  
 

 
Resultat 

 
Resultatet redovisas utifrån studiens frågeställningar. Inledningsvis redovisas 
resultatet beträffande hur representanter från POSOM-grupper upplever 
nyhetsrapporteringen i samband med Estoniakatastrofen och Flodvågskatastrofen 
med avseende på korrekthet i nyhetsbevakningen och fokusering på anhöriga. 
Sedan redovisas resultatet avseende känslor associerade till nyhetsrapporteringen. 
Slutligen redovisas resultatet avseende relationen mellan upplevd 
nyhetsrapportering och associerade känslor; i detta avsnitt redovisas även den 
tematiska analysen. 
 
Upplevd nyhetsrapporteringen med avseende på korrekthet i nyhetsbevakningen 
och fokusering på anhöriga 

 
Representanter från POSOM-grupper som under de första dagarna efter 
katastrofen fortlöpande följde nyhetsrapporteringen i samband med 
Estoniakatastrofen (98%) respektive Flodvågskatastrofen (97%) använde TV i 
störst utsträckning. Medieanvändningen under de första dagarna efter katastrofen 
är jämförelsevis lika i samband med Estoniakatastrofen och Flodvågskatastrofen. 
En skillnad är dock att fortlöpande följa nyheterna på annat sätt, det vill säga via 
Internet, Text TV, utländska medier samt via arbetet, myndigheter och 
medmänniskor under de första dagarna efter Estoniakatastrofen (17%) respektive 
Flodvågskatastrofen (48%). Vidare använde män (77%) i större utsträckning än 
kvinnor (50%) radio under de första dagarna efter Estoniakatastrofen. (Figur 1) 
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Figur 1. Medieanvändning i samband med Estoniakatastrofen (n=54) respektive 

Flodvågskatastrofen (n=60). 
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Avseende korrekthet i nyhetsbevakningen beträffande de berördas reaktioner och 
om orsakerna till katastrofen upplever representanter från POSOM-grupper att 
kvällstidningar var minst korrekta i samband med Estoniakatastrofen (M=2.2, 
n=34) respektive Flodvågskatastrofen (M=2.3, n=43) på en femgradig skala 
(1=icke korrekt sätt; 5=korrekt sätt). Radio var det nyhetsmedium som 
representanter från POSOM-grupper upplever som mest korrekt i samband med 
Estoniakatastrofen (M=3.9, n=38) respektive Flodvågskatastrofen (M=4.0, n=42). 
(Figur 2) 
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Figur 2.    Korrekthet i nyhetsbevakningen i samband med Estoniakatastrofen 

respektive Flodvågskatastrofen på en femgradig skala (1=icke 
korrekt sätt; 5=korrekt sätt, fråga 3-8).  

 
Det finns nästintill ingen skillnad mellan hur representanter från POSOM-grupper 
upplever korrekthet i nyhetsbevakningen i samband med katastrofer i allmänhet 
(M=3.3, n=43; M=3.3, n=51) och hur de upplever korrekthet i nyhetsbevakningen 
i samband med Estoniakatastrofen (M=3.4, n=41) respektive Flodvågskatastrofen 
(M=3.6, n=51). 
 
För en omgradering av skalan avseende korrekthet i nyhetsbevakningen (1=icke 
korrekt sätt; 5=korrekt sätt) gjordes en sammanslagning av radio, TV, 
morgontidning och kvällstidning. Sammanslagningen visar att representanter från 
POSOM-grupper upplever nyhetsbevakningen i samband med Estoniakatastrofen 
(M=3.3, n=29) respektive Flodvågskatastrofen (M=3.4, n=31) jämförelsevis lika 
avseende korrekthet i nyhetsbevakningen. Majoriteten av representanterna från 
POSOM-grupper upplever hög grad av korrekthet i nyhetsbevakningen (M>2) i 
samband med Estoniakatastrofen (n=23) respektive Flodvågskatastrofen (n=25). 
Av dessa är 26 män (33-65 år) och 21 kvinnor (41-60 år). Endast 12 
representanter från POSOM-grupper upplever låg grad av korrekthet i 
nyhetsbevakningen (M≤2) i samband med Estoniakatastrofen (n=6) respektive 
Flodvågskatastrofen (n=6). Av dessa är två män (46-61 år) och 10 kvinnor (37-57 
år). 
 
Avseende fokusering på anhöriga upplever majoriteten av representanterna från 
POSOM-grupper att omfattningen hos massmediers bevakning av anhöriga till 
omkomna och saknade har varit för stort i samband med Estoniakatastrofen (47%) 
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och Flodvågskatastrofen (59%). Män (58%, n=26) upplever i större utsträckning 
än kvinnor (37%, n=27) att omfattningen hos massmediers bevakning av anhöriga 
till omkomna och saknade i samband  med Estoniakatastrofen har varit för stort. 
(Figur 3)                                                                                                                                                                  

                    

0

10

20

30

40

50

60

70

Saknar

uppfattning

För litet Lagom För stort

Omfattningen hos mediernas bevakning av anhöriga

P
ro

ce
n
t

Estoniakatastrofen

Flodvågskatastrofen

 
Figur 3.   Omfattningen hos massmediers bevakning av anhöriga till omkomna 

och saknade i Estoniakatastrofen (n=53) respektive 
Flodvågskatastrofen (n=59). 

 
Indelningen av svarsalternativen är hämtad från Hillve och Weibulls (1996) 
studie; för litet (en sammanslagning av svarsalternativen A=alldeles för litet och 
B=för litet) och för stort (en sammanslagning av svarsalternativen D=för stort och 
E=alldeles för stort). 
 
Vidare avseende fokusering på anhöriga upplever majoriteten av representanterna 
från POSOM-grupper att massmedier på det hela taget speglat de anhörigas 
reaktioner närgånget i samband med Estoniakatastrofen (64%) respektive 
Flodvågskatastrofen (69%). Män (77%, n=26) upplever i större utsträckning än 
kvinnor (52%, n=27) att massmedier på det hela taget speglat de anhörigas 
reaktioner närgånget i samband med Estoniakatastrofen. (Figur 4) 
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Figur 4. Hur massmedier har speglat de anhörigas reaktioner i samband med 

Estoniakatastrofen (n=53) respektive Flodvågskatastrofen (n=61). 
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Indelningen av svarsalternativen är hämtad från Hillve och Weibulls (1996) 
studie; närgånget (en sammanslagning av svarsalternativen A=alldeles för 
närgånget och B=närgånget) och hänsynsfullt (en sammanslagning av 
svarsalternativen C= hänsynsfullt och D=alldeles för hänsynsfullt). 

 
Känslor associerade till nyhetsrapporteringen 

 
Representanter från POSOM-grupper upplever i stor utsträckning 
Estoniakatastrofen (M=9.3, n=54) respektive Flodvågskatastrofen (M=9.0, n=60) 
som överraskade på en 11-gradig skala (0=instämmer inte; 10=instämmer helt). 
Kvinnor (M=9.3, n=35) upplever i större utsträckning än män (M=8.4, n=23) 
Flodvågskatastrofen som överraskande. (Figur 5) 
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Figur 5. Känslor associerade till nyhetsrapporteringen i samband med 

Estoniakatastrofen respektive Flodvågskatastrofen på en 11-gradig 
skala (0=instämmer inte; 10=instämmer helt, fråga 12-17). 

