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Förord
I den här rapporten vill vi belysa hur nationella och transnationella medier
kan fungera i en global kris. Rapporten baseras på de empiriska resultaten
från ett projekt finansierat av Krisberedskapsmyndigheten (KBM) om globalt
medierade kriser (dnr 392/2005). Den utgör ett sammandrag av den mer
omfattande engelska publikationen – Transnational and National Media in
Global Crisis (under utgivning på Hampton Press).1 Inom ramen för
projektet publicerades också artikeln ”Transnational News and Crisis
Reporting: the Indian Ocean Tsunami in CNN and Swedish TV4” in Nord och
Kivikuru (eds) After the Tsunami: Crisis communication in Finland and
Sweden, (under utgivning på Nordicom) samt två konferenspapper (peer
reviewed) presenterade på internationella konferenser.

1 Här vill vi rikta ett stort tack till Lisa Larsson på Försvarshögskolan för hennes insatser i

bearbetningen av denna rapport.
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1. Tsunamikatastrofen som en global medierad kris

Tsunamikatastrofen i Indiska oceanen 2004 var många sätt unik och den

blev bland annat en mediehändelse av tidigare oanat slag. Aldrig tidigare

har en katastrof givit upphov till en så omfattande nyhetsrapportering

världen över. Katastrofen har setts som en vändpunkt för erfarna

journalisters och etablerade tvkanalers (Bindra, 2005) samt allmänhetens

sätt att nyttja online journalistik. De som intresserat sig för moraliska

implikationer av hur medierna representerar händelser, människor och

situationer har använt katastrofen för att visa hur nationella och

transnationella medier bör fungera i kriser och katastrofer. I det

sammanhanget uppfattas mediernas uppgift vara att knyta världen samman

genom att frammana tittarnas medlidande och solidaritet med varandra och

med de drabbade, såväl inom som över nationsgränserna 2

Tsunamikatastrofen var ovanlig i sitt slag därför att den var både fullkomligt

oväntad och att den, utöver de hundratusentals drabbade som befann sig i

själva området, fick omedelbara konsekvenser för människor över praktiskt

taget hela världen. Det gör katastrofen också särdeles intressant från ett

medieforskningsperspektiv. Bland annat kan den lära oss om

nyhetsmediernas verkliga modus operandi – hur de representerar olika

aktörer och vilket ansvar som tillskrivs dessa aktörer, liksom hur de

förhåller sig till sina källor och till sin publik. Detta synes vara viktiga

insikter också då vi säkerligen framöver kommer att möta liknande kriser

om än kanhända inte alltid lika omfattande och plötsliga.

Olika medier rapporterade antagligen om katastrofen på olika sätt och antog

olika roller i förhållande till den. Vi jämför i denna studie hur en

transnationell och en nationell tvkanal (CNN och svenska TV 4) fungerade i

tsunamikatastrofen och vi betraktar katastrofen som en kris av globalt slag.

Vi har alltså valt att studera mediernas roller i tsunamikatastrofen främst

därför att ett sådant angreppssätt väcker frågor om hur olika medier

fungerar i en global kris, framförallt med avseende på transnationell

gemenskap och ansvarstagande för krishantering. Vi har jämfört

transnationell och nationell tv utifrån tre perspektiv:

1. hur tvjournalisterna såg på sin roll i katastrofen

2. hur nationell och transnationell rapportering såg ut

3. hur nyhetskonsumenter i Sverige uppfattade katastrofen.

2 Silverstone, 2007; Chouliaraki, 2006.
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Kriser må beröra oss på konkreta sätt, men de kommer till vår kännedomvia

medierna. Medierna formulerar och delar våra bekymmer och vår oro. Dess

representanter hävdar själva att de agerar i våra intressen och säger sig

finnas där för oss, och de förmedlar lidande som sker långt ifrån oss så att

vi inte ska kunna säga att vi inget visste. Det sätt på vilket saker och ting

framställs i medierna kan man alltså uppfatta som likvärdigt med själva

”verkligheten”. Vi gör inte anspråk på att undersöka några andra

verkligheter” än dem som kan härröras till de analyserade medierna. På

dessa grundvalar benämner vi tsunamikatastrofen en medierad global kris,

och det är i den bemärkelsen vi undersöker katastrofen.

Genom att använda uttrycket medierad kris vill vi betona de sätt som

medierna använder för att skildra dessa extraordinära händelser. Därtill vill

vi peka på att tsunamikatastrofen var en global kris som påverkade

människor från olika delar av världen samtidigt – människor som befann sig

på långt avstånd från själva katastrofområdet blev direkt berörda.

Katastrofen orsakade skador och problem i ett stort antal länder, och

människor från flera kontinenter berördes. Medborgare i 40 länder miste

livet.

I överensstämmelse med Martin Shaw använder vi termen global kris för att

beskriva en kris som världen över uppfattas ha lett till enorma förluster av

mänskligt liv, och som följts av betydande påtryckningar för internationell

inblandning. För att sådana påtryckningar ska kunna uppstå, menar Shaw

att det måste finnas en global mediering av krisen, så att människor och

regeringar över hela världen blir medvetna om den.3

2. Transnationella och nationella medier i globala
medierade kriser

Troligen finns betydande skillnader mellan nationella och transnationella

nyhetsmediers sätt att skildra en och samma globala katastrof. Skillnaderna

gäller såväl de journalistiska idealen som hur tittarna uppfattar och förstår

bevakningen. Detta kan bland annat bero på att medierna har olika

förutsättningar när de ska rapportera om en plötslig och omfattande kris

långt ”hemifrån”.

Den transnationella nyhetskanalen kanske inte ens kan sägas ha något

”hem” utan finns ständigt närvarande överallt, och kan börja sända med

kort varsel. Den nationella nyhetskanalen behöver däremot börja med att

fatta beslut om hur händelsen ska bevakas, och sedan skicka i väg reportrar

som ska resa långt innan de kan börja rapportera.

3 Shaw, 1996.
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Det är framför allt den nya tekniken som gjort det möjligt för transnationella

kanaler som CNN att sända dygnet runt, och att direktsända från världens

alla hörn. Vissa menar att denna teknologiska kapacitet radikalt har

förändrat det sätt på vilket vi förstår vår omvärld. När journalistiken styrs

mer och mer av direktsändningar, dygnet runt, sju dagar i veckan, så

minskar avståndet till den bevakade krisen, liksom tiden det tar att sända

nyheter från avlägsna platser. Inom globaliseringsforskningen talas det

ibland om ”tids och rumskompression”. Det handlar om hur förändringar i

tids – och rumsuppfattningar bidrar till att människor förändrar sina

föreställningar om omvärlden. Nyhetsrapporteringens direktsändning kan

alltså ses som högst relevant för eventuella förändringar i människors

omvärldsföreställningar.4

Det antas ofta att direktsändningar får människor som befinner sig långt

ifrån platsen för händelserna, d.v.s. krishärden, att känna sig som om de

var där, på plats i den stund som händelserna utspelar sig.Detta5 har också

framförts som förklaring till CNN:s framgång under gulfkriget, det första

Irakkriget.

Sedan dess har direktsändningen kommit att bli CNN:s typiska

nyhetsformat, och den har utvecklats till både ett signum och en ideologi

som givit kanalen en ledande position bland nyhetsproducenterna på den

globala marknaden. Direktsändningen är i sin tur kopplad till det så kallade

”breaking news”formatet, d.v.s. den typ av bevakning där man bryter all

annan sändning och ägnar all tid åt en viss händelse. Med tanke på CNN:s

obegränsade sändningstid har ”breaking news”formatet blivit kanalens

främsta trumfkort.6 CNN var självfallet inte det medieföretag som

”upptäckte” detta kraftfulla ideologiska instrument, men nyhetskanalen var

först med att utnyttja teknologin och göra den till en nyhetsgenre och en

marknadsstrategi.

Så har kanalen under en pågående kris, d.v.s. alltmedan en nyhetsstory

utspelar sig, journalister på plats som utan urskiljning rapporterar i

direktsändning allt de observerar till tittare över hela världen. Tittarna

förväntas själva sålla i nyhetsflödet, välja ut vad de finner mest relevant och

ofta även tolka innehållet efter eget huvud.7 CNN bygger således sin

4 Se exempelvis Giddens, 1991 och Harvey, 2000.
5 D.v.s. att man fångar tittarnas uppmärksamhet genom att sända bilder från kriser och

konflikter av det som händer när det händer.
6 KüngShankleman, 1997.
7 Det ska tilläggas att CNN uppfattar sin publik som tillhörande de övre samhällsskikten

(audience conceived to be upmarket) och betraktar den som mer aktiv i sitt tittande än

den genomsnittliga tvtittaren.
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nyhetsbevakning på primärkällor snarare än på andrahandsinformation som

sänds först efter att den redigerats till inslag. Förutom att denna sorts

nyhetsförmedling lämnar större frihet till publiken så skapar den en

öppenhet som kan tänkas gynna beslutsfattare och högre tjänstemän.

Samtidigt hävdas det ofta i debatten att denna typ av journalistik skapat en

större tidspress på beslutsfattarna som informeras samtidigt med

medborgarna och som därför avkrävs snabbare beslut än tidigare.

Beslutsprocessen förväntas då ske öppet inför medborgarna.8

CNN:s direktsändningsformat har kommit att sprida sig inom journalistiken

världen över9 och har påverkat både nationella och lokala tvkulturer. Tack

vare billigare teknologi har i dag såväl nationella nyhetsbolag som många

lokala tvstationer allt fler direktsändningar i sina nyhetsprogram. Vad som

ofta glöms bort i diskussionerna är att de största hindren i rapporteringen

av kriser och katastrofer gäller geografiska avstånd och komplicerad

logistik. Även journalister med stora resurser och modern utrustning för

direktsändning måste hantera dessa hinder. De flesta nationella kanaler

föredrar nämligen att ha ett eget team på plats som rapporterar från krisen

till hemmapubliken. Om krisen bryter ut långt ”hemifrån” så måste

journalisterna följaktligen resa långt. Tid och rum blir då viktiga aspekter

som sätter gränser för rapporteringen och måste hanteras – inte alls

faktorer som man alltmer kan bortse ifrån. Medan en transnationell kanal

som CNN redan har ett nätverk av frilansreportrar (”stringers”) och partner

världen över så måste många nationella journalister förhandla om

logistiken, om kontaktpersoner och om så kallade ”fixers” i konkurrens med

andra nyhetsorganisationer som befinner sig i samma situation. Detta

innebär alltså att den transnationella kanalen som ett led i sin satsning på

direktsändningar även har en beredskap som vida överstiger de nationella

kanalernas när det gäller att rapportera från områden i världen som

vanligtvis inte förekommer i nyheterna.

Samtidigt är det viktigt att inte överdriva det övertag som CNN har tack

vare sina direktsändningar, även om kanalen har utnyttjat dem väl under en

rad kriser. För att återvända till erfarenheterna från gulfkriget är det

exempelvis intressant att notera att trots att detta krig blev omnämnt som

det första kriget som utspelades i direktsändning så utgjorde

direktsändningarna i själva verket en mindre del av den totala

8 Mot detta står dock att en lång rad forskare såsom Livingstone (1997), Robinson (2002)

och Jakobsen (2000) hävdar att denna så kallade CNNeffekt – alltså att CNN:s

rapportering skulle påverka beslutsfattande om internationell intervention – är överdrivna.

Här avses den uppfattning som CNN själv står för.
9 Thussu, 2003:11819.



Tsunamikatastrofen i nationell och transnationell tv Dnr 392/2005

9

rapporteringen. Trots att det nu har gått nästan två årtionden, och trots den

tekniska utvecklingen, så är fortfarande direktsändningar undantag snarare

än regel. CNN:s småpratande och spontana journalistiska stil förmedlar

onekligen en känsla av ständigt pågående direktsändning. En observant

tittare upptäcker dock snart att innehållet till största delen består av filmade

inslag, uppdateringar av tidigare direktsända klipp och inspelade intervjuer

med utsända journalister. Mycket av det som tycks vara direktsänt är alltså

i själva verket bandat.

Ändå utgör direktsändningen som nyhetsformat en central skillnad mellan

transnationell och nationell krisrapportering, även om skillnaden inte är så

överskuggande som exempelvis CNN själva hävdar. Skillnaden beror heller

inte nödvändigtvis på att CNN har mer resurser och personal än de

nationella nyhetskanalerna. Man ska också komma ihåg att

direktsändningen inte är lika central i en nationell tvkultur med ett starkt

public serviceetos. Det kan till och med vara så att sådana nyhetskulturer i

vissa situationer uttryckligen prioriterar en korrekt rapportering före en

snabb. Nyhetsredaktionen kan då välja att avvakta med sin sändning för att

försäkra sig om att rapporteringen blir korrekt och lämplig för kanalen.10

Detta gäller särskilt när den nationella publiken antas vara direkt berörd av

det som inträffat. Här ställs den nationella kanalen inför ett dilemma.

Samtidigt som det krävs en korrekt rapportering är det viktigt att kanalen

snabbt kan få fram rapporter från de egna journalisterna för att inte behöva

förlita sig på andra kanaler eller nyhetsbyråer (särskilt om det finns

nationella medborgare bland de döda och skadade). Detta är också ett sätt

för nyhetskanalen att manifestera för sina tittare att deras oro tas på allvar,

att nyhetskanalen handlar ansvarsfullt och förtroendeingivande.11

Tidigare forskning har också funnit att människor främst söker sig till

nyheter på sitt eget språk under kriser. Det egna språket upplevs ge en

känsla av trygghet och säkerhet gentemot omvärlden. Vanligtvis är det bara

den första dagen av en kris som stora tittargrupper vänder sig till

transnationella kanaler för att få veta det senaste. Detta kan förklara varför

CNN marknadsför sig som en kanal som är först på plats – dess

korrespondenter är våra ögon och öron, och vad som än händer så kommer

vi som CNNtittare att få veta det först av alla.

10 Se exempelvis Odén, Ghersetti och Wallin, 2005 om tsunamin. De visar hur SVT valde

att vänta med sin första sändning för att se till att den mest lämpade journalisten kom på

plats. SVT valde alltså att få allt ”rätt” snarare än att gå ut snabbt och riskera att lämna ut

fel information.
11 Riegert & Olsson, 2007.
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Man kan utgå ifrån att nyhetsmedierna, nationella som transnationella, har

en viktig rituell roll under kriser. Med det menas att de sluter människor

samman, fungerar som navet i ett omskakat samhälle och erbjuder tröst

och delaktighet i sorg, chockartade upplevelser etc. I så fall blir

Nyhetskanalens förmåga att skapa närhet till tittarna blir här en central del i

journalistiken, särskilt i en extrem krissituation. Man kan samtidigt anta att

journalister som arbetar för transnationella nyhetskanaler har ett större

avstånd till sin publik att överbrygga än deras nationellt arbetande kollegor.