 
Avseende de känslor som representanter från POSOM-grupper associerar till 
nyhetsrapporteringen skiljer sig inte Estoniakatastrofen och Flodvågskatastrofen 
åt avsevärt. Undantaget är en signifikant skillnad mellan Estoniakatastrofen och 
Flodvågskatastrofen beträffande personlig betydelse (t(110)=-3.53, p=.001, 2-
tailed). Representanter från POSOM-grupper upplever att Flodvågskatastrofen 
(M=4.8, s=3.2) i större utsträckning än Estoniakatastrofen (M=2.7, s=2.8) är av 
personlig betydelse. Vidare upplever kvinnor (M=3.4, n=27) i större utsträckning 
än män (M=2.0, n=26) att Estoniakatastrofen är av personlig betydelse.  
 
Representanter från POSOM-grupper känner i stor utsträckning negativa känslor 
då de tänker på katastrofala händelser inom betingelsen Estoniakatastrofen 
(M=7.3, n=53) respektive Flodvågskatastrofen (M=6.8, n=58). Kvinnor inom 
betingelsen Estoniakatastrofen (M=8.0, n=27) respektive Flodvågskatastrofen 
(M=7.0, n=33) känner i större utsträckning än män inom betingelsen 
Estoniakatastrofen (M=6.5, n=26) respektive Flodvågskatastrofen (M=6.5, n=23) 
negativa känslor då de tänker på katastrofala händelser. 
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För en omgradering av skalan avseende känslor associerade till 
nyhetsrapporteringen (0=instämmer inte; 11=instämmer) gjordes en 
sammanslagning av överraskad, upprörd och arg. Sammanslagningen visar att 
representanter från POSOM-grupper associerar relativt svaga känslor till 
nyhetsrapporteringen i samband med Estoniakatastrofen (M=5.6, n=51) respektive 
Flodvågskatastrofen (M=5.7, n=59). Majoriteten av representanterna från 
POSOM-grupper associerar svaga känslor (M<7) till nyhetsrapportering i 
samband med Estoniakatastrofen (n=43) respektive Flodvågskatastrofen (n=42). 
Av dessa är 38 män (33-64 år) och 46 kvinnor (30-65 år). Endast 25 
representanter från POSOM-grupper associerar starka känslor (M≥7) till 
nyhetsrapportering i samband med Estoniakatastrofen (n=8) respektive 
Flodvågskatastrofen (n=17). Av dessa är 11 män (37-65 år) och 13 kvinnor (38-57 
år).  
 
Relationen mellan upplevd nyhetsrapportering och associerade känslor 
 
Representanter från POSOM-grupper som associerar starka känslor till 
nyhetsrapporteringen (67%, n=24) använde i större utsträckning kvällstidning 
under de första dagarna efter katastrofen för att fortlöpande följa nyheterna till 
skillnad från de som associerar svaga känslor till nyhetsrapporteringen (42%, 
n=83). Skillnaden avseende användning av kvällstidning är signifikant mellan de 
som associerar starka känslor och de som associerar svaga känslor till 
nyhetsrapporteringen (U(24,83)=752.0, p=.035, exakt 2-tailed).  
 
Representanter från POSOM-grupper som associerar svaga känslor till 
nyhetsrapporteringen (86%, n=43) upplever i större utsträckning än de som 
associerar starka känslor till nyhetsrapporteringen (63%, n=16) hög grad av 
korrekthet i nyhetsbevakningen i samband med Estoniakatastrofen och 
Flodvågskatastrofen. Skillnaden avseende upplevd grad av korrekthet i 
nyhetsbevakningen mellan de som associerar svaga känslor och de som associerar 
starka känslor till nyhetsrapporteringen är dock inte signifikant (U(16,43)=263.0, 
p=.055, exakt two-tailed). (Figur 6) 
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Figur 6. Figuren påvisar en tendens (som ej är signifikant) att de som associerar 
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Representanter från POSOM-grupper som associerar starka känslor till 
nyhetsrapporteringen (75%, n=24) upplever i större utsträckning än de som 
associerar svaga känslor till nyhetsrapporteringen (48%, n=82) att omfattningen 
hos massmediers bevakning av anhöriga till omkomna och saknade har varit för 
stort. Skillnaden avseende upplevd omfattning hos massmediers bevakning av 
anhöriga till omkomna och saknade är signifikant mellan de som associerar starka 
känslor och de som associerar svaga känslor till nyhetsrapporteringen 
(U(24,82)=729.5, p=.037, exakt 2-tailed). 
 
Genomgående korrelerar känslan upprörd med korrekthet i nyhetsrapporteringen, 
upplevd närgångenhet och omfattning av nyhetsbevakningen av anhöriga till 
omkomna och saknade. Exempelvis visar känslan upprörd ett samband med hur 
representanter från POSOM-grupper upplever att massmedier på det hela taget 
speglat de anhörigas reaktioner; ju mer närgånget massmedier har speglat de 
anhörigas reaktioner desto mer associeras känslan upprörd till 
nyhetsrapporteringen i samband med Estoniakatastrofen och Flodvågskatastrofen 
(rs(105)=-.240, p=.014). (Tabell 1) 

 
Tabell 1. Korrelationer mellan upplevd korrekthet i nyhetsbevakningen (1=icke 

korrekt sätt; 5=korrekt sätt), omfattningen hos massmediers bevakning 
av anhöriga (1=alldeles för litet; 5=alldeles för stort)x, spegling av 
anhörigas reaktioner (1=alldeles för närgånget; 4=alldeles för 
hänsynsfullt)y samt känslor associerade till nyhetsrapportering 
(0=instämmer inte; 11=instämmer).a 

 
 
Upplevd korrekthet i 
nyhetsbevakningen 
 

 
Överraskad 

 

 
Upprörd 

 

 
Arg  

 

 
Personlig 
betydelse 

 
Nationell 
betydelse 

 
Radio (n=78) 
 

.099 -.226∗ -.215 .075 .207 

TV (n=94) 
 

-.048 -.223∗ -.238∗ -.030 .095 

Morgontidning (n=86) 
 

.036 -.097 -.072 .165 .278∗ 

Kvällstidning (n=75) 
 

.186 -.260∗ -.211 -.150 .042 

Omfattningen hos mediers 
bevakning av anhörigax 
(n=104)  
 

-.048 -.238∗ -.183 .231∗ 
 

-.067∗∗ 

Spegling av anhörigas 
reaktionery 
(n=105)  

.154 -.240∗ -.188 .073 
 

-.298∗∗ 

aSignifikanta korrelationer: ∗p<.05, ∗∗p<.0 1 (2-tailed, listwise). 
 