Transnationella nyhetsorganisationer kan ju inte utgå ifrån att kanalen och

publiken delar en gemensam historia, en gemensam politisk kultur, ett

gemensamt språk och gemensamma samhälleliga institutioner. Den

transnationella kanalen måste i stället förutsätta att deras publik är mer

diversifierad och multinationell än den nationella publiken (även om också

den nationella publiken mycket väl kan vara multikulturell). Att bygga en

relation till tittarna är därför sannolikt en större utmaning för en

transnationell än för en nationell tvkanal. Närheten måste skapas på delvis

andra sätt.

Trots att CNN oftast betraktas som en typisk amerikansk kanal så

marknadsför sig CNN som en global nyhetskanal. Detta innebär att det

varken finns något att betrakta som ”nära” eller ”långt borta”. CNN finns

överallt i världen. Kanalen har alltså ingen given hemmapublik som

journalisterna kan sammanföra de drabbade i en kris med, och ingen

”hemmaregering” att sätta i centrum för krishantering eller för symboliska

handlingar i samband med nationell sorg. Det finns heller ingen självklar

stat eller regering att ifrågasätta och kritisera. På det sättet kan man

argumentera för att journalister på transnationella kanaler har ett större

behov av att upprätta en nära relation med sin publik.

Däremot tycks CNN dela inställningen med de nationella och lokala

kanalerna att nyhetsmedierna ska fungera som ”tidiga varningssystem”

(early warning systems) i kriser. Kanalen ska utgöra ett gemensamt ”rum”

dit människor kan vända sig, och det är nyhetsmediernas uppgift att hålla

myndigheterna ansvariga för sina eventuella misstag.

2.1. Betydelsen av den transnationella kanalens nationella
hemvist
De transnationella kanalerna liknar sina nationella motsvarigheter mer än

vad de liknar varandra sinsemellan. Det fann Robertson i sin studie om hur

tyska och brittiska transnationella kanaler rapporterade om

tsunamikatastrofen. En kanals lokala ursprung (ofta präglad av den
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nationella journalistkulturen) verkar alltså betyda mer än den publik som

kanalen riktar sig till.12

Det är inte överraskande att den nationella kulturen spelar en nyckelroll i

nyhetsorganisationens kultur, enligt KüngShankleman.13 Hon menar att

CNN förmedlar centrala amerikanska värderingar såsom ”frontier spirit”, en

anda som tänjer på gränserna, individualism och ”proactivity”,framåtanda.

Hon noterar vidare några grundläggande värderingar i CNN:s korporativa

kultur: kanalen anser sig vara synonym med nyheter (CNN är nyheterna)

eftersom den ändrade reglerna för nyhetssändningar och på det sättet

omskapade nyhetsgenren. KüngShankleman kallar till och med CNN för en

nyhetsmissionär, eftersom kanalen anser sig vara den snabbaste

producenten av direktsända nyheter med global räckvidd. Det finns en

självsäkerhet i CNN:s föreställning om den ”globala världssynen”, menar

KüngShankleman. Till exempel finns föreställningen att kanalens nyheter

påverkar historiens gång.14

Precis som Volkmer i sin studie av CNN noterar KüngShankleman också

CNN:s medvetna ansträngningar att undvika etnocentrism, d.v.s. att

undvika en betoning på det amerikanska.15 Ändå tycks publiken fortfarande

uppfatta CNN som en amerikansk nyhetsorganisation med ett amerikanskt

perspektiv på internationella nyheter.

En tredje viktig del av CNN:s korporativa kultur är kanalens beroende av

tittarsiffror, d.v.s. av att ”tittarna ’betalar räkningarna’ och utan dem så

upphör organisationen att fungera”16. En del av det journalistiska arbetet

består därmed av att hålla annonsörer och tittare glada – inte av att tala om

för tittarna vad de ska tänka.

CNN har alltså en global profil med underliggande amerikanska kulturella

drag. De amerikanska dragen är tydligare i amerikanskrelaterade nyheter

och i program där kanalen sänder mot en amerikansk publik. De journalister

och de delar av CNN som arbetar med den globala publiken i åtanke

uppvisar däremot inte lika mycket av detta.

12 Robertson i Riegert et al. under utgivning.
13 KüngShankleman, 2003:956.
14 Denna uppfattning ställer hon mot BBC. BBC:s självsäkerhet kommer till uttryck genom

att kanalen gör anspråk på att ha ett unikt nationellt ansvar, att vara det bästa bolaget i

branschen och att stå som väktare för ett unikt och viktigt public servicearv (2003:95)

med brittiska anor.
15… ”androgenous perspective on what constitutes the news”. Volkmer, 1999:158. Küng

Shankleman 2003:87.
16 ”That viewers ’pay the the bills’, and unless they watch, the organization can’t function.”

KüngShankleman 2003:96.
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Flera av deltagarna i vår studies fokusgrupper som ibland tittade på CNN sa

att de vände sig till kanalen för att få ett annat perspektiv än det nationella.

De betonade att CNN inte representerade ett internationellt perspektiv: de

såg kanalen som främst riktad till amerikaner, företagare och

företagsledare..

3. Studiens design och metod – en jämförelse mellan
CNN:s och TV4:s rapportering av tsunamikatastrofen

CNN:s nyhetskultur är alltså mycket väl lämpad för att bevaka en global kris

eller katastrof. Tsunamikatastrofen i Indiska oceanen 2004, som var både

oväntad och omfattande, kan sägas vara just en sådan typ av händelse som

CNN är bäst på att bevaka, åtminstone utifrån de tekniska, logistiska och

tidsmässiga aspekterna. Ändå gav denna händelse upphov till den mest

”komplexa” bevakningen i CNN:s historia. Det menar Chris Cramer, tidigare

vd för CNN International. Tsunamikatastrofen kom att inbegripa mer än 100

CNNmedarbetare med dryga tolv team som rapporterade från det drabbade

området.17

Som jämförelse kan nämnas att svenska SVT sände tre team till

Sydostasien och omlokaliserade några journalister som redan befann sig i

området på semester. Svenska TV 4 sände ett team med två reportrar till

Thailand och ett team till Sri Lanka18. Samtidigt ska man komma ihåg att

inget annat västland drabbades så allvarligt av tsunamikatastrofen som

Sverige. I ett vidare perspektiv är därför den svenska tvrapporteringen

synnerligen lämplig för att undersöka hur ett litet lands medier reagerar

under en så kallad global kris som påverkar ett stort antal medborgare,

både ”hemma” och på platser som ligger långt från hemlandet.

Alla journalister som intervjuats för denna studie menar att

tsunamikatastrofen i Indiska oceanen var deras livs största nyhetshändelse

(story). Den kunde inte jämföras med något de tidigare upplevt, trots att de

var erfarna och hade bevakat både krig och andra naturkatastrofer. Krisen

var så omfattande att journalisterna kom att arbeta på fältet i flera veckor,

ofta 20 timmar per dag. CNN:s journalister hade ”breaking news”formatet

att arbeta efter, vilket innebar att de ständigt måste vara redo att sända

rapporter direkt. De svenska journalisterna hade ingen motsvarande dygnet

runtnärvaro i etern, men också de arbetade långa dagar. 19

17Cramer, Chris “Forward” in Bindra, (2005:134).
18 Odén, Ghersetti och Wallin, 2005:34, 40.
19 Därtill flyttades de runt efter den första veckan. Odén, Ghersetti and Wallin (2005).



Tsunamikatastrofen i nationell och transnationell tv Dnr 392/2005

13

Vår studie av tsunamikatastrofen 2004 är indelad i tre delar som var och en

söker analysera likheter och skillnader mellan den transnationella kanalen

CNN:s och den nationella kanalen TV 4:s sätt att hantera en sådan här

händelse. Vi analyserar

1. innehåll: vi som medieforskare tolkar nyhetsrapporteringen

utifrån den metod vi valt

2. reception: hur tittare tolkade rapporteringens innehåll och hur de

uppfattade katastrofen

3. journalistik: hur journalisterna som rapporterade från katastrofen

såg på sin egen roll och på sin egen rapportering.

Genom att studera krisrapporteringen utifrån dessa tre perspektiv har vi

haft möjlighet att till viss del balansera de likheter och skillnader i nationell

och transnationell rapportering som vi funnit i innehållet mot hur sändare

och mottagare tolkat bevakningen. Innehållsanalysen kan exempelvis peka

på hur den transnationella kanalens rapportering skildrar katastrofen mer

dramatiskt med hjälp av direktsända bilder (om så skulle vara fallet), men

detta kanske inte uppfattas på samma sätt av tittarna. Journalisterna själva

kan vidare ha en viss uppfattning om de inslag och de direktsända rapporter

de producerade, som möjligen inte helt stämmer överens med

innehållsanalysens resultat. De tre perspektiven ökar alltså möjligheterna

att skaffa en mer balanserad bild av hur tsunamikatastrofen 2004

förmedlades. Vi kan få insikter om hur medierna både ser på sig själva och

fungerar i en kris – i såväl tittarnas som forskarnas ögon.

Det är samtidigt viktigt att påpeka att detta är en begränsad och relativt

liten empirisk studie. Delvis beror detta på de svårigheter vi stötte på när vi

samlade in material. CNN var inte beredda att ställa mer än en begränsad

del av sitt nyhetsmaterial till vårt förfogande och vissa CNNjournalister var

svårtillgängliga och hade begränsade rättigheter att uttala sig om den egna

nyhetsorganisationen.20 Ändå lägger vi i denna rapport i vissa avseenden

större tyngdpunkt på att analysera den transnationella kanalen. Det är ett

högst medvetet val som beror på att det finnas relativt lite tidigare

forskning inom detta område, medan nationell tv har studerats mer. En

generell slutsats från detta projekt är att det behövs mer forskning om

transnationella medier, trots de praktiska hindren. Inte minst behöver de

20 Det är en intressant fråga i sig att CNN som marknadsfört sig som en representant för

öppenhet och liberala demokratiska värderingar inte tillåter sina journalister att öppet och

förbehållslöst diskutera kanalens journalistik och arbetsformer. Det är också

anmärkningsvärt att denna kanal som säger sig vilja spela en roll ”in the making of

history” inte arkiverar sitt nyhetsmaterial för framtida behov, till exempel för icke

kommersiell forskning.
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transnationella mediernas genomslagskraft och nyhetskulturer studeras

närmare.

Trots begränsningarna har de tre delstudierna sammantaget genererat

intressanta resultat. De har gett upphov till en rad nya frågor som vi

presenterar och diskuterar i denna rapport. Nedan beskriver vi först hur vi

gått tillväga i de tre analyserna.

3.1. Analys av nyhetsrapporteringens innehåll

Innehållsanalysen baseras på nyhetsmaterial från den svenska nationella

kanalen TV 4 och från CNN International. TV 4:s material sändes mellan den

26 och 31 december 2004, och CNN:s material sändes mellan den 25 och

30 december 2004.21

Vi analyserar varje nyhetsinslag utifrån perspektivet att det är en

nyhetsberättelse som berättas av en journalist och som rymmer olika typer

av information, budskap, bilder och individer. Nyhetsberättelserna ges olika

innebörder (mening) beroende på hur dessa budskap, bilder och individer är

kontextualiserade och positionerade i berättelsen. Analysens syfte är att

blottlägga innebörderna och diskutera på vilka grunder de kan sägas prägla

innehållet. 22

Innehållsanalysen av CNN:s och TV 4:s rapportering är strukturerad runt ett

antal frågor. Betoningen ligger på hur nyheten berättas och på hur

berättelsen utvecklas kronologiskt eller tematiskt med avseende på tre

aspekter: tid och rum, de inblandade samt skildringar av lidande.

Tid och rumsdimensionen fångar in frågan om hur och i vilken utsträckning

som nyhetsredaktionen strävar efter att överbrygga avståndet till de

drabbade och den drabbade regionen. Hur nära eller hur långt bort verkar

katastrofen vara? För att undersöka hur tid och rumsdimensionen uttrycks i

innehållet analyserar vi

! på vilken plats inslaget sänds

21 TV 4materialet består av alla inslag som sändes i 19.00 och 22.00sändningarna.

CNNmaterialet är baserat på inspelade nyheter från CNN International under de tolv

första timmarna efter att vågorna träffat stränderna. Materialet för tidsperioden efter

dessa inledande tolv timmar, fram till den 30 december, består av nyhetsinslag som

producerats av CNN Internationals korrespondenter och sänts på nationella CNN (några av

inslagen samsändes med CNN International). Jämförelsen mellan nyhetskanalerna ska ses

i ljuset av de skillnader som finns i materialet.
22 Med inslag avses nyhetsankarets introducerande presentation av nyhetsberättelsen och

en efterföljande rapport som innehåller bilder och text. I vissa fall kan ett inslag innehålla

ytterligare information – en avrundande kommentar av nyhetsankaret (Riegert, 1998:

Appendix 2:2).
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! om händelserna skildras som pågående eller som något redan

inträffat

! vilken roll och betydelse som tid och rum ges i nyhetsinslaget

! om och i så fall hur platsen man rapporterar om är

sammankopplad med andra geografiska platser.

I denna analys blir direktsändningen en viktig faktor.

Utifrån aspekten om ”de inblandade” analyserar vi

! vilka individer och grupper (aktörer) som förekommer i inslaget

! vilka roller aktörerna ges.

Här ligger fokus på hur statliga aktörer skildras och på hur nyhetskanalen

hanterar ansvarsfrågorna. Men vi undersöker också om de drabbade och

andra inblandade (inklusive medierna) definieras som nationella eller mer

som universella offer, hjältar, hjälpare etc.

Utifrån aspekten om lidande analyserar vi

! vilka som lider i inslagen

! hur de lidande relateras till den tänkta publiken och till kanalen

! vad denna relation kan tänkas ha för betydelse.

I den mån dessa aspekter och frågor varit tillämpliga så har de styrt även

de andra två perspektiven – publikens uppfattningar och journalisternas

roller.

3.2. Analys av tittarnas uppfattningar

I projektets andra delstudie frågade vi oss hur tittarna uppfattade och

tolkade denna tidiga fas av rapporteringen från den nationella och den

transnationella nyhetskanalen. Vilken sorts erfarenhet och kunskap använde

sig svenska och ickesvenska tittare av för att skapa mening i mediernas

rapportering om tsunamikatastrofen? Kände svenskarna att de kom

närmare katastrofen, och krävde de att regeringen agerade på ett sätt som

ickesvenskarna inte gjorde?