Ilska visar ett samband med korrekthet i nyhetsrapporteringen i TV; ju mer 
associerad ilska till nyhetsrapporteringen desto mindre korrekt upplevs 
nyhetsrapporteringen i TV (r(94)=-.238, p=.018). Personlig betydelse visar ett 
samband med omfattningen hos mediers bevakning av anhöriga; ju mer personlig 
betydelse som associeras till Estoniakatastrofen och Flodvågskatastrofen desto 



 20 

mer upplevs nyhetsbevakningen av anhöriga till omkomna och sakande vara för 
stort beträffande omfattning (rs(104)=.231, p=.006). Slutligen visar nationell 
betydelse samband med omfattningen hos mediers bevakning av anhöriga och 
spegling av anhörigas reaktioner samt upplevd korrekthet i nyhetsrapporteringen i 
morgontidning; ju mer nationell betydelse som associeras till Estoniakatastrofen 
och Flodvågskatastrofen desto mer korrekt upplevs nyhetsrapporteringen i 
morgontidningen (r(86)=-.238, p=.015). 
 
Teman 
 
Den tematiska analysen baserades på 92 representanter från POSOM-grupper 
(Estoniakatastrofen, n=44; Flodvågskatastrofen, n=48). Inom gruppen som 
associerar svaga känslor till nyhetsrapporteringen (Estoniakatastrofen, n=36; 
Flodvågskatastrofen, n=34) bildades fem teman: Omfattande och intensiv 
nyhetsrapportering, sensationsjournalistisk, fokus på enskilda individer, 
chockbesked samt saklighet. Tre av dessa teman återfanns inom gruppen som 
associerar starka känslor till nyhetsrapporteringen (Estoniakatastrofen, n=8; 
Flodvågskatastrofen, n=14): Omfattande och intensiv nyhetsrapportering, 
sensationsjournalistisk samt fokus på enskilda individer. 
 
Omfattande och intensiv nyhetsrapportering 
 
Nyhetsrapporteringen tog mycket plats i medier och dominerade nyheterna under 
lång tid. Bilder och uttalanden upprepas och visas om och om igen. 
Representanter från POSOM-grupper upplever nyhetsrapporteringen som 
”subjektiv” med ”oproportionerlig kritisk granskning av Sveriges agerande i 
relation till omvärldens agerande”. Nyhetsrapporteringen upplevs innefatta 
”många olika vinklingar dock med ensidig kritik mot myndigheter som byggde på 
människors krisreaktioner”. Representanter från POSOM-grupper upplever att det 
finns ”ett behov av att se mediebilder upprepas”. Det finns även en ”förståelse för 
nyhetsrapporteringens omfattning”. Samtidigt som mediebevakningen upplevs 
som ”urvattnad” och ”tjatig” där ”känslan för de drabbade och deras anhöriga 
minskar till förmån för irritationen över upprepningarna”. Det finns även ”ett 
behov av att stänga av informationen från TV”.  
 
En skillnad mellan de två grupperna är att de representanter från POSOM-grupper 
som associerar svaga känslor till nyhetsrapporteringen använder sig av 
emotionella uttryck för att beskriva nyhetsrapporteringen – ”överväldigande”, 
”stark”, ”påträngande”, ”utplånade allt annat” och ”ingen kunde undgå att bli 
berörd”. Emotionella uttryck saknas inom gruppen som associerar starka känslor 
till nyhetsrapporteringen. 
 
Sensationsjournalistisk 
 
Nyhetsrapporteringen innehåller syndabocksjakt och spekulation samt ett 
frotterande i det katastrofala och i chockade människors tragiska öden. 
Representanter från POSOM-grupper upplever att nyhetsrapporteringen ”hindrar 
en psykologisk bearbetning hos anhöriga” samt ”invaggar anhöriga i den felaktiga 
tron att de skulle kunna uppnå någon slags rättvisa”. Kvällstidningarna upplevs 
göra ”socialporr av katastrofen”. Public Service-medier framhålls som relativt 
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korrekta i sin rapportering. Kvällspressen framhålls som oetiska beträffande 
personlig integritet och upplevs som inkorrekta i sin rapportering. Vinstintresse 
hos medier betonas med ”lösnummerförsäljning och tittarsiffror”.  
 
Även för detta tema förekom det, inom gruppen som associerar svaga känslor till 
nyhetsrapporteringen, användning av emotionella uttryck för att beskriva 
nyhetsrapporteringen – ”DRAMATISK”, ”mycket känslor och mindre fakta”, 
”hysterisk”, ”panikartad”, ”tillspetsad” och ”skrämmande”. Även här saknas 
emotionella uttryck inom gruppen som associerar starka känslor till 
nyhetsrapporteringen. 
 
Fokus på enskilda individer 
 
Nyhetsrapporteringen innehåller närgången rapportering av drabbade och 
anhöriga där enskilda individer intervjuas i chocktillstånd. Representanter från 
POSOM-grupper upplever intervjuer med individer i chocktillstånd som dålig 
medieetik. ”Vissa enskilda individer fick alltför stort utrymme i media” och 
verkade sedan som ”experter vid nya katastrofer”. Även här uttrycker 
representanter från POSOM-grupper mediers vinstintresse men i detta falla med 
avseende på ”intervjuer med människor i chocktillstånd som väcker känslor hos 
läsaren och säljer”. ”Enskilda berördas upplevelser och liv fick stort fokus” samt 
att ”personliga tragedier med berörda barn som inte kunde värja sig emot media 
skildrades i alltför stor utsträckning”. 
 
Chockbesked 
  
Nyheten om katastrofen var ofattbar och svårförståelig; det var en stor och 
omfattande olycka som man inte trodde kunde hända. Detta tema förekom enbart 
inom gruppen som associerar svaga känslor till nyhetsrapporteringen.  

 
Saklighet  
 
Nyhetsrapporteringen var saklig och informativ. Även detta tema förekom enbart 
inom gruppen som associerar svaga känslor till nyhetsrapporteringen. 
Representanter från POSOM-grupper upplever skilda meningar avseende 
nyhetsrapporteringens första skede; några upplever rapporteringen som snabb och 
informativ i början medan andra upplever att det var svårt att få information i 
början men att rapporteringen med tiden blev mer nyanserad och saklig. De 
medier som framhålls som sakliga är till största delen TV, radio och 
morgontidningar där vissa medier uppträder mer ansvarsfullt och respektfullt än 
andra medier. Utländska medier upplevs som snabbare än svenska medier samt 
kunnigare med avseende på ”djupare rapportering och analyser”. 
 

 
Diskussion 

 
Syftet med föreliggande explorativa studie var att undersöka hur representanter 
från POSOM-grupper upplever nyhetsrapporteringen i samband med 
Estoniakatastrofen och Flodvågskatastrofen med avseende på korrekthet i 
nyhetsbevakningen och fokusering på anhöriga. Vidare ämnade den explorativa 
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studien undersöka känslor associerade till nyhetsrapporteringen i samband med 
Estoniakatastrofen och Flodvågskatastrofen samt om det finns någon relation 
mellan upplevd nyhetsrapportering och associerade känslor.  
 