För att analysera dessa frågor – hur tittarna skapar förståelse och hur de

tolkar nyhetsinnehållet – valde vi en kvalitativ metod: fokusgruppstudier. En

fokusgruppdiskussion är en löst strukturerad gruppdiskussion som leds av

en moderator. Moderatorns roll är att underlätta samtalet kring ett visst

ämne och få deltagarna i fokusgruppen att prata fritt med varandra om

detta ämne. Fördelen med fokusgruppstudier är att forskaren kan observera

hur en grupp diskuterar och interagerar kring sina tolkningar och

meningsskapanden utan att forskaren styr samtalet. Man har också
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möjlighet att ställa mer djuplodande frågor, till exempel om hur tittarna

reagerar på tvbilderna, och så kan gruppen diskutera dessa frågor.23

Man måste dock komma ihåg att vår tittarundersökning gjordes två år efter

att tsunamikatastrofen inträffade. För det första tenderar människor att ha

svårt att komma ihåg vad de gjorde vid den aktuella tidpunkten – hur de

reagerade eller vilka specifika medier de använde sig av. För det andra var

tsunamikatastrofen ett nationellt trauma för Sverige. Regeringens sätt att

hantera krisen kom att bli starkt kritiserat och senare resultera i en kraftigt

fördömande rapport från katastrofkommissionen.24 Katastrofen var alltså en

händelse som stannade kvar i den svenska allmänhetens medvetande en

relativt lång tid. Sannolikt påverkades människors minnesbilder så att de

stämde mer överens med mediernas versioner av katastrofen än vad vi

annars skulle se.

Ett antal deltagare i fokusgrupperna gjorde också specifika kopplingar

mellan bilderna som de fick se och sina egna minnesbilder av tsunamin.

Därför tolkar vi diskussionerna i grupperna endast som reflektioner gjorda

av fokusgrupperna vid tiden för dessa samtal. Därtill är det viktigt att

komma ihåg att deltagarnas tolkningar i sin tur självfallet påverkas av

a) deras närhet till människor som var involverade i tsunamikatastrofen

b) deras personliga erfarenheter från tiden då händelsen inträffade

c) mediernas bevakning av katastrofen, både när den inträffade och

därefter

d) opinionsklimatet i den kultur som de identifierar sig med

e) själva fokusgruppsituationen. 25

I studien ingick åtta fokusgrupper som bestod av fyra personer vardera –

fyra grupper med kvinnor och fyra grupper med män. Grupperna

rekryterades för att ge så stor spridning som möjligt när det gäller ålder,

kön och etnisk bakgrund (svenskar och ickesvenskar). Vi strävade också

23 Förutom att via moderatorns insatser ge plats även för de mer tystlåtna deltagarna så
lät vi inledningsvis alla fylla i en enkät med frågor som senare togs upp i diskussionen. På
detta sätt kunde varje individ uttrycka sina egna åsikter utan att påverkas av de andra.
(Här vill vi tacka Ulrika Olausson för hennes ovärderliga hjälp i förberedelsearbetet. Se
även Olausson, Ulrika (2005) Medborgarskap och globalisering: Den diskursiva
konstruktionen av politisk identitet. Örebro: Örebro Universitet.) Efter den inledande
enkäten vidtog en diskussion om vad gruppdeltagarna mindes av mediernas bevakning av
katastrofen. Därefter visades två inslag från CNN International och två inslag från TV 4
som båda följdes av diskussioner. Alla inslagen var från katastrofens första dygn, med
undantag för det andra TV 4inslaget som var från dagen efter. CNN Internationalklippen
sändes alltså några timmar före det första TV 4inslaget.
24 Sverige och tsunamin – granskning och förslag. [Sweden and the Tsunami – scrutiny
and recommendations] Huvudrapport från 2005 års katastrofkommission. Stockholm
2005. SOU 2005: 104.
25 Volkmer, (red.) (2006).
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efter en viss geografisk spridning, d.v.s. efter att få med deltagare från en

liten stad, en medelstor stad och från Stockholm och Göteborg. Alla

deltagare hade följt tsunamikatastrofen på tv.26

I varje fokusgrupp fick deltagarna se två tvklipp från CNN och två från

TV 4. Klippen var valda så att de skulle likna varandra så mycket som

möjligt. Det första klippet handlade om Thailand och det andra om Sri Lanka

(CNN International) respektive Indien (TV 4). Inget av de två senare

inslagen innehöll västerlänningar.

De frågor som diskuterades i grupperna handlade om

! tids och rumsaspekten

! deltagarnas upplevelse av närhet eller avstånd till det inträffade

! hur deltagarna uppfattade skildringen av lidande

! i vilken mån deltagarna kände sig känslomässigt berörda av vad

de såg.

Vi bad även deltagarna att reflektera över aktörerna i rapporteringen och

frågade vem som kunde förväntas ta ansvar i en sådan här situation.

3.3. Analys av journalisternas roller

I den tredje delstudien fokuserade vi på journalisternas uppfattningar om

sina egna roller och på deras erfarenheter av tsunamin. Eftersom det finns

tidigare studier om de svenska journalisterna.27 koncentrerade vi oss här på

CNNjournalisterna.

Vi frågade alltså CNNjournalister hur de uppfattade sin uppgift. Handlade

det främst om att förmedla information eller antog de, liksom sina nationella

kollegor, roller som krishanterare, psykologer eller medsörjande? Granskade

de makthavare och myndigheter i räddningsarbetet? Bidrog de till att knyta

samman de drabbade samhällena i denna svåra situation?28

Vår analys av journalisternas rolluppfattningar baseras på tidigare forskning

om CNN som nyhetsorganisation. Analysen baseras också på en biografi och

på annat material som publicerats av CNN:s och andra mediers journalister

med erfarenheter från tsunamikatastrofen i Indiska oceanen. Därtill har vi

själva intervjuat tre journalister på CNN Internationl som bevakade

26 Anledningen till att grupperna bestod av antingen enbart män eller enbart kvinnor

berodde på att kvinnornas deltagande annars tenderar att bli underordnat männens och

att många kvinnor väljer att inte delta lika aktivt som om de befinner sig i grupper med

enbart kvinnor. För att skapa så gynnsamma förhållanden för diskussionerna hölls dessa

också i deltagares hem eller i en för dem känd miljö och alla i respektive grupp var

bekanta med varandra sedan tidigare. (Se även Olausson, 2005.)
27 Se Odén, Wallin och Ghersetti, 2005.
28 Se Riegert & Olsson, 2007.
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katastrofen. Dock saknar vi en fullständig redogörelse från CNN:s ledning

och från redaktörerna i Atlanta av deras erfarenheter och beslut under

tsunamikatastrofen. Genom att vi inkluderar akademisk forskning om CNN

kompletteras studien något i detta avseende. På så sätt kan vi till viss del

redogöra för hur de grundläggande värderingarna omsattes och tolkades på

fältet under katastrofen.29

4. Tsunamirapporteringens innehåll, journalisternas
rolluppfattningar och publikens meningsskapande

Under de första timmarna av rapporteringen fokuserar CNN på själva

tsunamin –vågfenomenet. Nyhetsinslagen beskriver hur vågorna slog in mot

kusterna, hur strandområdena såg ut efteråt, hur lång tid som gick mellan

den första och den andra vågen, hur topografin i de drabbade områdena var

beskaffad och hur topografin påverkade katastrofens omfattning. Den

politiska situationen rapporteras i mindre utsträckning, men denna

rapportering anger ytterligare faktorer som bidrog till krisens allvar.30

Med hjälp av rapporter från olika länder i regionen börjar CNN:s ”redaktion”

i Atlanta snart inse hur många människor som drabbats. I ett tidigt skede,

när det finns väldigt lite tillförlitlig information, börjar redaktionen spekulera

i antalet döda och saknade. Man spekulerar även kring de materiella

skadorna och de möjliga konsekvenserna av jättevågorna. Det finns ingen

synbar rädsla för att kanalens rapportering kan skapa panik hos tittare med

anhöriga i området eller uppröra människor i området.

Under de första tolv timmarna sänds också ett antal intervjuer med experter

som förklarar vad en tsunami är, hur den skiljer sig från en tidvattenvåg,

varför tsunamier uppstår och om de kan förutsägas. Efter cirka sex timmars

oavbruten bevakning kommer mer detaljerade rapporter om

räddningsoperationer, och reportrarna börjar väcka frågor vad som görs för

hemlösa, skadade och strandade ortsbor och turister samt om regeringarna

i de drabbade länderna har kapacitet att klara räddningsarbetet. Till en

början är rapporterna i huvudsak fokuserade på strukturella aspekter och

inte på människor i området och utanför, men så småningom intervjuas

överlevande om sina upplevelser. CNN sänder också fortlöpande

29 Trots fraserna på CNN:s webbplats cnn.com som inbjuder till interaktion, är det svårt för

utomstående att finna och komma i kontakt med de medlemmar i CNNhierarkin som

faktiskt beslutar om programmen. De skyddas som många andra eliter i samhället, genom

PRfolkets advokater. Journalister som arbetar för CNN kan inte intervjuas av utomstående

utan tillstånd från PRavdelningen, och när de väl blir intervjuade så skickas intervjuerna i

sin helhet till samma avdelning.
30 Exempelvis ett pågående uppror i norra Sumatra och inrikes oroligheter i Sri Lanka.
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uppdateringar av dödssiffror. Dessa presenteras genom att nyhetsankaret

tar med tittarna från land till land och frågar sina utplacerade reportrar om

de senaste uppgifterna.

TV 4:s nyheter rapporterar däremot från första början om händelserna från

ett svenskt perspektiv.31 Man berättar om stigande dödssiffror i regionen

och om antalet saknade och bekräftat omkomna svenskar. Svenska turister

ringer till redaktionen med hjälp av sina mobiltelefoner och beskriver vad de

bevittnat och upplevt. I viss utsträckning beskriver de även hur situationen

tedde sig timmarna efter själva händelsen. I nyhetsinslagen diskuteras

konsekvenserna av katastrofen för svenskar som varit på väg till Phuket i

Thailand och hur researrangörerna hanterar det inträffade. Carin Jämtin,

dåvarande biståndsminister, berättar till exempel i en intervju hur Sverige

bidrar till räddningsinsatserna och vad svenskar i allmänhet kan göra för att

hjälpa.

När TV 4:s egen korrespondent har kommit fram till Phuket bevakar

nyhetsredaktionen även situationen för svenskarna i Thailand. Den svenska

ambassadören i Thailand beskriver hur ambassaden arbetar, och en svensk

representant för Röda Korset uppmärksammar det enorma stöd som

organisationen mottagit från den svenska allmänheten.

Undan för undan väcks allmänhetens kritik av den svenska regeringen och

speciellt av Utrikesdepartementet. Utrikesdepartementet kritiseras för att

frånsäga sig ansvar och för att inte erbjuda tillräckligt med stöd och hjälp till

strandade svenskar som behöver evakueras. Inte heller anses

Utrikesdepartementet tillräckligt stödja oroliga anhöriga i Sverige som söker

information om saknade i Thailand.

I kontrast till dessa inslag visar sportnyheterna hur idrottare uttrycker sin

sympati för katastrofens offer, medan ekonominyheterna beskriver hur

svenska företag bidrar till räddningsarbetet.

Förutom rapporter om tsunamins konsekvenser för Sverige och för

svenskarna finns det ett par inslag om krisens omfattning och om

konsekvenserna för lokalbefolkningen i Sydostasien.

CNN och TV 4 bevakar alltså katastrofen från olika utgångspunkter. Detta är

uppenbart efter endast en ytlig genomgång av kanalernas rapportering. Av

större intresse för våra syften är dock att mer ingående undersöka likheter

och skillnader i hur medierna fungerar i en global kris, framför allt utifrån

31 I CNN:s bevakning finns, med ett undantag, inga rapporter från något av länderna i

Västeuropa där många medborgare drabbades (till exempel i Tyskland och Sverige). TV 4

sänder ett antal inslag om svenska turister som drabbats av tsunamin, men inte något om

turister från andra länder.
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tids och rumsaspekten, hur de inblandade aktörerna behandlas samt hur

lidandet hanteras och skildras.

4.1. Tid och rum

Vår analys av rummet innebär att vi analyserar vilken betydelse som den

geografiska platsen för inslaget ges i nyhetsrapporteringen. Vilket nämndes

inledningsvis har forskare argumenterat för att nya

kommunikationsteknologier, exempelvis de som öppnade marknaden för

transnationella tvkanaler, har drivit fram fundamentala förändringar av hur

människor uppfattar tid och rum. Man talar bland annat om en så kallad

transnationell medierad sfär (32Så menar man till exempel att avståndet

mellan två platser, och i vissa fall även olikheter mellan platser, alltmer har

kommit att sakna betydelse.33

Enligt detta resonemang betyder det mindre för hur människor förstår

rapporteringen och den händelse som rapporteras var någonting har ägt

rum. En händelse kan inträffa på en plats som är geografiskt eller kulturellt

avlägsen från nyhetskanalens ”hem” och ändå ha återverkningar på den

tänkta publiken eller på andra sätt vara relevant och angelägen. I

katastrofrapportering finns också frågan om huruvida de som lider ses som

främmande och avlägsna befolkningsgrupper i relation till tittarna eller om

de är välbekanta och står tittarna ”nära”. En nyhetsberättelse som inbjuder

tittare från en del av världen att känna medlidande för lidande människor i

en annan del av världen – som uppmanar tittarna att sätta sig själva i de

drabbades situation – kan bidra till att skapa en transnationell gemenskap i

stället för att, som brukligt är, definiera en tydlig nationell eller annan typ

av avskild social gemenskap.34 Frågan är om detta är mer utmärkande för

en transnationell än för en nationell kanal.

När det gäller tidsaspekten brukar man tala om hur tvmediet har förmågan

att sudda ut gränserna mellan publiken och dem som visas i tv, så att

tittarna blir en del av det ”medierade”. Tittarna blir deltagare snarare än

betraktare. Tvproducenter menar att det är direktsändningsformatet som

gör detta möjligt. På så vis kan man argumentera för att en transnationell

kanal som CNN sannolikt bidrar till att knyta människor från olika delar av

världen samman runt de kriser som kanalen rapporterar om. Detta eftersom

rapporteringen baseras på direktsända nyhetsprogram riktade till en

32 Se Riegert, Hellman, Robertson och Mral under utgivning.
33 Riegert (2004), Giddens (1991), Meyrowitz (1999), Tomlinson (1999), Thompson

(1995).
34 Se Beck (2006)
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transnationell publik. I den här rapporten söker vi utreda om det finns

empiriskt stöd för ett sådant antagande.

En nationell nyhetskanal är också angelägen om direktsändningar. Den är

dock sämre tekniskt utrustad och har vanligtvis mindre resurser för att

sända direkt i samma utsträckning som en transnationell kanal. Nationell tv

har traditionellt varit mer begränsad i tid och rum. Detta kan inte enbart

förklaras av traditionella journalistkulturer, utan också av att den

transnationella kanalen inte har samma behov av (eller krav på sig) att rikta

sig till en viss ”hemmapublik”. 35

4.1.1. Snabbhet och det generella förhållningssättet till det inträffade

TV 4:s första sändning om tsunamikatastrofen i Sydostasien kom åtta

timmar efter att det första telegrammet hade nått redaktionen. Denna

sändning är endast ett par minuter lång. Tidigt den 26 december sänder

TV 4 två korrespondenter till Thailand där de flesta svenskar i det drabbade

området befinner sig vid den här tidpunkten. Antalet svenskar uppskattas

till 20 000. TV 4:s första reportage från det drabbade området sänds den 27

december i kanalens morgonnyhetssändning. Majoriteten av inslagen under

katastrofens första vecka har däremot sitt ursprung i Sverige.

Den sändningstid som TV 4 ägnar tsunamikatastrofen är betydligt kortare

än CNN:s, vilket påverkar nyhetsformatet. Inslagen är kortare och mer

kondenserade vad gäller det substantiella i innehållet.36

CNN:s snabbhet är anmärkningsvärd under tsunamikatastrofen. Detta kan

delvis förklaras av att flera av kanalens korrespondenter och journalister

råkade befinna sig i området när vågorna slog in över kustområdena i

Sydostasien. Så snart det står klart att tsunamin orsakat en enorm katastrof

som berör åtskilliga nationer och miljoner människor, övergår CNN till

”breaking news”. Under de följande tolv timmarna sänder CNN totalt sju

35 Här bör man ställa frågan om kanaler utan ’hemmapublik’ verkligen existerar eller om

inte alla nyhetskanaler, trots sin målgrupp, struktur, organisation etc. har någon typ av

hemmabas – en nationell bas som tenderar att forma den journalistiska kulturen, även då

journalisterna arbetar mot en transnationell publik. Även om frågan ligger utanför detta

projekt, är det viktigt att i detta sammanhang väcka frågor om i vilken utsträckning CNN

är transnationellt och i vilken utsträckning dess mediebevakning är färgad av amerikansk

nyhets och journalistkultur. Är det en kanal som strävar efter att vara global men vars

publik ofta adresseras som om den vore amerikansk och hemmavid eller utomlands?
36 Den 26 december, dagen då tsunamikatastrofen inträffade, uppgick TV 4bevakningen

till 24 minuter. Den 27 december sände kanalen i 2 timmar, den 28 december i 2 timmar

och 43 minuter och den 29 december i 3 timmar och 35 minuter. Detta inkluderar

morgonsändningar, ordinarie kvällssändningar och ett par extrasändningar. Mycket

upprepades. Omkring hälften av nyhetsinslagen i kvällens 19.00sändning sändes igen,

mer eller mindre oförändrade, i 22.00sändningen samma kväll.
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timmar om tsunamikatastrofen. Rapporteringen innehåller dock ett antal

upprepningar, och eftersom det är ont om bilder visas korta, ihopklippta

bildsekvenser gång på gång. Inslag och intervjuer repriseras flera gånger.

Tittarna som ingick i vår studie var i viss utsträckning skeptiska till CNN:s

snabbhet och till direktsändningsformatet. De menade att denna typ av

journalistik kunde vara missvisande och skapa falska förväntningar om

ingenting faktiskt skedde. En av fokusgruppdeltagarna som regelbundet

tittade på CNN pekade på en etisk problematik bakom den snabba och

direktsända krisrapportering som är CNN:s specialitet. Deltagaren berättade

hur han kunde reagera över ”den med nöd och näppe tillbakahållna

munterheten” som CNN utstrålar när de har en verkligt stor nyhetshändelse

(läs: kris) att rapportera. Nyhetsankarnas och reportrarnas uppskruvade

röster hade en annan effekt på deltagarna utan engelskspråkig bakgrund.

Utbytesstudenterna och ett flertal andra sa att tonläget hos journalisterna

fick dem att tänka att snabbheten och strävan att lyfta fram de mest

sensationella och emotionella bilderna handlade mer om att tjäna pengar åt

tvkanalen än om nyhetsförmedling.

Jämfört med CNN innehåller TV 4:s rapportering mindre av samtal mellan

reportrar och nyhetsankaret, och mer av redigerade inslag och förberedda

kommentarer. Detta beror troligen på skillnader i journalistkulturer snarare

än på skillnader i sändningstid. TV 4:s ankare har också en mer saklig och

mindre personlig stil än sin motsvarighet på CNN. Nyhetsankarets roll i

TV 4sändningen består i huvudsak av att förflytta tittaren från det ena

inslaget till det andra. Inslagen presenterar olika vinklar av katastrofen, och

dessa introduceras av nyhetsankaret. Funktionen att binda samman

inslagen med varandra är däremot mindre framträdande, särskilt om man

jämför med CNN.

I CNN betonas i stället ankarets roll som tittarens förtrogna. Ankaret ger

intryck av att ställa frågor i tittarnas ställe och representerar samtidigt en

betryggande ordning och reda i stark kontrast till det kaos, den panik och de

fruktansvärda tragedier som korrespondenterna rapporterar om från fältet.

Detta var däremot inte den upplevelse som framför allt ett flertal av de

kvinnliga deltagarna i fokusgrupperna gav uttryck för. De menade att den

informella tonen och det familjära tilltalet som CNN:s ankare använde i sina

samtal med reportrarna fick dem att känna sig distanserade till kanalen.

Den skämtsamma tonen mellan reportrarna och nyhetsankarna skapade en

känsla av att man som tittare lämnats utanför: ”De pratade mer med

varandra än med mig.” Tittarna kände då att de i stället för att så att säga

”bjudas in” till en diskussion om katastrofen, stod utanför och tittade på. En
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av de kvinnliga studenterna sa att hon fick intrycket att CNN försökte lugna

tittarna och försäkra dem om att kanalen skulle hjälpa dem igenom

händelsen.

4.1.2. ”Nowness” – det som pågår i nuet

En av de kanske mest känsliga frågorna för journalister som rapporterar

från krissituationer är den spänning som råder mellan kravet på snabb

nyhetsförmedling (spridning av icke bekräftad information) och kravet på

korrekt nyhetsförmedling (väntan på att få information bekräftad). Som

Nohrstedt påpekar så innebär snabbhetskravet att ansvaret för värderingen

av informationen och dess följder överlämnas till publiken, medan

korrekthetskravet innebär att medieorganisationen själv ansvarar för

informationen.37 Beroende på krisens art kan detta få olika konsekvenser.

Vi noterade tidigare att CNN utmålat sig som en organisation där snabbhet

premieras, vilket bland annat kommer till uttryck i form av deras ”breaking

news”journalistik. Shihab Britansi, nyhetsankare på CNN, beskriver

”breaking news”journalistik så här:

-The key in breaking news is to make the fluidity of the situation

clear. I will always attribute any information I may be

disseminating; I will always make clear that things may change; or

that we may find the current information to be at fault. I can see

why some may be uncomfortable with the concept of real-time,

on-air newsgathering. But in some ways it is the most

transparent form of journalism there is. I'm getting the

information at exactly the same time as the viewers. I'm having to

make my mind up about the credibility of information and

sources concurrently with the viewer.

-This model of news gathering works particularly well during a

natural disaster like the tsunami.38

Tsunamin i Indiska oceanen var unik som nyhetsberättelse betraktat, säger

Britansi, på det sätt att nyhetsredaktionen i katastrofens inledande fas

nödgades pussla ihop olika inrapporterade uppgifter till en

(sammanhängande) berättelse.

As the wires multiplied, there was no option but to go to rolling

breaking news coverage – even though we didn't quite know what

was happening. This was real-time newsgathering live on-air. As

part of our coverage I talked to our reporters, eyewitnesses and

locals in the field; I talked to seismologists; to government

officials and aid agency representatives. As a result of that process

we all were learning more about the horrific events that were

unfolding. The dots were being connected.39

37 Nohrstedt (2004:204) in Nohrstedt and Ottosen (red).
38 Epostintervju med Shihab Britansi, 20070407.
39 Epostintervju med Shihab Britansi, 20070407.
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Som vi nämner ovan kan man framställa olika platser som sammankopplade

genom att betona det som pågår här och nu. När nyhetsmedierna tar

tittarna till platsen för en händelse för att låta dem bevittna den medan den

pågår så får tittarna möjlighet att uppleva händelsen (som en medierad

upplevelse) samtidigt med de människor som upplever den ”i verkligheten”.

Den empiriska frågan är då om journalisterna som rapporterar om tsunamin

gör detta genom att presentera krisen som pågående eller om de talar om

den som något redan inträffat.

Trots att det till en början fanns väldigt lite direktsänd rapportering i form

av text och bild som kombinerats, betonar CNN:s ankare och alla

korrespondenterna starkt att det som rapporteras är något pågående. Detta

ska ses i ljuset av att den huvudsakliga delen av vårt analyserade

nyhetsmaterial sänds under de första tolv timmarna efter katastrofens

utbrott. Nubetoningen tycks också vara en del av en rapporteringsstil.

Nyhetsreportrarna introduceras av ankaret med frasen: ”NN är med oss på

en linje från XX.” Därefter följer frågan: ”NN, vad är det senaste som hänt?”

I nyhetsrapporterna förekommer nästan enbart formuleringar i presens och

fraser som indikerar en känsla av här och nu, såsom ”as we speak” och ”iat

this moment”. I den senare delen av analysmaterialet förekommer bland

annat intervjuer med överlevande och berättelser om vad som hände när

vågorna sköljde upp över stränderna (i imperfekt). Även där bibehålls

fokuset på nuet och det pågående.

Osäkerheten i situationen bidrar till att nuet betonas. Journalisterna betonar

till exempel att krisen pågår när de rapporterar att de inte vet exakt vad

som händer, men samtidigt antyder att något kan vara i görningen –

exempelvis en ny serie av vågor. Detta tjänar också kanalens intressen då

den håller tittarna kvar vid tvapparaterna i väntan på att något nytt snart

kan inträffa.

De tre journalister som vi intervjuat för denna studie menar att inte mycket

information upprepades. Deras förklaring är tsunamins enorma omfattning.

Om något ändå upprepades så fyllde upprepningen av den senaste

informationen ett visuellt syfte för en story ”som måste berättas”. Vissa

tittare följer rapporteringen korta stunder då och då, medan andra sitter

som klistrade vid tvapparaterna i dagar.40 En av de rapporterande

journalisterna menar också att en kontinuerlig direktsändning från

krisområdet (d.v.s. en konstant närvaro på platsen för det inträffade)

signalerar till tvpubliken att storyn är viktig.

40 Telefonintervju med CNN:s Thailandkorrespondent Aneesh Raman, 2007.
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TV 4 förmedlar inte alls känslan av det pågående lika påtagligt som CNN.

Denna känsla tycks inte vara lika viktig för att skapa närhet till drabbade

och till själva katastrofområdet hos TV 4. Tvärtom rör man sig mellan den

rådande situationen och återberättelser av förloppet då vågorna plötsligt

slog in mot stränderna. I en rapport från den 27 december förs tittarna

exempelvis från Thailand, där lokalbefolkningen har börjat städa upp i

förödelsen, och lokala sjukhus som listar patienter på Internet till Stockholm

där regeringen har hållit en presskonferens tidigare under dagen. Reportern

berättar om den svenska allmänhetens generositet när det gäller att bistå

de drabbade i Thailand genom att fråga en företrädare för Röda Korset hur

människor bäst kan bidra – en sekvens som inte innehåller några tidsramar

utan som snarare beskriver en stämning.41 Sammantaget blir budskapet att

det som har hänt är lika viktigt som det som pågår nu.

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att TV 4 inte betonar nuet och ett

ständigt pågående nyhetsflöde i sin rapportering, medan detta däremot är

ett återkommande och typiskt drag i CNN:s rapportering. Samtidigt står den

betoning av nuet som presenteras gång på gång av CNNreportrarna ofta i

kontrast till det återkommande bildflödet, som snarare tycks upprepa vad

som redan har hänt.

CNN:s bilder kommer från de första 24 timmarna efter katastrofens utbrott,

och kanalen ger intryck av att information hela tiden strömmar in. Ändå sa

flera av fokusgruppdeltagarna att de upplevde videobilderna av tsunamin

som om de gällde ännu en av alla dessa katastrofer som visas från tredje

världen, till exempel den typ av översvämningskatastrofer som inträffar

varje år i Bangladesh. Eftersom CNNinslagen inte lät publiken förstå hur

omfattande katastrofen verkligen var så fanns där heller inte någon känsla

av överhängande nöd eller fara. Deltagarna tyckte heller inte att bilderna

var särskilt bra – översvämmade städer, byar och landskap, människor som

gick omkring bland bråten, skadade människor, bussar och människor som

flöt omkring i vattnet. De menade att bilderna visade konsekvenserna av en

katastrof som redan inträffat, och inte av någonting pågående som tittare

och journalister upplevde samtidigt detta trots de upprörda reportrarnas

rapporter.

I kontrast till CNN:s bilder och rapporter drog sig deltagarna i

fokusgrupperna till minnes de många amatörvideofilmer som visats i

nyheterna. Deltagarna tyckte att dessa var mycket ”bättre”. En av

deltagarna mindes att indonesisk tv visat sådant bildmaterial:

41 Modig, Lennart, TV4 Nyheterna, 27 dec., 2004, kl 19.00.
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Like I said also, when you have this amateur camera, of course

you’ll be catching the right moment and with this footage /…/ in

background you can hear children crying a little maybe and then

you hear the wife or woman yelling “Come up soon, hurry up,

come up, you’re gonna drown down there!” /…/ It’s real time!

And then you, if you want to catch the moment that’s it, not like

sending, of course, but that’s the aftermath, sending reporters and

looking up what’s been done. But that’s different than

experiencing like when it’s happening and when it’s already

happened. (Gr 2 M1)

Denna deltagare tillade att även om hemmavideofilmerna fick honom att

känna sig närmare tragedin så fanns där ändå en känsla av hjälplöshet. ”Så

vad är vitsen? Du kan ändå inte göra någonting åt saken.”

4.1.3. Direktsändning

Att betona krisen som pågående och alltjämt kritisk kan vara ett sätt för

journalisterna att föra tittarna nära händelsernas centrum. Inom

forskningen pekar man dock oftare på direktsändningarnas betydelse.

Tvärtemot dessa teser fann vi att direktsändningen som nyhetsformat i

TV 4:s fall inte hade någon nämnvärd betydelse för i vilken mån

rapporteringen om tsunamikatastrofen gav intryck av att skapa närhet eller

distans till det inträffade och till de drabbade. I stället tycktes

närhetskänslan vara mer beroende av om inslaget i fråga var producerat

och redigerat av korrespondenten och den egna fotografen eller om inslaget

använde sig av byråmaterial och en journalist som redigerat text och bild

från Stockholm. Vår studie pekar på att intrycket av närhet sammanhänger

med korrespondenternas sätt att använda närbilder och fokusera på

enskilda individer, samt av hur inslaget komponerats dramaturgiskt.