Upplevd nyhetsrapporteringen med avseende på korrekthet i nyhetsbevakningen 
och fokusering på anhöriga 
 
Föreliggande studie ligger i linje med Hillve och Weibulls (1996) studie avseende 
upplevd korrekthet i nyhetsbevakningen beträffande de berördas reaktioner och 
om orsakerna till katastrofen – kvällstidningar upplevs som minst korrekt och 
radio upplevs som mest korrekt. Hur representanter från POSOM-grupper 
upplevde korrekthet i nyhetsbevakningen i samband med katastrofer i allmänhet, 
avviker inte från hur de upplevde korrekthet i nyhetsbevakningen i samband med 
Estoniakatastrofen och Flodvågskatastrofen. Antingen uttrycker detta att det inte 
finns några skillnader i upplevd korrekthet i nyhetsbevakningen beträffande 
katastrofer i allmänhet, Estoniakatastrofen och Flodvågskatastrofen. Eller, så 
uttrycker detta möjligen en generell uppfattning om hur ”korrekta” massmedier i 
samband med katastrofer upplevs vara. En sådan generell uppfattning skulle 
kunna relateras till schemabegreppet där ett schema beträffande hur medier 
”brukar agera” i samband med katastrofer, blir en mall för hur vi upplever och 
minns katastrofrapporteringen. 
 
Föreliggande studie skiljer sig från Hillve och Weibulls (1996) studie avseende 
fokusering på anhöriga. Hillve och Weibulls (1996) studie visar att majoriteten av 
allmänheten upplever att omfattningen hos massmediers bevakning av anhöriga 
till omkomna och saknade har varit lagom. Representanter från POSOM-grupper 
upplevde däremot att omfattningen hos massmediers bevakning av anhöriga till 
omkomna och saknade har varit för stort. Vidare skiljer sig föreliggande studie 
från Hillve och Weibulls (1996) studie genom att allmänheten inte upplever i lika 
stor utsträckning som representanter från POSOM-grupper att massmedier på det 
hela taget speglat de anhörigas reaktioner närgånget. Möjligen uttrycker detta en 
skillnad mellan allmänheten och representanter från POSOM-grupper, där en 
professionell och erfaren grupp avseende psykiskt och socialt omhändertagande 
vid olyckor och katastrofer möjligen får en inblick i hur anhöriga till omkomna 
och saknade upplever massmediers bevakning och blir därmed något mer kritiska 
till nyhetsrapporteringen. 
 
Känslor associerade till nyhetsrapporteringen 
 
Genomgående associerar kvinnor något starkare känslor till nyhetsrapporteringen 
än män. Möjligen visar denna skillnad att kvinnor uttrycker sig mer emotionellt än 
män, i enlighet med Mansteads (1992 i Planalp, 1999) studie. Föreliggande studie 
kan inte uttrycka bakomliggande orsaker till skillnaden mellan män och kvinnor 
beträffande associerade känslor till nyhetsrapporteringen. 
 
Representanter från POSOM-grupper upplevde att Flodvågskatastrofen var av mer 
personlig betydelse än Estoniakatastrofen. Detta uttrycker antingen, att så är fallet 
dock utan möjlighet att uttrycka bakomliggande orsak eller så skulle det kunna 
vara ett uttryck för att Flodvågskatastrofen ligger närmare i tiden och upplevs på 
så vis vara av mer personlig betydelse.  
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Vidare poängterade några representanter från POSOM-grupper att deras yrke 
medför att de inte reagerar känslomässigt i en krissituation och att de tar del av 
krisrapportering utifrån en professionell hållning. Möjligen skulle allmänheten 
associera starkare känslor till nyhetsrapporteringen i samband med katastrofer 
jämfört med representanter från POSOM-grupper i och med deras professionella 
hållning. För att undersöka detta krävs fler studier av mer experimentell karaktär.  
 
Relationen mellan upplevd nyhetsrapportering och associerade känslor 
 
Representanter från POSOM-grupper som associerade starka känslor till 
nyhetsrapporteringen skiljer sig från representanter från POSOM-grupper som 
associerade svaga känslor beträffande användning av kvällstidning under de första 
dagarna efter katastrofen. Antingen uttrycker detta att användning av kvällstidning 
medförde att starkare känslor associerades till nyhetsrapporteringen eller, så 
används kvällstidningar utifrån ett behov av medkänsla och/eller inlevelse, i 
enlighet med Hillve och Weibulls (1996) beskrivningar av den så kallade 
kvällspressen. Det vill säga, de individer som associerade starkare känslor till 
nyhetsrapporteringen använde kvällstidningar utifrån ett behov av medkänsla 
och/eller inlevelse. 
 
Representanter från POSOM-grupper som associerade starka känslor till 
nyhetsrapporteringen skiljer sig (dock ej signifikant) från representanter från 
POSOM-grupper som associerade svaga känslor beträffande upplevd grad av 
korrekthet i nyhetsrapporteringen. Detta påvisar en tendens (dock ej signifikant) 
att de som upplevde låg grad av korrekthet i nyhetsrapporteringen associerade 
starkare känslor till nyhetsrapporteringen. Antingen uttrycker detta att låg grad av 
korrekthet i nyhetsrapportering medförde att starkare känslor associerades till 
nyhetsrapporteringen eller, så upplevde individer som associerade starka känslor 
till nyhetsrapporteringen låg grad av korrekthet.  
 
Representanter från POSOM-grupper som associerade starka känslor till 
nyhetsrapporteringen skiljer sig från representanter från POSOM-grupper som 
associerade svaga känslor beträffande upplevd omfattning hos massmediers 
bevakning av anhöriga till omkomna och saknade. Vidare visade föreliggande 
studie att ju mer känslan upprörd associerades till nyhetsrapporteringen desto mer 
närgånget upplevdes massmediers spegling av anhörigas reaktioner. Det tycks 
därmed finnas en relation mellan upplevd nyhetsrapporteringen och associerade 
känslor. Föreliggande studie kan dock inte uttrycka bakomliggande orsaker så 
som exempelvis: mer ”emotionella” individer är mer ”kritiska” till 
nyhetsrapportering; eller individer som vågar utrycka känslor, vågar även kritisera 
nyhetsrapporteringen; eller så blockerar emotionellt laddad rapportering individen 
från att ta del av och minnas informativ och saklig journalistik. För att undersöka 
detta krävs fler studier av mer experimentell karaktär.  
 
Beträffande den tematiska analysen är det inte anmärkningsvärt att representanter 
från POSOM-grupper upplevde nyhetsrapporteringen i samband med 
Estoniakatastrofen och Flodvågskatastrofen som omfattande och intensiv samt att 
rapporteringen utgjordes av sensationsjournalistik och fokus på enskilda individer. 
Dock är det anmärkningsvärt att representanter från POSOM-grupper som 
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associerade svaga känslor till nyhetsrapporteringen belyste att rapporteringen var 
ett chockbesked, att den var saklig samt använde emotionella uttryck för att 
beskriva nyhetsrapporteringen till skillnad från representanter från POSOM-
grupper som associerade starka känslor till nyhetsrapporteringen.  
 