Språket är också starkare och mer emotionellt laddat i TV 4:s än i CNN:s

rapportering. I ett inslag som sändes den 28 december visar TV 4:s

korrespondent Stefan Nieminen hur vågorna totalt slagit den paradisiska

platsen Khao Lak i spillror. Medan han står på stranden och talar till

kameran kan man som tittare få en glimt av hur platsen måste ha sett ut

innan vågorna slog till. Han säger att omfattningen av katastrofen inte går

att föreställa sig: ”Många människor lyckades inte undkomma vågorna och

är nu begravda under bråten.” Senare i inslaget citeras en svensk läkare

som säger att tusentals kroppar ännu ligger kvar i vattnet. Just sådana

konkreta och ganska brutala beskrivningar är typiska för TV 4:s utsändas

reportage.

CNN baserar däremot sin rapportering helt på direktsändningen. Enligt CNN

blir journalisterna friare i sin rapportering när de ska berätta sin story på de

minuter som de får på sig i nyhetspaketet. Samtidigt blir det fortfarande
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möjligt för nyhetsredaktionen eller organisationen att bestämma hur

inslaget ska vinklas. Den betydelse direktsändningen fick i CNN:s

tsunamirapportering hade sannolikt också samband med att CNN hade

investerat i ny sändningsutrustning, så kallad digital news gathering (DNG

utrustning). CNN:s Indienkorrespondent och Asienchef Satinder Bindra

beskriver utrustningen så här:

/…/ new laptop computers that were a one-stop shop to edit

pictures, transmit stories via satellite phones and also do live hits.
The new technology was lightweight, easy to use and, compared

to the earlier transmission method of using satellites, was also

much cheaper, giving us greater lasting power on a long-running

story.42

DNGutrustningen gjorde det möjligt för journalisterna att rapportera från

ett antal olika platser i stället för från endast en. Trots att det fanns

betydande logistiska svårigheter med att få igång direktsändningarna från

början uppger CNN att kanalen i slutändan hade fler kameror på fältet än

någonsin tidigare.

Samtidigt är det, som vi tidigare nämnt, viktigt att fråga sig vari

direktsändningen består. Även om CNN har reportrar på plats så finns det

till en början inga bilder av vågen eller andra bilder av mer informativt slag.

CNN har visserligen fler bilder att visa långt före TV 4 (och de flesta andra

bolag), och kanalen sänder direkt nästan hela tiden. Detta behöver ändå

inte betyda att CNN bevakar tsunamikatastrofen på ett mer korrekt,

fullödigt eller gripande sätt under den allra första fasen.

Man måste också ta hänsyn till substansen i bildmaterialet. De bilder som

enligt CNN är direktsända och som visas flera timmar innan TV 4 ens har

börjat sända, är inte informativa och visar inte vågorna. Till en början har

nämligen ingen nyhetskanal tillgång till den sortens direktsända bilder som

enligt litteraturen och kanaler beroende av direktsändningar (såsom CNN)

förmedlar intryck av autenticitet. När väl sådana bilder finns att sända via

amatörfilmer (från turister som filmat med sina egna kameror) visas de

både i nationella kanaler som TV 4 och i transnationella som CNN. I detta

skiljer sig tsunamikatastrofen från andra kriser såsom Irakkriget 1991 eller

händelserna den 11 september 2001, där CNN kunde sända exklusiva bilder.

De flesta bilder som CNN sänder under de tolv första timmarna upprepas

om och om igen med ett par ytterligare sekvenser som läggs till då och då.

Den vanligaste formen för rapporterna är telefonsamtal som reportrarna på

plats i området har med nyhetsankaret i studion. Dessa sänds till största

delen direkt, men även här finns en hel del repriserade rapporter. De som

42 Bindra (2005:2812).
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sänds direkt är ofta också snarlika de närmast föregående. Reportrarna

påminner mer om radiojournalister under detta tidiga skede.

4.1.4. Betydelsen av tid och rum

Vi undersökte också om CNN och TV 4 explicit refererar till tidpunkten och

den geografiska placeringen för rapporterna samt om budskapet i inslagen

är oberoende av tid och rum. Kunde en tsunamikatastrof inträffa här

hemma till exempel, d.v.s. är rummet utbytbart eller unikt? 43

I CNN:s bevakning är rummet (platsen) central för innebörden i nästan

varje rapport. Bevakningen är till stor del strukturerad som upprepade

besök till platser runt om i katastrofområdet där CNN har reportrar på plats.

Platsen för ett inslag anges explicit och precist av reportern. De direktsända

telefonintervjuerna med korrespondenterna åtföljs också av i huvudsak

inspelade bilder. Dessa beskriver platsen där reportern befinner sig och

förmedlar information från officiella källor om ständigt stigande dödssiffror,

som dock är osäkra i detta skede. Då och då avbryts bilderna från det

drabbade området av grafik som visar en karta över regionen. Kartorna

kompletteras av flygbilder, när sådana börjar komma in.

Rummet beskrivs alltså inte som generellt, utan som speciellt och unikt.

CNN beskriver konsekvenserna av de katastrofala vågorna för varje land

eller region, såsom Indiens södra provinser (huvudsakligen i och runt

Chennai), Phuket i Thailand, de sydöstra provinserna i Sri Lanka och

Acehprovinsen i den nordligaste delen av Sumatra i Indonesien. Kontexten

och situationen är olikartad för varje plats.

Hur tsunamin slog till mot Phuket mitt under turismens högsäsong

presenteras annorlunda än hur den slog till mot ”the tiny nation island” Sri

Lanka och mot södra Indien. Från södra Indien beskriver CNN situationen

som allvarlig, men nämner knappt någonting om att människor skulle vara

strandsatta eller rädda för ännu en serie vågor. Detta trots att bilderna visar

människor som sitter på hustak eller kämpar för sina liv i det djupa vattnet.

Skillnaderna kan bero på reportrarnas skilda sätt att uttrycka sig, men de

ger ändå ett intryck av att de olika platser som kanalen rapporterar från är

unika.

Genom ett antal intervjuer med geologiska experter i USA och England,

betonar CNN att katastrofen inte kunde ha inträffat någon annanstans. Den

sydostasiatiska regionen framställs som en av de mest seismiskt aktiva

43 Kunde en liknande händelse ha ägt rum någon annanstans? Detta var en fråga som

aktualiserades i och med 11 september 2001. Världen kom att ses som en farligare plats

efter terroristattackerna i USA. Se Chouliaraki (2006).
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regionerna i världen, vilket gör den till en riskzon för tsunamier, även om

både jordbävningar av denna storlek och tsunamivågor är extremt ovanliga.

Också TV 4 refererar explicit till rummet, och ett flertal inslag innehåller

kartbilder, särskilt över Thailand och Phuket. men i många inslag är

beskrivningen av en viss plats inte central för det budskap som inslaget

förmedlar. I stället står människorna i fokus för rapporterna från den

drabbade regionen – de överlevande, de döda, de saknade och de skadade

svenskarna. Ändå blir snart platser som Khao Lak, Patong Beach och Phi

Phiöarna gradvis förknippade med död och förstörelse. Detta förstärks av

korrespondentens tal om stranden som dödens strand att förknippa med

”ond, bråd död”.

På det hela taget innehåller TV 4:s rapportering färre beskrivningar av

rummet (platsen) än CNN:s rapportering. Platsen är inte unik på samma vis

som i CNN:s sändningar. Inslagen skulle troligen ha varit likartade även om

majoriteten av de svenska turisterna hade semestrat i Sri Lanka i stället för

i Thailand, förutom att andra ortnamn skulle ha nämnts. Platsen är, eller

blir, symbolisk i den svenska rapporteringen. Detta beror också på att TV 4

sänder få inslag och rapporter från andra drabbade områden än Thailand.

Den rapportering som inte är från Thailand handlar om hur katastrofen

påverkat regionen i Indiska oceanen i stort – framförallt lokalbefolkningens

lidandenoch den bygger på bilder från nyhetsbyråer. Till skillnad från CNN

har TV 4 inga reportrar på plats för att berätta ”vad de ser omkring sig”.

Trots betoningen på rummets betydelse kvarstår frågorna om huruvida

dessa platser är sammanbundna med varandra, och i TV 4:s fall i vilken

mån det görs kopplingar mellan Sverige och den drabbade regionen.

TV 4 fokuserar främst på katastrofens omfattning från ett svenskt

perspektiv. Ett antal rapporter relaterar Sverige till Thailand, men det finns

inget inslag där Sverige jämför sig med andra västländer, exempelvis

Tyskland som berördes av katastrofen i nästintill samma utsträckning som

Sverige.

Om man studerar varje inslag inom ett nyhetsblock hos CNN ser man att

det sker en tydlig förflyttning: från att ”gå dit” – till en specifik plats i det

drabbade området – till att ”gå hem” igen för en summering och

uppdatering av det senaste. Därefter återvänder CNN till ännu en specifik

plats ”där borta” i den farliga zonen. På detta sätt guidar CNN tittaren från

en plats till en annan. Kanalen fungerar som en medlare eller mellanhand

mellan tittaren, som befinner sig i trygghet, och lokalbefolkningen och de

västerländska turisterna, som befinner sig i otrygghet.
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I en rapport positionerar nyhetsankaret en terroristexpert, Will Geddes, som

ofta anlitas i CNN och som råkade vara på semester i Phuket i den farliga

zonen. Nyhetsankaret ger experten rollen som överlevande turist. Hon

betonar skillnaden mellan honom och tittarna genom att uppmana honom

att beskriva vågens effekter för oss.Genom att positionera honom i den

farliga zonen gör ankaret i Atlanta en åtskillnad mellan människorna ”där

ute”, som är utsatta för faror och hot, och tittarna hemma i tryggheten.

Geddes berättar inte sin historia som om han lider eller som om vi tittare

borde tycka synd om honom, utan mer som en betraktare och en

yrkesperson. Detta förhindrar att berättelsen blir känslomässig. Trots att

han berättar om människor som lider är berättelsen alltså faktamässig, och

han försäkrar nyhetsankaret att han själv mår bra. Han skämtar till och med

om sin egen belägenhet och påpekar att det inte finns någon anledning att

bekymra sig om honom, om var han ska hitta en sovplats till natten.44

Genom att fråga Geddes var han befinner sig och om han har någonstans

att ta vägen markerar nyhetsankaret distinktionen mellan CNN som en trygg

plats där man bryr sig om de sina och dem som befinner sig därute i

farozonen.45

Många av deltagarna i fokusgrupperna var kritiska till den

ögonvittnesrapport som terroristexperten Will Geddes förmedlade – detta

trots att de vid denna tidpunkt var medvetna om att tillgången till

information om det inträffade var högst bristfällig. Den anglosaxiska

fokusgruppen var mest kritisk mot Geddes rapport. Deltagarna menade att

hans berättelse i kombination med en bildsekvens som spelades upp flera

gånger var tjatig och saknade informationsvärde.

Gr 3 M1: If its crap like that I’ll go somewhere else. /…/

Gr 3 M3: I would have bailed out on that. At some point when

this guy was ranting /…/

Gr 3 M2: There was nothing of value to it. /…/46

En av deltagarna uppmärksammade vad han kallade CNN:s

ögonvittnesmodell. Modellen tycktes i detta fall inte tjäna sitt syfte att föra

tittaren närmare katastrofens skådeplats. De fokusgruppdeltagare som var

mindre bekanta med CNN misstog Geddes för att vara en CNNjournalist.

Detta berodde på hans lugna och distanserade röstläge och på att han

tycktes välbekant med ankaret. Andra menade att hans upplevelse av

44 Geddes säger: ”There is no rest for the wicked.”
45 Hala Gorani, CNNI, 26 dec, 2004. 9.00 EST.
46 Deltagarna fick se en fem minuter lång sekvens med en fråga och ett svar från Will

Geddes. Sekvensen sändes första gången på CNN International runt kl. 14.50 GMT den 26

december.
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tsunamin och hans ansträngningar att undkomma vågorna inte kunde ha

varit så fruktansvärda, eftersom han verkade så pass lugn.

Trots att TV 4:s nyhetsinslag också är lokaliserade till specifika platser, har

TV 4 till skillnad från CNN inga nyhetsblock. Inslagen är redigerade på ett

sådant sätt att rummet består av ett flertal platser där lidande utspelar sig.

Ett och samma nyhetsinslag kan röra sig mellan Thailand och Sverige, alltså

mellan tryggheten och faran, flera gånger. Då inkluderas aktörer från båda

platserna, ibland till den grad att Thailand näst intill framstår som en del av

Sverige.

Rörelsen inom ett och samma inslag mellan det drabbade området,

Sydostasien, och det trygga ”hemmet” i väst är ett återkommande drag i

TV 4:s nyhetsrapportering, liksom inom ett och samma nyhetsblock i CNN.

Kanalerna iscensätter dock denna rörelse på olika sätt, vilket resulterar i

olika typer av relationer mellan den trygga zonen och farozonen.

CNN:s ”hem” är studion i Atlanta där saker och ting beskrivs som eller

verkar vara under kontroll (mestadels). I studion redogör nyhetsankaret,

inbjudna experter, andra gäster och medarbetare för det som förefaller

kaotiskt och osäkert ”därute”. Detta skapar ett filter mellan platsen där

händelserna utspelar sig och den tittande publiken. CNN visar därmed

tydligare än TV 4 att det råder en skillnad mellan människorna ”därnere” i

Sydostasien och tittarna: medan de som befinner sig i katastrofområdet är i

fara och lider så är tittarna trygga, många av dem antagligen på långt

avstånd från de drabbade.

Också TV 4 skiljer det trygga ”hemmet” från farozonen, men när det gäller

lidandet görs knappast någon skillnad mellan zonerna. Det råder nämligen i

viss utsträckning osäkerhet också i hemmastudion. Den trygga zonen

formas av både TV 4:s sätt att positionera tittarna (som deltagare snarare

än som betraktare) och av hur detta uttrycks konkret i bevakningen.

Lidandet är alltså paradoxalt nog en del av trygghetszonen. På så sätt

skildrar TV 4 tsunamikatastrofen som en svensk–thailändsk kris snarare än

som en katastrof i Sydostasien med svenskar bland offren.47 Denna typ av

bevakning bjuder in tittaren att känna med de lidande och de drabbade på

47 Chouliaraki som fokuserar på representationer av lidande refererar till denna

komplexitet som ”that regime of multiple spaces (danger and safety) and temporalities

(present, past or future), through which the event ’moves’ back and forth and, in so doing,

presents spectators with not one single reality of suffering but multiple realities relevant to

the suffering”. Vad man kan se i det svenska fallet, kan i hennes terminologi kallas

mångfald ”which moves spectators through the multiple physical contexts of suffering”,

och mobilitet, ”which connects the contexts of safety and danger, suggesting a specific

relationship of action between them”. Chouliaraki, (2006:87).
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ett mer djupgående och effektivt sätt än vad CNN:s rapportering gör (se

vidare avsnittet om lidande nedan).

Faktum är att ingen av deltagarna i fokusgruppstudien upplevde att CNN:s

bilder förde dem närmare det som hände i Sydostasien. Snarare upplevde

de att det som hände skedde långt borta, att det drabbade människor som

var vana vid naturkatastrofer av den här arten och att det främst var ”de

andra” som led. Detta var intrycket trots att ett av de två inslagen från CNN

som deltagarna fick se visade unga vita västerlänningar.

Om TV 4:s rapportering sa däremot ett flertal av deltagarna att TV 4 ”kom

hem till dem”, ”in i deras vardagsrum”. ”De höll mig i handen.”

Rapporteringen handlade om dem och om människor som de mycket väl

skulle kunna ha känt eller som någon uttryckte det: ”Det skulle ha kunnat

vara min granne.” En av deltagarna mindes den svenska rapporteringen

som alltför intensiv och känslan av kris som alltför närgången. Han upplevde

en lättnad när han reste utomlands den 4 januari och endast hade tillgång

till vad han uppfattade som en mer neutral rapportering i CNN.

4.2. De inblandade

Nyhetsinformation om vad som har hänt, hur situationen ser ut, hur den

utvecklas och hur räddningsarbetet fortskrider formar nyhetsbevakningen

från katastrofer. Därtill kommer frågan om hur dessa aspekter rapporteras,

vilket har betydelse för de roller som olika människor och grupper av

människor ges i rapporteringen. Utformningen av den inledande

rapporteringen om tsunamikatastrofen kom delvis att styra hur olika aktörer

uppfattades i den allmänna debatten och av allmänheten. Det blev i ett

senare skede svårt för dessa aktörer att påverka eller förändra de bilder

som medierna inledningsvis målat upp. Nyckelpersoner i regeringen

upplevde till exempel själva att medierna hade ett stort inflytande på den

”initiala problemformuleringen” liksom på åtgärder som vidtogs för de

medborgare som befann sig i Thailand.48

Även opinionsundersökningar från januari och februari 2005 pekar på

mediernas inflytande. Respondenternas svar ligger väldigt nära den kritik

som huvudsakligen lades fram i medierna och som enligt Daléus49 bidrog till

att förändra beslutsfattarnas attityd om regeringens ansvar. Vår

fokusgruppstudie bekräftar detta. Flertalet av deltagarna diskuterade

statens roller och ansvarsfrågan på ett sätt som stämde överens med hur de

svenska medierna formulerat saken.

48 Daléus, (2005:104).
49 Daléus (2005).
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Den andra aspekten av hur nationella och transnationella tvmedier

fungerar i en global kris handlar därför om vem som förekommer och deltar

i nyhetsrapporteringen och från vems perspektiv krisen berättas. Ger

rapporteringen uttryck för en gemenskap av människor som oavsett

nationalitet förenas av samma tragiska öde, eller handlar det i stället om

olika grupper i relation till katastrofen och till själva medierapporteringen

(tittare, drabbade som förekommer i inslagen och i tvsoffor etc.)?

I innehållsanalysen ställs frågor om vilka som förekommer i inslagen, hur

(och om) de placeras geografiskt och om de identifieras nationellt eller

transnationellt.

Vi har tidigare hävdat att medierna själva spelade en viktig roll för hur

tsunamikatastrofen hanterades. För många medier var detta första gången

som deras webbplatser kom till användning under en kris. De kunde hjälpa

familjer att hitta saknade familjemedlemmar samt ge konkret information

om var man kunde få råd, upplysningar och anhörigstöd I innehållsanalysen

ställer vi också frågan hur TV 4 och CNN presenterar sin egen roll i krisen i

sina nyhetssändningar.

4.2.1. Aktörer i CNN:s och TV 4:s rapportering

Den första veckan domineras den svenska nyhetsrapporteringen av

överlevande turister och företrädare för resebranschen. De berättar om sina

upplevelser av själva händelseförloppet. Berättelserna kompletteras av

intervjuer med de drabbades familjer och med några representanter för

svenskt näringsliv. Typiskt för dessa aktörer är att de lämnar konkret

information om det inträffade, ofta förstahandsinformation. De berättar om

sina personliga erfarenheter av katastrofen, ibland till amatörbilder. På så

sätt ger de tittarna möjlighet att känna vad de som drabbade känner och

upplever när vågen kommer och efteråt

För CNN är aktörer mindre betydelsefulla. De ges mindre utrymme i

nyhetsrapporterna och det finns få citat, särskilt från den tidiga fasen av

bevakningen. När några personer från lokalbefolkningen uttalar sig något

senare, så dubbas deras röster av en engelsk speakerröst. De som uttalar

sig i inslagen är sällan nyhetens berättare, d.v.s. de röster som för

nyhetsberättelsen framåt och ger den dess innebörd. Detta är däremot

mycket vanligare i TV 4, där många inslag från ett tidigt stadium centreras

kring personer som upplevt tsunamin eller kring anhöriga till drabbade.50

50 Enligt Bindra (2005) började CNN i högre grad uppmärksamma de drabbade från och

med mediebevakningens andra vecka. Se Riegert, Hellman, Robertson och Mral (under

urgivning).
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Få av CNN:s rapporter från det tidiga skedet refererar till människor som

individer. De omnämns i stället som grupper eller i antal. De människor man

talar om är dessutom allt som oftast källor snarare än individer som

handlar, tycker eller känner.51 I en rapport från Indonesien som sändes vid

lunchtid den 26 december talar reportern till exempel om ”tusentals

invånare” som ”flyr upp mot höglandet” och ”räddningsteam” som ”kämpar

för att nå de värst drabbade områdena på västkusten.”52

Samtidigt som man bör hålla de grundläggande skillnaderna mellan

kanalerna i minnet, finns det jämförbara punkter som är värda att beakta.

Tabell 1 visar att även om nationella aktörer dominerar i båda kanalerna så

framställs fler aktörer som ickenationella53 i CNN än i TV 4. I CNN är också

andelen lokala aktörer större. Aktörer vi klassar som ickenationella

inkluderar grupper som forskare och experter. Till skillnad från många andra

människor i CNN:s inslag så ges forskare och experter en central roll,

eftersom de kommenterar och förklarar tsunamin som ett geologiskt

fenomen. (Se tabell 2.) Detta kan ses som ytterligare en indikation på att

CNN betonar tsunamin som en naturkatastrof, medan TV 4 i stället ger mer

utrymme för aktörer som diskuterar tsunamin i termer av nationell politisk

kris (överlevande turister, representanter för näringslivet,

familjemedlemmar till de drabbade och statliga aktörer).

Tabell 1. Fördelning av nationella, internationella och ”icke-nationellt identifierade”

aktörer i TV 4:s och CNN Internationals huvudnyhetssändningar om tsunamin

TV 4 CNN
Antal % Antal %

Nationella: svenska 175 67 4 2
Nationella: från nationerna i den
drabbade regionen

57 22 72 39

Internationella 11 4 8 4
Regionala: utanför den drabbade
regionen (väst, Europa)

12 7

”Icke-nationellt identifierade” 6 2 32 17
Nationella: från andra väst-nationer 7 3 30 16
Lokala: från den drabbade
regionen

4 2 28 15

Totalt 260 100 186 100
Not: De huvudsakliga nyhetssändningarna definieras för TV 4 som 19.00- och 22.00-

sändningarna den 26–31 december och för CNN International som bevakningen från kl. 22.00

den 25 december till kl. 13.00 den 26 december (EST) samt CNN Newsnights sändning den

51 De är ofta uppgiftslämnare som står bakom informationen om döda och saknade och

utgörs av statliga tjänstemän eller politiker. Se tabell 2.
52 Aglionby, John, CNNI 26 dec, 2004 kl.24.00 EST.
53 Med ”ickenationella” menar vi aktörer som definieras på ett annat sätt än genom sin

nationalitet och som inte representerar internationella organisationer.
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26–30 december, 2004. Det är värt att notera att det inte finns några inslag i urvalet där aktörer

definieras som amerikanska. Det beror delvis på att vi har uteslutit de inrikes inslagen i CNN

Newsnight från urvalet.

TV 4:s rapportering om tsunamin baseras på de svenska turisterna i

Thailand och, efter de överlevandes hemkomst, i Sverige. TV 4 rapporterar

också om hur de överlevande behandlas av de svenska myndigheterna. Vi

möter den tursamma svenska familjen som står välbehållen på en strand i

Phuket och berättar för reportern hur en ödets nyck räddat dem. De

berättar hur de känner nu när de börjar förstå vidden av vad de just

genomlevt. TV 4 visar också inslag om oroliga familjemedlemmar hemma i

Sverige som desperat, men utan resultat, försöker kontakta

Utrikesdepartementet för att få information. Vidare visas människor som

reser till Thailand för att söka på egen hand.

Många fokusgruppdeltagare påpekade också att mediebevakningen av

tsunamin var väldigt nationellt orienterad.

Gr 4 K1: Jag vet inte /…/ alla rapporteringar var ju, det är
kanske rätt eller fel, all fokusering var ju på svenska turister och

turister och hur olika regeringar reagerade på sina medborgare

och jämförelse hur de tog hand om dem.

Gr 6 M1: I thought it was very much, this about the Swedes
down there.

När CNN uppmärksammar människor som aktörer så kommer de framför

allt från den drabbade regionen. Rapporterna skildrar lidandet bland

lokalbefolkningen samt de statliga myndigheterna i området som ägnar sig

åt räddningsoperationer. Turister förekommer som ögonvittnen. Det visas

också hur lidande och traumatiserade samhällen i södra Indien och

Indonesien begraver sina döda – små barn, unga mammor och en äldre

man vars kropp grävs fram med hjälp av en bulldozer medan hans son står

vid sidan och gråter.

I båda kanalerna, men framför allt i TV 4, definieras människorna i inslagen

som tillhörande olika nationer, som nationella medborgare. Detta betonar

inte bara nationalitetens betydelse i rapporteringen utan medför även att de

nationella medborgarna lokaliseras till specifika geografiska platser. De är

därmed inte först och främst offer eller drabbade av en naturkatastrof eller

individer som lever i en oförutsägbar värld där ödet plötsligt och helt

oväntat fört dem samman. De är lika ofta thailändska hjälparbetare, indiska

kvinnor och barn, lankesiska hemlösa eller svenska turister.
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Tabell 2. Fördelning av privata och professionella aktörer i nyhetsinslag om tsunamin i

TV 4 Nyheterna 19.00 och 22.00 samt i CNNI

TV 4 CNN
Antal % Antal %

Privata aktörer 117 44 78 39
Professionella: näringsliv 37 14 5 3
Professionella: politiker 32 12 30 15
Professionella:
statliga tjänstemän

24 9 48 24

Professionella: NGO-anknutna 19 7 8 4
Professionella:
vetenskap/experter

7 3 20 10

Övriga 28* 11 10 5
Totalt 264 100 199

100
* Kategorin övriga inkluderar exempelvis hjälparbetare och medicinsk personal som inte är

NGO-anknutna eller i CNN meteorologer som inte deltar som forskare eller experter.

Not: De huvudsakliga nyhetssändningarna definieras för TV 4 som 19.00- och 22.00-

sändningarna den 26–31 december och för CNN International som bevakningen från kl. 22.00

den 25 december till kl. 13.00 den 26 december (EST) samt CNN Newsnights sändning den

26–30 december, 2004.

Även om rapporterna i TV 4 i stor utsträckning handlar om turisterna och

deras familjer så finns också en ansenlig andel statliga aktörer i nyheterna.

Flertalet av dessa är svenska. Mellan de statliga representanterna och

övriga svenskar uppstår tidigt i rapporteringen en kontrast mellan de goda

och medkännande svenskarna som visar hur en kris av det här slaget kan ta

fram det bästa i folk och den svenska regeringen och de statliga

myndigheterna som söker undkomma ansvar och förefaller opålitliga.

4.2.2. Vem har ansvaret? Staten och ansvarsfrågan

Tsunamikatastrofen hade ingen fiende, och det fanns ingen given

motståndare som är fallet i en konflikt. Ändå är ansvarsfrågan relevant att

ställa. Det beror framför allt på att ansvarsfrågan är så komplex i en global

kris, men också på att ett så stort antal nationer och så många människor

påverkas av krishanteringen, av räddningsinsatserna och av hjälparbetet.

Det finns alltså anledning att uppehålla sig vid frågan om huruvida de

inblandade aktörerna i rapporteringen beskrivs som ansvarstagande eller

tvärtom – om sådana skildringar över huvud taget förekommer. Frågan

berör även statens roll gentemot de roller som andra aktörer kan tänkas få,

och vi vill särskilt problematisera statens roll i den transnationella kanalen

CNN som inte har någon ”hemma”stat på samma sätt som TV 4 att utkräva

ansvar hos. Vidare handlar frågan om statliga aktörers trovärdighet och i

vilken utsträckning de betraktas som tillförlitliga. Sådana aspekter är

synnerligen viktiga när det gäller kriskommunikation.
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I det svenska fallet har vi tidigare konstaterat att journalisterna visste att

katastrofen var allvarligare och att fler hade dött än vad som först

rapporterats, samt att journalisterna låg långt före nyhetsbyråerna som de

normalt vänder sig till för förstahandsinformation.54

Detta berodde på att människor som upplevde katastrofen på plats skickade

epost, bloggar och fotografier direkt till medierna. På så sätt spelade det

svenska folket (de drabbade och deras anhöriga) en oförutsedd roll i

bevakningen av tsunamikatastrofen, speciellt när det gällde att ifrågasätta

den svenska regeringens agerande. Svenska medier och andra nationella

och transnationella medier kom att visa att deras

informationsinsamlingskapacitet var överlägsen regeringens. Därmed kunde

de utmana regeringens version av vad som hänt.55

4.2.3. TV 4: De goda svenskarna och den onda regeringen
TV 4 premierar svenska turister, anhöriga och andra ickestatliga aktörer i

sin rapportering genom att ge dem egna röster och gott om utrymme.

Dessa berättelser framställs dessutom som trovärdiga och sanningsenliga.

De inbjuder till medlidande. Genom den position som aktörerna ges i

nyhetsinslagen förefaller de vara goda och vettiga. Deras reaktioner på vad

de just har erfarit rapporteras också som högst mänskliga. En kvinna

berättar till exempel sin dramatiska historia med darrande röst från en

sjukhussäng på ett thailändskt sjukhus just som hon kommer från

operation. En man som ser uppriven och skakad ut berättar om den

fasansfulla tragedi han just varit med om medan tårar strömmar nerför

hans kinder.

De TV 4inslag som handlar om och utspelar sig i Sverige innehåller än

starkare skildringar av empati som allmänheten visar de drabbade.