Denna skillnad skulle visserligen kunna förklaras utifrån gruppernas storlek, där 
gruppen som associerade starka känslor till nyhetsrapporteringen var mycket 
mindre än gruppen som associerade svaga känslor. Med andra ord skulle det 
kunna vara så att den tematiska analysen mättades i betydligt större utsträckning 
inom den större gruppen som associerade svaga känslor till nyhetsrapporteringen. 
På så vis skulle möjligen teman så som chockbesked och saklighet framträda inom 
gruppen som associerade starka känslor till nyhetsrapporteringen, om gruppen 
hade varit större. En ytterligare förklaring skulle kunna vara att de individer som 
använde emotionella uttryck i den öppna frågan inte längre hade ett behov av att 
uttrycka känslor i de efterföljande frågorna avseende känslor associerade till 
nyhetsrapporteringen. Det vill säga, gruppen som associerade svaga känslor till 
nyhetsrapporteringen hade redan uttryckt hur de kände sig emotionellt i och med 
att de hade ”skrivit av sig” i den öppna frågan. 
 
Studiens begränsningar 
 
Jämförelser mellan föreliggande studie och Hillve och Weibulls (1996) studie 
beträffande upplevd nyhetsrapportering måste tolkas mot bakgrund av att Hillve 
och Weibull (1996) undersöker allmänheten medan föreliggande studie vänder sig 
till en professionell och erfaren grupp avseende psykiskt och socialt 
omhändertagande vid olyckor och katastrofer. 
 
Resultatet beträffande känslor som representanter från POSOM-grupper 
associerade till nyhetsrapporteringen måste tolkas med viss försiktighet i och med 
att resultatet grundade sig på en självskattad upplevelse av känslor utan upprepade 
testtillfällen. Med andra ord kunde inte föreliggande studie uttrycka hur intensiva 
eller beständiga dessa känslor var.  
 
Resultatet beträffande skillnader mellan representanter från POSOM-grupper som 
associerade starka känslor till nyhetsrapporteringen och de som associerade svaga 
känslor måste tolkas med försiktighet i och med att resultatet grundade sig på ett 
litet urval.  
 
Inga analyser beträffande om respondenten hade personlig erfarenhet av färjeresor 
på Östersjön eller vistelse i Thailand samt kände någon personligen ombord M/S 
Estonia eller i Thailand vid katastroftillfället genomfördes då dessa grupper blev 
alltför små för att uttrycka ett resultat av värde. 
 
Föreliggande studie begränsades även av tidsskillnaden mellan Estoniakatastrofen 
(1994) och Flodvågskatastrofen (2004). I och med att nyhetsrapporteringen i 
samband med Flodvågskatastrofen var mer aktuell, skulle detta kunna påverka 
minnesbilden av nyhetsrapporteringen i samband med Estoniakatastrofen. Med 
andra ord är kontextberoende, missinformation och efterhandskonstruktioner att 
beakta då historiska händelser undersöks. För att studera hur minnesbilder 
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förändras med tiden och hur massmedier påverkar vår verklighetsbild krävs 
studier av mer experimentell karaktär och med fördel, longitudinell design. 
 
Avslutande kommentar 
 
Föreliggande studie visar i enlighet med Hillve och Weibulls (1996) studie att 
nyhetsrapportering i samband med katastrofer upplevs med hög grad av korrekthet 
med undantaget att kvällspressen upplevs som mindre korrekthet. I stor 
utsträckning relateras svaga känslor till nyhetsrapporteringen. När upprördhet 
associeras till nyhetsrapporteringen i samband med katastrofer upplevs 
rapporteringen bland annat mindre korrekt i radio, TV och kvällstidning.  
 
Föreliggande explorativa studie är en inledning och förhoppningsvis en 
inspiration till att undersöka ett område inom vårt samhälle som är nödvändigt att 
belysa. Massmedier är en stark psykologisk kraft i vårt samhälle och alla studier 
som ämnar undersöka hur vi upplever vårt samhälle via massmedier och hur våra 
känslor påverkar upplevd nyhetsrapportering bör uppmuntras. 
 

 
Referenser 

 
Allan, S. (1999). News Culture. Buckingham: Open University Press. 
Augoustinos, M., & Walker, I. (1995). Social cognition. London: Sage. 
Bartlett, F. (1932). A study in experimental and social psychology. Cambridge: 

Cambridge University Press.  
Bohannon, J. N. (1988). Flashbulb memories for the space shuttle disaster. A tale of 

two stories. Cognition, 29, 179-196.  
Brown, R., & Kulik, J. (1977). Flashbulb memories. Cognition, 5, 73-99.  
Burke, A., Heuer, F., & Reisberg, D. (1990). Remembering emotional events. 

Memory & Cognition, 20, 277-290.  
Christianson, S. Å. (1984). The relationship between induced emotional arousal and 

amnesia. Scandinavian Journal of Psychology, 25, 147-160. 
Christianson, S. Å. (1989). Flashbulb memories: Special, but not so special. Memory 

& Cognition, 17, 435-443.  
Christianson, S. Å. (1992). Remembering Emotional Events. In S. Å. Christianson 

(Ed.), The Handbook of Emotion and Memory: Research and Theory. (pp.307-
340). Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates. 

Christianson, S. Å., & Loftus, E. F. (1991). Remembering emotional events: The fate 
of detailed information. Cognition & Emotion, 5, 81-108.  

Christianson, S. Å., & Engelberg, E. (1999). Memory and Emotional Consistency: 
The MS Estonia Ferry Disaster. Memory, 7 (4), 471-482. 

Christianson, S. Å., & Engelberg, E. (2006). Remembering Emotional Events: The 
Relevance of Memory for Associated Emotions. In B. Uttl, N. Ohta, & A. L. 
Siegenthaler (Eds.), Memory and Emotion: Interdisciplinary Perspectives. 
(pp.59-82). Oxford: Blackwell Publishers. 

Christianson, S. Å., Freij, I., & Edqvist, H. (2002). Defusing- och debriefingsamtal 
inom Polismyndigheten i Stockholms län. Informationsenheten. 

Colgrove, F. W. (1899). Individual memories. American Journal of Psychology, 10, 
228-255. 

Cullberg, J. (1975). Kris och utveckling. Stockholm: Natur och kultur. 



 26 

Dyregrov, A. (2002). Katastrofpsykologi (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur. 
Easterbrook, J. A. (1959). The effect of emotion on cue utilization and the 

organization of behaviour. Psychological Review, 66, 183-201.  
Engelberg, E. (2000). On Memory of Negative Emotion. Stockholm University: 

Department of Psychology. 
Englund, L. (2002). Medier på olycksplatsen. En studie av samspel mellan 

journalister och räddningspersonal under arbete i kris. Karlstad: 
Räddningsverket. 

Finkenhaur, C., Gisle, L., & Luminet, O. (1997). Flashbulb Memory: A special case 
of memory as an individual and social faculty. In J. W. Pennebaker, D. Paez & 
B. Rimé (Eds.), Collective memories of political events: Social and 
psychological perspectives. (pp. 191-208). Mahwah, NJ: Erlbaum.  

Fischer, H. W. (1998). Response to Disaster. Fact versus Fiction & Its Perpetuation. 
The Sociology of Disaster. Boston: University Press of America Inc. 

Gauvain, M. (2001). The Social Context of Cognitive Development. New York: The 
Guilford Press. 

Ghersetti, M. (2004). Sensationsjournalistikens mekanismer. I L. Nord, & J. 
Strömbäck (red.), Medierna och demokratin. (s.241-265). Lund: 
Studentlitteratur. 

Gripsrud, J. (2002). Mediekultur – mediesamhälle. Göteborg: Daidalos. 
Hayes, N. (2000). Doing Psychological Research. Buckingham: Open University 

Press. 
Hernes, G. (1978). Det medievridde samfunn. I G. Hernes (red.), 

Forhandlingsøkonomi og blandningsadministrasjon (s.181-195). Bergen: 
Universitetsforlaget. 

Hernes, G. (1983). Media: Struktur, vridning og drama. Nordicom-Information, 3-4.  
Hernes, G. (1984). Media: Struktur, vridning, drama. Nytt Norsk Tidsskrift, 1. 
Heuer, F., & Reisberg, D. (1990). Vivid memories of emotional events: The accuracy 

of remembered minutiae. Memory & Cognition, 18, 496-506.  
Heuer, F., & Reisberg, D. (1992). Emotion, Arousal, and Memory for Detail. In S. Å. 

Christianson (Ed.), The Handbook of Emotion and Memory: Research and 
Theory. (pp.151-180). Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates. 

Hillve, P., & Weibull, L. (1996). Estoniakatastrofen, massmedierna och 
allmänheten. En intervjuundersökning av den svenska allmänheten. Rapport 
168-6. Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar.  

Horowitz, M. (1978). Stress response syndromes. New York: Jason Aronson. 
Johansson, B. (2004). Journalistikens nyhetsvärderingar. I L. Nord, & J. Strömbäck 

(red.), Medierna och demokratin. (s.223-240). Lund: Studentlitteratur. 
Karlsson, I., & Christianson, S. Å. (2005). Police officers’ reactions to and memories 

of a mass shooting incident. In I. Karlsson, Memories of traumatic events 
among Swedish police officers. Stockholm University: Department of 
Psychology. 

Kebeck, G., & Lohaus, A. (1986). Effects of emotional arousal on free recall of 
complex material. Perceptual and Motor Skills, 63, 461-462.  

Kent, G. (1985). Memory of dental pain. Pain, 21, 187-194. 
KBM (2004:1). Krisjournalistik eller journalistik I kris. En forskningsöversikt om 

medier, risker och kriser. Stockholm: Krisberedskapsmyndigheten. 
Langemar, P. (2005). Att låta en värld öppna sig. Kompendium om kvalitativ metod. 

Stockholms universitet: Psykologiska institutionen. 
Lippman, W. (1922). Public Opinion. New York: Macmillan. 



 27 

Livingston R. B. (1967a). Brain circuitry relating to complex behaviour. In G. C. 
Quarton, T. Melnechuck, and F. O. Schmitt (Eds.), The Neurosciences: A Study 
Program. (pp.499-514). New York: Rockefeller University Press. 

Livingston R. B. (1967b). Reinforcement. In G. C. Quarton, T. Melnechuck, and F. 
O. Schmitt (Eds.), The Neurosciences: A Study Program. (pp.568-576). New 
York: Rockefeller University Press. 

Mandler, G. (1992). Memory, Arousal, and Mood: A Theoretical Integration. In S. 
Å. Christianson (Ed.), The Handbook of Emotion and Memory: Research and 
Theory. (pp.93-110). Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates.  

Manstead, A. S. R. (1992). Gender differences in emotion. In A. Gale & M. W. 
Eysenck (Eds.), Handbook of individual differences: Biological perspectives. 
(pp.355-387). New York: Wiley. 

McBurney, D. H. (2001). Research Methods (5th ed.). London: Thomson Learning. 
McQuail, D. (2000). McQuail’s Mass Communication Theory (4th ed.). London: 

Sage Publications Ltd. 
Miller, D. S. (1997). A Construction of Competing Disaster Narratives: Media 

Coverage of the Distribution of Risk Following a Technical Disaster. 
Mississippi State University: A Dissertation, Department of Sociology, 
Anthropology, and Social Work.  

Nord, L., & Strömbäck, J. (2004). Journalistik, medier och demokrati. I L. Nord, & J. 
Strömbäck (red.), Medierna och demokratin. (s11-46). Lund: Studentlitteratur. 

Petersson, O. (1996). Politikens möjligheter. Har folkstyre någon framtid? 
Stockholm: SNS Förlag. 

Pillemer, D. B. (1984). Flashbulb memories of the assassination attempt on President 
Reagan. Cognition, 16, 63-80.  

Planalp, S. (1999). Communication Emotion. Social, Moral, and Cultural Processes. 
Cambridge: Cambridge University Press. 

Regeringsbeslut (K94/3791/2). Beslut angående frågan om bärgning av 
passagerarfärjan M/S Estonia (1994-12-15). Stockholm: 
Kommunikationsdepartementet.  

Reimers, E. (2003). A reasonable grief – discursive constructions of grief in a public 
conversation on raising the shipwrecked M/S Estonia. Mortality, 8(4), 325-341. 

Rosenthal, U. (1998). Future disasters, future definitions. In E. L. Quarantelli (Ed.), 
What is a disaster? (pp.145-159). London: Routledge.  

Rådet för stöd och samordning efter Flodvågskatastrofen (2005). Sök- och 
räddningsinsatser i Thailand efter Flodvågskatastrofen. Stockholm: 
Krisberedskapsmyndigheten. 

Socialstyrelsen (1991). Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och 
katastrofer. Allmänna råd (1991-70-2). 

SOU 1999:48. Lära av Estonia. Den andra delrapporten och slutredovisning. 
Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen och dess följder. 
Stockholm: Näringsdepartementet.  

SOU 2005:60. Efter flodvågen - det första halvåret. Rapport från Rådet för stöd och 
samordning efter Flodvågskatastrofen. Stockholm: Försvarsdepartementet. 

SOU 2005:104. Sverige och Tsunamin – granskning och förslag. Huvudrapport från 
2005 års katastrofkommission. Stockholm: Finansdepartementet. 

Weibull, L. (1989). Pressetiska bedömningar bland allmänheten: PM från projektet 
Publicistisk sed, nr. 4. Institutionen för journalistik och masskommunikation, 
Göteborgs universitet.  