Svenskar agerar och resonerar osjälviskt i rapporteringen. I ett inslag visas

en kvinna som har stått med insamlingsbössa hela dagen på Drottninggatan

i Stockholm. Kvinnan är överväldigad av den generositet som folk visar. Hon

berättar att hon fått besöka Röda Korsets kontor flera gånger under dagen

för att tömma sin bössa, och att hon ska fortsätta ”gå med bössan” tills

butikerna stänger för dagen.

I samma inslag möter tittarna också en kvinna från ett litet samhälle i södra

Sverige som har tagit med sig sängkläder som ska sändas till det

katastrofdrabbade området. Bakom henne i bild syns andra människor som

bär på kartonger med saker som de donerar till de drabbade.

54 Odén, Ghersetti och Wallin (2005:176).
55 Waldman, Simon (2005:789) Se även Outing (2005:79)
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Sådana och liknande skildringar pekar på konkreta hjälpinsatser som

svenskar över hela landet deltog i. Skildringarna står i stark kontrast mot

regeringens och de statliga myndigheternas ageranden. Det svenska folket

(och nyhetskanalen själv) har snabbt insett vilka hjälpbehov som finns och

vilket lidande som råder i Thailand. Detta visas både av hur de uttrycker sig

i inslagens intervjuer och av hur de rapporteras agera. Regeringen måste

däremot skicka i väg utrikesminister Laila Freivalds till regionen för att

komma till samma insikt.

I ett inslag från den 28 december rapporterar en av TV 4:s korrespondenter

om utrikesminister Freivalds besök i regionen. Inslaget handlar om hur

utrikesministern kommer till insikt om och benämner katastrofen såsom

obeskrivlig och omöjlig att föreställa sig. Tidigare har endast representanter

för resebranschen och turister vittnat om katastrofen på det sättet.

Nyhetsankaret inleder inslaget med att säga: ”Det var en påtagligt skakad

Freivalds som tillsammans med Nyheternas utsända flög över

katastrofområdet i Phuket.” Därefter inleds korrespondentens rapport med

flygbilder från en helikopter. Tillsammans med utrikesministern får tittarna

se vad reportern omnämner som kilometer efter kilometer av total

förstörelse. De stränder som ses från luften kallar reportern för dödens

stränder, och det finns inga tecken på liv någonstans.

Utrikesministern reagerar starkt på det hon just har sett. Hon ser plågad ut

och uttrycker sig kraftfullt. För att ytterligare förstärka det allvarliga i

situationen, och den utsatthet som så många svenskar erfar vid den här

tidpunkten, berättar reportern vidare att utrikesministern av säkerhetsskäl

inte tillåts att besöka Khao Lak, varifrån flest svenskar rapporteras som

saknade. Detta är en ytlig men talande kommentar som pekar på att

utrikesministern inte ser det värsta av det värsta. Hon tillåts inte gå in i det

område som så många svenskar desperat försöker finna en väg ut ifrån.

Från denna korta kommentar hakar reportern på det regeringskritiska

perspektivet igen – ett tema som förekommer i näst intill varje inslag om

tsunamin – och säger: ”Och för varje timme som går blir kritiken allt

kraftigare mot den ytterst begränsade svenska katastrofhjälpen.”

Därefter ändrar inslaget scenbild. En svensk kvinna säger att det är svårare

att förstå hur Sverige med alla sina resurser, Herkulesplan, tillgång till

medicinsk personal etc. inte gör mer för drabbade medborgare än det är att

förstå själva tsunamin och dess konsekvenser. Reportern förtydligar

kvinnans citat med siffror och säger att det tre dagar efter katastrofens

utbrott, då 1 500 svenskar fortfarande rapporteras saknade, officiellt endast

finns 50 svenska hjälparbetare på plats. Utrikesminister svarar:
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Vi gjorde så mycket vi kunde. Det handlade faktiskt om en

helgdag när vi fick veta det. Det är lång väg hit. Det är nästan på

andra sidan jordklotet, men det är klart att vi skulle önska att man

kunde ha gjort mera på en gång. Reporter Nieminen: Men nog är

det märkligt att det är fler svenska journalister än hjälparbetare

här? Laila Freivalds, utrikesminister: Ja ni har kanske ett annat sätt

att arbeta.

Regeringskritiken balanseras något av reportern som berättar att

utrikesminister Freivalds bemött de alarmerande uppgifterna om att

skadade svenskar riskerar att dö om de inte omedelbart evakueras hem till

Sverige. Hon berättar att svenskarna ska tas hem omgående med två

specialistplan som är på väg till Phuket. Utrikesministern har också fått

löften från den thailändska regeringen om att kroppar från omkomna

svenskar ska transporteras hem till Sverige.

Inslaget övergår till att visa en känslosam scen från ett sjukhus där

utrikesministern rörd till tårar försöker trösta en mamma som sörjer sitt

döda barn. ”Ingen lämnas oberörd av de tragedier som följer på tsunamin”,

kommenterar reportern och avslutar inslaget med ett citat från

utrikesministern, som med gråt i rösten säger: ”Ja, det är en ohygglig

tragedi när man har förlorat ett barn. Ja det är hemskt.”

Det här inslaget är typiskt då det centreras runt det regeringskritiska temat,

men det skiljer sig från flertalet andra inslag då det visar utrikesministern

som medkännande och empatisk. Ändå står hon fast vid sin och regeringens

defensiva ståndpunkt när det gäller ansvaret för och resurserna till

räddningsoperationerna och hjälparbetet. Det mänskliga ansiktet till trots

förmedlar inslaget att utrikesministern är en hårdhudad politiker, som

endast efter ett personligt besök på ”dödens stränder” inser att en mer aktiv

hållning från regeringen är oundviklig.

Ett annat typiskt drag hos de statliga representanterna i TV 4:s nyheter är

att de framställer sig själva som ”vanligt folk” som reagerar på katastrofen

så som de trott att vanliga svenskar hade reagerat: med oförståelse över

det inträffade (hur kunde det ske?), med en oförmåga att ta in de oerhörda

konsekvenserna av jättevågorna, med behov av tid för att begripa den

enorma omfattning som denna katastrof fått för svenskt vidkommande.

Detta visas i uttalanden i nyhetsinslagen och genom det sätt som

journalisterna beskriver sin roll och sina ageranden under krisens tidiga

skede. Det illustreras exempelvis av ett uttalande från dåvarande

statssekreterare Lars Danielsson. När han får frågan om regeringen insett

katastrofens omfattning svarar han:
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Jag tror inte att någon från början insåg hur stort detta var /…/

Sen växte det här i omfattning och jag tror att vi liksom alla andra

efter hand, först under gårdagen, förstod den totala omfattningen

av den här katastrofen. 56

Många svenskar, researrangörer och medier hade vid det laget sedan länge

vetat att detta var en katastrof utöver det ”vanliga” och att den hade

drabbat ett stort antal svenskar. När statsminister Göran Persson håller en

presskonferens den 28 december väljer han att tala mer om hur människor i

Sverige och svenskar i Thailand kämpar för sina och andras liv än om hur

regeringen handlar och tänker handla. I stället för att vara krishanterare och

ge uttryck för ett ledarskap för hjälp och räddningsinsatserna så identifierar

sig den politiska eliten med den vanliga svensken. Man uttrycker sin

ödmjukhet inför naturens enorma krafter och de oväntade överraskningar

som de kan rymma.

Medarbetare på Utrikesdepartementet har i intervjuer berättat att de initialt

upplevde att det var resebyråernas och inte regeringens ansvar att

ombesörja hemtransporter för de svenska offren för tsunamin. Man ändrade

sig emellertid senare och menade att det var regeringens sak att ansvara

för att de drabbade, och i synnerhet de skadade, kom hem.

Massmedia och den allmänna opinionen som uttrycktes genom

massmedia, var troligen en bidragande faktor till den ändrade

ståndpunkten gällande hemtransporteringen av svenska

medborgare. Massmedia kan ha varit den faktor som betydde att

ansvar togs för något som normalt inte anses vara regeringens.57

Bland deltagarna i fokusgrupperna gick meningarna isär om hur den

svenska staten hanterat ansvarsfrågan. I vissa fokusgrupper togs det för

givet att staten skulle ta ansvar för offren, medan andra grupper kritiserade

förväntningen att staten har ansvar för sina medborgare oavsett var i

världen de råkar befinna sig.

I TV 4:s rapportering behandlas de statliga aktörerna också som

otillförlitliga källor. De uttalar sig klumpigt, motsäger sig själva58 och

framstår som dåligt organiserade med sina utdragna och ineffektiva

arbetsmetoder. Privatpersoner och näringslivsrepresentanter framstår

däremot som professionella, effektiva och trovärdiga.

56 Danielsson citerad i Nyheterna, TV4, 19.00sändningen 20041228.
57 Daléus 2005:111.
58 Exempelvis vägrar först utrikesminister Laila Freivalds och några av hennes
medarbetare att tillkännage några dödssiffror och senare när de erkänner att svenskar
omkommit underskattar de kraftigt antalet. I ett inslag den 31 december (041231:19:04)
säger reportern: ”Fram till igår talade regeringen om att 1500 saknas, men idag blev
siffran mer än dubbelt så hög.”
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Lottie Knutson, informationschef på Fritidsresor59, framstår i

nyhetsbevakningen som bäst informerad och mest kompetent av alla. Hon

uttalar sig konkret och ger intryck av uppriktighet. Knutson syns mest i

närbilder och ger tidigt uttryck för en stor oro. Trots detta talar hon utan att

tveka om den allvarliga och svåra situationen för svenskarna i Phuket. Hon

beskrivs som någon som agerar och som vågar se och ta in den ohyggliga

information som hon får från sina kollegor i Phuket, och hon handlar för att

underlätta situationen så gott hon kan. Hon är djärv, men pekar också på

de begränsningar som hennes egen arrangör möter i evakueringsarbetet

och hon ber regeringen att gripa in och hjälpa till. I korthet beskrivs Lottie

Knutson, i skarp kontrast till de statliga aktörerna, som en hjälte.

Tillsammans med överlevande turister och deras familjer ger hon den mest

tillförlitliga informationen.60

Uppskattande kommentarer om Knutson uttrycks också tydligt i mer än

hälften av fokusgrupperna: ”Lottie for President”, ”that girl was on the ball”,

”Du vet hon vann ett pris”. Några av fokusgruppdeltagarna sa att det

kändes som att Lottie hade mer information än regeringen, och när ingen

kunde få tala med den svenska utrikesministern, då hade Lottie svaren.

En deltagare förklarade varför hon trodde att Lottie Knutson blev en hjälte i

medierna:

Det var ju väldigt tydligt, de två inslagen var ju precis efter

varandra, med Göran, Laila och Karin först som satt på en

presskonferens, och sedan Lottie precis efteråt och då blir det att

den som var med regeringen var en helt annan distans, de satt

och läste upp ett pressmeddelande, det var ingen direkt

kommunikation utan de satt och sa ju fina ord, men verkligen

pratade från ett tal och nästa som var close-up på Lottie, och hon

står där och får berätta sina personliga känslor och ”Ja, vi ska ta

hem dem” och de har förlorat sin familj /…/ det är inte konstigt

att man [känner det som att med] Lottie ja, det känns tryggt att ha

henne/.../ [Författarnas notering: Göran, Laila och Karin var alla

svenska ministrar.]

4.2.4. Ansvarsfrågan och CNN som en godhetens förkämpe
CNN framställer aktörer på ett avsevärt annorlunda sätt än TV 4. CNN

förhåller sig inte kritiskt till staten eller till statliga eller ickestatliga aktörer.

I CNN:s inslag finns heller inga personer att jämföra med hjälten Knutson

och den skurkaktiga Freivalds. Aktörer som ministrar och myndigheter

beskrivs inte lika grundligt och rikt som i TV 4.,men det ska ändå noteras

att CNN sframställer dessa grupper på ett positivt och respektfullt sätt i sin

59 Fritidsresor var den researrangör som hade störst antal resenärer i den drabbade

regionen i Thailand.
60 Den svenske kungen har också en roll att spela här och presenteras som någon som tar

folkets parti och som är som ”vi”.
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rapportering. Aktörerna hedras i stället för att få sin trovärdighet ifrågasatt

eller direkt underminerad.

När Thailands premiärminister anländer till Phuket på kvällen den 26

december sägs hans närvaro skapa ”a much needed image” av att

situationen är under kontroll. Reportern tillägger: ”He is really bringing forth

a sense of confidence in these relief and rescue efforts.” Premiärministern

benämner situationen som ”under kontroll”. CNNreportern talar också om

hans närvaro och tillförsäkranden på plats som: ”a much needed boost

towards getting some sense of stability and urgency to the efforts that are

ongoing here.”

Vidare rapporterar CNN att Sri Lankas premiärminister har avbrutit sitt

besök i London och är på väg hem. Hon har redan, säger reportern, bett det

internationella samfundet om hjälp. Andra rapporter talar om att den

indiska regeringen är på väg att sända delar av sin flotta till Sri Lanka för att

bistå dem med evakueringar och i hjälp och räddningsarbetet. Den indiska

regeringen rapporteras därtill ha skickat sin flotta och sin kustbevakning till

Nikobarerna och Andamanerna för att söka efter saknade fiskare. Genom att

rapportera om dessa insatser visar alltså korrespondenterna hur

myndigheterna och regeringarna i den drabbade regionen tar sitt ansvar och

handlar, även om rapporterna inte explicit tar upp ansvarsfrågorna på

samma sätt som TV 4.

Först senare i rapporteringen förekommer viss regeringskritik i CNN. Då

handlar det framför allt om Acehprovinsen i Indonesien. CNN hade två team

i Indonesien, varav det ena koncentrerade sig på regeringen. Fortfarande

tre dagar efter tsunamins utbrott såg de utsända inte till några

hjälparbetare. Armén hade inte kallats in och många delar av Acehprovinsen

hade inte fått någon hjälp alls. Enligt Bindra försökte CNN:s reporter Atika

Shubert fråga den indonesiska presidenten i Banda Aceh om regeringens

hjälparbete, men fick bara ett irriterat svaratt: systemet fungerade.

När internationell hjälp börjat anlända till Acehprovinsen på Sumatra, tog

den amerikanska militären kontakt med CNN i hopp om att kanalen kunde

dokumentera hjälparbetet. Militären erbjöd CNN att låta reportrar följa med

i de helikoptrar som flög ut hjälpsändningar. Enligt CNNteamet var hungern

och desperationen bland de överlevande något av det värsta de sett.

Desperata överlevande sprang i kapp helikoptern och började gå igenom

reportrarnas väskor för att besviket konstatera att där bara fanns en

kamera och ingen mat. Bindra skriver: ”It was an act of sheer desperation

and made for very compelling video as did the images of Marines throwing
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out boxes of food and nutritional drinks to people almost crazed with hunger

and thirst”61 .