 



 28 

Elektroniska källor 
 
Granskningsnämnden (www.grn.se) /Ärendebeslut (SB 299/99)/ Tillgänglig 060516. 
Granskningsnämnden (www.grn.se) /Ärendebeslut (SB 905/05)/ Tillgänglig 060516. 
Pressens Opinionsnämnd (www.po.se) /Årsberättelse 2004/ Tillgänglig 060516. 
SCB (www.scb.se) /Folkmängd i kommuner 31 december, 2005/ Tillgänglig 060511. 
Sverige (www.sverige.se) /Adresskort för kommuner/ Tillgänglig 060502. 
 
 
 



 29 

Appendix 1 
 
Nedan följer enkäten som användes för att undersöka emotionell reaktion och 
upplevd nyhetsrapportering i samband med Estoniakatastrofen. 
 

 
Ange en bokstav som överensstämmer med Dig. 
 
1. Har Du några minnen av nyhetsrapporteringen i samband med 
Estoniakatastrofen? 
Svar: 
 
A. Ja 
B. Nej 
 
Om nej, fortsätt till fråga 19. 
 
 
Ange en eller fler bokstäver som överensstämmer med Dig. 
 
2. Försökte du fortlöpande att följa nyheterna om Estoniakatastrofen under 
de första dagarna efter katastrofen? I så fall genom vilket eller vilka 
nyhetsmedier?  
Svar: 
 
A. Ja, genom radio 
B. Ja, genom TV 
C. Ja, genom morgontidning(ar)  
D. Ja, genom kvällstidning(ar)  
E. Ja, på annat sätt, nämligen: 
F. Nej/minns inte 
 
 
Om Du tänker på hur olika nyhetsmedier rapporterat om 
Estoniakatastrofen, om de berördas reaktioner och om orsakerna, hur 
värderar Du då följande mediers bevakning av det inträffade? 
 
Ange på en skala mellan 1 och 5, där 5 innebär att 
nyhetsbevakningen har gjorts på ett korrekt sätt och 1 att den skett 
på ett icke korrekt sätt. 
 
Skala: Icke korrekt sätt  1   2   3   4   5  Korrekt sätt    6 Inte tagit del av 
 
3. Vad anser Du om nyhetsbevakningen i radio? 
Svar: 
 
4. Vad anser Du om nyhetsbevakningen i TV? 
Svar: 
 
5. Vad anser Du om nyhetsbevakningen i morgontidningen? 



 30 

Svar: 
 
6. Vad anser Du om nyhetsbevakningen i kvällstidningen? 
Svar: 
 
7. Vad anser Du i allmänhet om nyhetsbevakning av katastrofer? 
Svar: 
 
8. Vad anser Du om nyhetsbevakningen av Estoniakatastrofen? 
Svar: 
 
 
Ange en bokstav som överensstämmer med Din upplevelse. 
 
9. Det har diskuterats en del om hur medierna har rapporterat om de 
anhöriga till omkomna och saknade i olyckan. Anser Du allmänt sett att 
det utrymme som ägnats de anhöriga i nyhetsrapporteringen i samband 
med Estoniakatastrofen har varit… 
Svar: 
 
A…alldeles för litet 
B…för litet 
C…lagom 
D…för stort 
E…alldeles för stort 
 
F. saknar uppfattning 
 
10. Anser Du att medierna på det hela taget speglat de anhörigas 
reaktioner i samband med Estoniakatastrofen… 
Svar: 
 
A…alldeles för närgånget 
B…närgånget 
C…hänsynsfullt 
D…alldeles för hänsynsfullt 
 
E. saknar uppfattning 
 
 
Besvara följande fråga utifrån Din upplevelse. 
 
11. Hur upplevde Du nyhetsrapporteringen av Estoniakatastrofen? 
 
Svar: 
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Ange på en skala mellan 0 och 10, där 10 innebär att Du instämmer 
helt och 0 att Du inte instämmer.  
 
Skala: Instämmer inte  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Instämmer helt 
 
12. När Estoniakatastrofen inträffade blev jag överraskad. 
Svar: 
 
13. Om jag tänker på katastrofala händelser känner jag negativa känslor. 
Svar: 
 
14. Estoniakatastrofen har varit av personlig betydelse för mig. 
Svar: 
 
15. Estoniakatastrofen har varit av nationell betydelse för Sverige. 
Svar: 
 
16. Om jag tänker på medias rapportering av Estoniakatastrofen blir jag 
upprörd. 
Svar: 
 
17. Jag blir arg om jag tänker på medias rapportering av 
Estoniakatastrofen. 
Svar: 
 
 
Ange en bokstav som överensstämmer med Dig. 
 
18. Har Du någon personlig erfarenhet av färjeresor på Östersjön? 
Svar: 
 
A. Ja 
B. Nej 
 
19. Känner eller kände Du personligen någon som var med på M/S 
Estonia? 
Svar: 
 
A. Nej 
B. Familjemedlem, nära anhörig 
C. Arbetskamrat, personlig bekant 
D. ”Bekantas bekant” 
 
20. Den 26 december 2004 drabbades Sverige av Flodvågskatastrofen. 
Känner eller kände Du personligen någon som var i Thailand när 
Flodvågskatastrofen inträffade? 
Svar: 
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A. Nej 
B. Familjemedlem, nära anhörig 
C. Arbetskamrat, personlig bekant 
D. ”Bekantas bekant” 
 
21. Ange utbildning: 
 
A. Folk-/grundskola 
B. Gymnasieutbildning eller liknande 
C. Universitet/högskoleutbildning 
 
22. Ange kön: 
 
A. Man 
B. Kvinna 
 
23. Ange ålder:         år 
 
Vänligen returnera den besvarade enkäten till denna adress: 
helenamann@gmail.com (OBS! Använd inte denna länk för att returnera 
enkäten; skriv adressen manuellt i till-rutan annars försvinner svaren.) 
 
Tack för Din medverkan! 
 
Önskar Du en kopia av uppsatsen? 
Svar: 
 
A. Ja 
B. Nej 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33 

Appendix 2 
 
Nedan följer enkäten som användes för att undersöka emotionell reaktion och 
upplevd nyhetsrapportering i samband med Flodvågskatastrofen. 
 

 
Ange en bokstav som överensstämmer med Dig. 
 
1. Har Du några minnen av nyhetsrapporteringen i samband med 
Flodvågskatastrofen?  
Svar: 
 
A. Ja 
B. Nej 
 
Om nej, fortsätt till fråga 19. 
 
 
Ange en eller fler bokstäver som överensstämmer med Dig. 
 
2. Försökte du fortlöpande att följa nyheterna om Flodvågskatastrofen 
under de första dagarna efter katastrofen? I så fall genom vilket eller vilka 
nyhetsmedier?  
Svar: 
 
A. Ja, genom radio 
B. Ja, genom TV  
C. Ja, genom morgontidning(ar)  
D. Ja, genom kvällstidning(ar)  
E. Ja, på annat sätt, nämligen: 
F. Nej/minns inte 
 
 
Om Du tänker på hur olika nyhetsmedier rapporterat om 
Flodvågskatastrofen, om de berördas reaktioner och om orsakerna, hur 
värderar Du då följande mediers bevakning av det inträffade? 
 
Ange på en skala mellan 1 och 5, där 5 innebär att 
nyhetsbevakningen har gjorts på ett korrekt sätt och 1 att den skett 
på ett icke korrekt sätt. 
 
Skala: Icke korrekt sätt  1   2   3   4   5  Korrekt sätt    6 Inte tagit del av 
 
3. Vad anser Du om nyhetsbevakningen i radio? 
Svar: 
 
4. Vad anser Du om nyhetsbevakningen i TV? 
Svar: 
 
5. Vad anser Du om nyhetsbevakningen i morgontidningen? 
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Svar: 
 
6. Vad anser Du om nyhetsbevakningen i kvällstidningen? 
Svar: 
 
7. Vad anser Du i allmänhet om nyhetsbevakning av katastrofer? 
Svar: 
 
8. Vad anser Du om nyhetsbevakningen av Flodvågskatastrofen? 
Svar: 
 
 
Ange en bokstav som överensstämmer med Din upplevelse. 
 
9. Det har diskuterats en del om hur medierna har rapporterat om de 
anhöriga till omkomna och saknade i olyckan. Anser Du allmänt sett att 
det utrymme som ägnats de anhöriga i nyhetsrapporteringen i samband 
med Flodvågskatastrofen har varit… 
Svar: 
 
A…alldeles för litet 
B…för litet 
C…lagom 
D…för stort 
E…alldeles för stort 
 
F. saknar uppfattning 
 
10. Anser Du att medierna på det hela taget speglat de anhörigas 
reaktioner i samband med Flodvågskatastrofen… 
Svar: 
 
A…alldeles för närgånget 
B…närgånget 
C…hänsynsfullt 
D…alldeles för hänsynsfullt 
 
E. saknar uppfattning 
 
 
Besvara följande fråga utifrån Din upplevelse. 
 
11. Hur upplevde Du nyhetsrapporteringen av Flodvågskatastrofen? 
 
Svar: 
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Ange på en skala mellan 0 och 10, där 10 innebär att Du instämmer 
helt och 0 att Du inte instämmer.  
 
Skala: Instämmer inte  0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  Instämmer 
helt 
 
12. När Flodvågskatastrofen inträffade blev jag överraskad. 
Svar: 
 
13. Om jag tänker på katastrofala händelser känner jag negativa känslor. 
Svar: 
 
14. Flodvågskatastrofen har varit av personlig betydelse för mig. 
Svar: 
 
15. Flodvågskatastrofen har varit av nationell betydelse för Sverige. 
Svar: 
 
16. Om jag tänker på medias rapportering av Flodvågskatastrofen blir jag 
upprörd. 
Svar: 
 
17. Jag blir arg om jag tänker på medias rapportering av 
Flodvågskatastrofen. 
Svar: 
 
 
Ange en bokstav som överensstämmer med Dig. 
 
18. Har Du någon personlig erfarenhet av vistelse i Thailand? 
Svar: 
 
A. Ja 
B. Nej 
 
19. Känner eller kände Du personligen någon som var i Thailand när 
Flodvågskatastrofen inträffade? 
Svar: 
 
A. Nej 
B. Familjemedlem, nära anhörig 
C. Arbetskamrat, personlig bekant 
D. ”Bekantas bekant” 
 
20. Den 28 september 1994 drabbades Sverige av Estoniakatastrofen. 
Känner eller kände Du personligen någon som var med på M/S Estonia? 
Svar: 
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A. Nej 
B. Familjemedlem, nära anhörig 
C. Arbetskamrat, personlig bekant 
D. ”Bekantas bekant” 
 
21. Ange utbildning: 
 
A. Folk-/grundskola 
B. Gymnasieutbildning eller liknande 
C. Universitet/högskoleutbildning 
 
22. Ange kön: 
 
A. Man 
B. Kvinna 
 
23. Ange ålder:         år 
 
Vänligen returnera den besvarade enkäten till denna adress: 
helenamann@gmail.com (OBS! Använd inte denna länk för att returnera 
enkäten; skriv adressen manuellt i till-rutan annars försvinner svaren.) 
 
Tack för Din medverkan! 
 
Önskar Du en kopia av uppsatsen? 
Svar: 
 
A. Ja 
B. Nej 
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Appendix 3 
 

Nedan följer missivet som medföljde enkäten vid första utskicket.  
 

 
 

Er kommun har blivit slumpmässigt utvald bland Sveriges 290 kommuner. 
Sammanlagt ingår 100 kommuner i denna studie.  
 
Vänligen vidarebefordra denna enkät till någon som ingår i kommunens 
POSOM-grupp (psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och 
katastrofer) och som har möjlighet att besvara enkäten inom en vecka: 
senast torsdagen den 11 maj 2006. 
 
 
Hej! 
 
Denna enkät kommer att användas i en magisteruppsats vid psykologiska 
institutionen på Stockholms universitet. Uppsatsen undersöker emotionell 
reaktion och upplevd nyhetsrapportering vid katastrofer. 
 
Din medverkan behandlas konfidentiellt: Enkätsvaren kommer att 
avidentifieras innan sammanställning. Som tack för Din medverkan 
översänder jag uppsatsen om Du så önskar. 
 
Instruktioner om hur Du skall gå till väga finns i anslutning till frågorna. 
 
Besvara enkäten genom att returnera denna e-post: OBS! Enkäten kan 
endast fyllas i efter att Du tryckt på svara-knappen. 
 
/Helena Mann, magisterstuderande vid psykologiska institutionen på 
Stockholms universitet (tfn nr). 
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Appendix 4 
 

Nedan följer missivet som medföljde enkäten vid andra utskicket.  
 

 
Detta är ett utskick till Sveriges samtliga kommuner.  
 
Vänligen vidarebefordra denna enkät till någon som ingår i kommunens 
POSOM-grupp eller ansvarig för kommunens krishantering och som har 
möjlighet att besvara enkäten inom en vecka: senast fredag den 19 maj 
2006. 
 
 
Hej! 
 
Denna enkät kommer att användas i en magisteruppsats vid psykologiska 
institutionen på Stockholms universitet. Uppsatsen undersöker emotionell 
reaktion och upplevd nyhetsrapportering vid katastrofer. 
 
Din medverkan behandlas konfidentiellt: Enkätsvaren kommer att 
avidentifieras innan sammanställning. Som tack för Din medverkan 
översänder jag uppsatsen om Du så önskar. 
 
Instruktioner om hur Du skall gå till väga finns i anslutning till frågorna. 
 
Besvara enkäten genom att returnera denna e-post; då du har tryckt på 
svara-knappen (retur till avsändare) kan du markera dina svar i enkäten. 
OBS! Enkäten kan endast fyllas i efter att Du tryckt på svara-
knappen. 
 
/Helena Mann, magisterstuderande vid psykologiska institutionen på 
Stockholms universitet (tfn nr). 
 