Vi har redan nämnt att de vetenskapliga aspekterna av tsunamikatastrofen

ges mycket mer uppmärksamhet i CNN än i TV 4. Dessa expertuttalanden

och vetenskapliga förklaringar, ibland kombinerade med grafiska figurer,

bidrar till att krisen framställs som en naturkatastrof. Frågor om statligt

ansvar blir irrelevanta. Ett återkommande tema i rapporteringen är också

hur oväntad tsunamin var. Detta ger upphov till frågor om krisens

omfattning. Samtidigt för diskussionerna och sökandet efter förklaringar

bort från de statliga myndigheternas ansvar för räddningsarbetet,

varningssystem etc.

CNN:s generella attityd i bevakningen var att sprida en sorts förståelse för

de svårigheter som människor i regionen mötte. Kanalen förmedlar en

känsla av medlidande och sympati för överlevande, hjälparbetare och offer

likväl som för regeringar och myndigheter. Ansträngningarna för att förstå

myndigheterna och den svåra uppgift de har framför sig är typiska för

rapporter från CNN:s korrespondent i Thailand, Aneesh Raman. I en

telefonrapport ungefär tio timmar efter det att vågorna slagit mot Phukets

kust beskriver han de thailändska räddningsinsatserna som näst intill en

Davids kamp mot Goliat. Rapporten inleds med en beskrivning av hur det

ser ut i Phuket, så gott korrespondenten nu kan redogöra för detta, då han

inte själv kunnat nå fram. Han talar om osäkerheten när det gäller antal

döda och saknade. Efter att ha beskrivit platsen som kaotisk och

totalförstörd diskuterar han den thailändska regeringens roll med

nyhetsankaret Shihab Britansi:

The government is saying this is something they have never dealt

with before. This relief and rescue effort is unprecedented. The

country’s only aircraft carrier is within the region trying to get

into the affected area. But it is almost at infinite levels that this

government is dealing with disaster at the moment Shihab and

how they will be able to proceed could affect the lives of

thousands, Shihab.

Uttalandet ger intryck av att statens ansvar är större än vad man kan kräva

av någon regering – särskilt av en som har så lite erfarenhet av

krishantering på denna nivå och som har så få resurser till sitt förfogande

som den thailändska regeringen. I en kritisk ton frågar då ankaret hur det

kommer sig att

we don’t have a better idea of exactly what has happened in

Phuket yet given though that we appear to be looking at, maybe

my producers will tell me if I am wrong, pictures have been

coming in for some time. Are there communications, I mean

61 Bindra, 2005:164.
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some communications are obviously intact with the island. Is it

just that government authorities not having reached there, I mean

why is it that we don’t know yet? It’s been after all some 10

hours. What has actually been going on?

Raman, på plats, ger inget direkt svar. Han säger dock att myndigheterna

naturligtvis är mer angelägna att få in hjälp till Phuketområdet, som han

kallar ”ground zero”, än att informera CNN om det exakta antalet döda och

saknade. Han försvarar också de thailändska myndigheternas bristfälliga

information med att många människor befann sig ute på havet och på

stränderna när vågen kom. De har ännu inte hittats, påpekar han, vilket

självfallet försvårar uppskattningen av antalet döda och saknade.

På detta och liknande sätt försöker reportrarna på plats i det

katastrofdrabbade området kommunicera med hemmastudion. De förmedlar

den extrema situation som de upplever och som gör att uppskattningarna

av antalet döda och saknade blir bristfälliga. De talar om svårigheterna med

räddningsarbetet och förklarar varför det tar tid för lokala myndigheter att

visa handlingskraft. Även om det kan bero på den tidiga fasen i

rapporteringen, kan man notera att nästan ingen av de intervjuade

överlevande riktar någon kritik mot saktfärdiga och otillräckliga

hjälpinsatser.

Till viss del skulle den relativt okritiska rapporteringen också kunna bero på

att många journalister levde nära lokalbefolkningen i katastrofområdet

under lång tid (med journalistiska mått mätt). Bindra refererar till

berättelser från ett dussintal CNNjournalister och menar att katastrofens

omfattning och den tid de spenderade på fältet gjorde att det enda möjliga

förhållningssättet till det inträffade var att engagera sig: att driva på det

internationella agerandet genom att samarbeta med myndigheter, icke

statliga organisationeroch med offren själva.

Man kan säga att CNN hanterar ansvarsfrågan genom att visa på de enorma

problem som följde på tsunamin och genom att belysa dem från alla

tänkbara vinklar. Frågan om hur man bäst handskas med problemen

genomsyras av ett konsensustänkande – inte som i TV 4 genom att ställa

eliter till svars. Det var inte genom kritik och anklagelser för oansvarigt

beteende från makthavare och myndigheter som förbättringar av

situationen skulle kunna ske eller problem lösas, enligt rapporteringen, utan

genom vars och ens vilja att göra gott.. CNN lyfter alltså fram dem som gör

gott (dogooders) snarare än dem som inte gör något alls (nogooders).

Inom den förstnämnda gruppen ger CNNmedarbetarna dessutom sig själva

en central roll som aktiva nyhetsförmedlare med anspråk på att bistå i

räddningsarbetet.
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Denna uttryckliga vilja att vara en kraft i kampen för det goda – en

världsförbättrare – riktas både mot ”hemma”publiken, d.v.s. de som sitter

hemma i säkerhet men som behöver information från den drabbade

regionen, och mot överlevande turister och lokalbefolkning som är kvar i det

drabbade området och som lider. CNN har också en tydlig mission att

erbjuda sina tittare den senaste informationen och att göra vad man kan för

att eliminera osäkerheten om vad som inträffat, var det inträffat och vilka

som är drabbade. Tittarna försäkras om CNN:s ständiga närvaro i

katastrofområdet. Detta kan delvis förklara varför kanalen är så mån om att

betona nuet och det pågående (se ovan).

Journalisterna, främst de i hemmastudion, riktar sig till en bred publik och

informerar om eller frågar representanter för hjälporganisationer hur

allmänheten kan hjälpa offren. CNN använder också sin sändningstid till att

visa fotografier av saknade barn. Ett par inslag rapporterar om en svensk

pojke, tvååriga Hannes, som kommit bort från sina föräldrar. När Hannes

återförenas med sin pappa tack vare hjälpen från CNN:s rapportering,

åtminstone om vi ska tro kanalen själv, blir detta den sortens ”mirakelstory”

som nyhetsförmedlare från katastrofer ofta söker efter – ett uttryck för

hopp mitt i all desperation och misär.

CNN:s journalister tycks ha en stark övertygelse om vikten av deras arbete,

både för de direkta insatserna och för det enorma inflödet av

katastrofbistånd. Många av journalisterna menar att det var

nyhetsbevakningen av tsunamin som ledde till de massiva

sympatiyttringarna från jordens alla hörn. Både CNN:s Ram Ramgopal (som

bevakade katastrofen från Delhi och från den indiska delstaten Tamil Nadu)

och Aneesh Raman (som bevakade den från Thailand) är tydliga på den

punkten.

I think CNN was one of those who actually took a lead in sort of

also bringing to the world’s notice that this is perhaps a truly

global catastrophe, it was so many different countries and also I

think inviting people to sort of help, I think that was one of these

/…/ I think CNN also had a very activist role in a lot of ways.62

Bindra skriver:

Our coverage eventually inspired thousands of people around the

world. The Sri Lankan president, prime minister, foreign minister

and high commissioner to India all thanked CNN for opening the

floodgates of relief to their country (2005: 289).

Eftersom CNN:s journalister var bland de allra första på plats, före eller

samtidigt med räddningsarbetarna, så vände sig människor i de drabbade

62 Telefonintervju med Ram Ramgopal, 20070417. Se Riegert i Riegert, Hellman,

Robertson och Mral (under utgivning).
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områdena till dem för att få hjälp. I jämförelse med rapporteringen från

andra kriser och katastrofer kom CNNjournalisterna att stanna ovanligt

länge. Flera av dem levde i veckor tillsammans med lokalbefolkningen.

Ett av två CNNteam som bevakade Indonesien var bland de allra första att

lyckas ta sig till delar av Sumatra som dittills ingen hade nått. Förstörelsen i

den provinsiella huvudstaden Banda Aceh var chockerande. En tredjedel av

huvudstaden var täckt av lera. Det fanns varken vatten eller elektricitet, och

döda kroppar låg utspridda runt om i staden. De hundratals evakuerade

människor som huserade runt flygplatsen dignade under uppgiften att

begrava tiotusentals döda i massgravar.

I en sådan kritisk situation kommer den journalistiska rollen oundvikligen

att blandas med rollen som hjälparbetare och medmänniska. För Raman,

som rapporterade från Thailand, blev den medmänskliga och tröstande

rollen en självklarhet: “You can’t simply ask the questions, get emotional

answers and then just move on, you do try to comfort these people as much

as you can/…/.”63 Journalister tillfrågades om hjälp att hitta saknade, gav

sitt vatten till drabbade människor och berättade för offer att genom tv

sändningarna från områden där hjälpstyrkorna var otillräckliga skulle

välbehövliga mediciner och mat skickas till de överlevande snabbare.64

Bilderna av förödelse, staplade döda kroppar och överlevande med stora

smärtor, påverkade starkt många av journalisterna och framkallade en

känsla av hopplöshet. Under 2005 publicerades en ström av artiklar på olika

professionella organisationers webbplatser som handlade om journalistik

och trauma. Dessa artiklar visar att nyhetsorganisationerna var medvetna

om riskerna för posttraumatisk stress bland de journalister som bevakat

tsunamikatastrofen. Både journalisterna på CNN och de svenska journalister

som bevakade tsunamin (såväl från nyhetsstudion som på fältet), erbjöds

psykologisk rådgivning för att hantera sina upplevelser.

Många svenska journalister tycks ha agerat på samma sätt som lokala

journalister tenderar att agera vid lokala kriser och katastrofer: de blev

något av en offentlig anslagstavla för de sörjande. De svenska

journalisterna på plats fick också fungera som ställföreträdande präster och

psykologer. Detta verkar vara relaterat till att det fanns en hemmapublik att

knyta de pågående händelserna till, och som upplevde ett nationellt trauma

parallellt med det som pågick i området kring Indiska oceanen.65

63 Telefonintervju med Aneesh Raman 20070410. Se Riegert i Riegert, Helman,

Robertson och Mral(under utgivning)
64 Bindra, 2005: 160167, Raman, 2007
65 För mer om journalisternas roller som terapeuter, se Riegert & Olsson (2007).
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De svenska studierna om tsunamikatastrofen nämner inte journalisternas

betänkligheter kring att behålla sin distans och sin opartiskhet. Bilden är

snarare den motsatta. Eftersom många av de överlevande var kritiska till

den svenska regeringens agerande, så blev journalisternas psykologiska roll

en språngbräda för en sällan skådad kritik mot svensk regering under en

nationell kris.

TV 4 tog också på sig rollen av krishanterare genom att ge råd till tittare om

vart man kunde vända sig för att få information om överlevande och om hur

allmänheten kunde hjälpa de drabbade. Kanalen organiserade tvshower för

att samla in pengar till tsunamins offer och gav god publicitet till företag

som bidrog till hjälp och räddningsarbetet. Av större betydelse var dock att

TV 4 erbjöd ett rum för kollektivt sorgearbete. Bland annat lät de

överlevande turister berätta om sina upplevelser inför kameran.

Det visades också bilder av själva tsunamin – amatörbilder av jättevågor

som slår mot hotell och stränder. Genom dessa kunde tittarna återuppleva

katastrofen och få en känslomässig förståelse för vad människor på plats

erfor och vad de hade genomlidit (se avsnittet om lidande nedan).

De hjälpande och psykologiska roller som journalisterna på TV 4 och CNN

antog, om än på skilda sätt, väcker ett antal etiska frågor. De handlar om i

vilken grad journalister kan inkräkta på de överlevandes sorgearbete, hur

långt de kan gå för att få bra bilder och om de bör hjälpa överlevande eller

bara vara observatörer.

Bindras redogörelse av hans och hans kollegors upplevelser visar på en

medvetenhet om att kamerorna ibland inkräktade på offrens sorgearbete.

Samtidigt menar journalisterna, i enlighet med CNN:s ”nya” journalistiska

stil, att skildringen av individuella människoöden är nyckeln till att få

tittarna att hysa medkänsla för lidande människor långt borta. I

tsunamikatastrofen var många av offren barn och äldre:

I had learnt that well-presented stories on children galvanized

both our newsroom and audiences, perking up interest in the

story. Being an emotional and picture-driven medium, it was also

comparatively easy to tell these stories. Finally, a baby’s story is

also a slice of life that international audiences could both relate to

and understand easily (Bindra, 2005: 211).

CNNjournalisterna pekar här på det särskilt känsliga i att inkludera barn i

rapporteringen. Speciellt att använda barn som intervjuobjekt är en etisk

fråga som de flesta nyhetsredaktioner har riktlinjer för, även om riktlinjerna

varierar mellan olika kulturer och länder. Det är inte helt tydligt att sådana

riktlinjer gäller på samma sätt för utländska offer som för inhemska.

Bevisen pekar onekligen på en medielogik där de inte gör det. Gunilla
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Jarlbro noterar till exempel i sin litteraturgenomgång av kris och

katastrofjournalistik att ju mer avlägsen krisen är från nyhetsredaktionen i

fråga, desto större är tendensen att göra sensation av nyheten och att

använda offer som källor.66 Detta har att göra med att lokala journalister är

mer finkänsliga om offren är deras egna brukare, tittare eller läsare än om

de är offer från hela landet. Många forskare har också noterat tendensen

hos västerländska nyhetsmedier att framställa både levande och avlidna

människor i utvecklingsländer på ett mindre respektfullt sätt än

västerländska medborgare.

Litteraturen om journalistisk etik verkar vara nationellt orienterad och

fokuserar sällan på sådana frågor som väcktes av forskare i samband med

tsunamikatastrofen. Etiska frågor definieras ofta som att de handlar om

ärlighet (att ta emot ”gåvor”, att använda dold kamera), sanning (att

intervjua människor som inte vill bli intervjuade) och personlig integritet. De

handlar sällan om hur journalisters närvaro påverkar ”mänskliga draman” i

efterdyningarna av en katastrof, speciellt när offren är från en annan kultur.

Detta kan vara väl värt att beakta för framtida forskning, inte bara för att

katastrofer (stora som små) är en naturlig del av den vardagliga

journalistiken, utan också för att visuell teknologi i dag med lätthet når

jordens mest avlägsna hörn.

4.3 Lidande

En tredje aspekt av krisrapporteringen som vi studerat handlar om hur CNN

och TV 4 framställer lidande och dem som lider. Jämförelsen kan ge oss

insikter om hur drabbade västerlänningar och lokalbefolkning skildras, och

om huruvida människors lidande i olika delar av världen rapporteras på ett

liknande sätt. Ger rapporteringen uttryck för solidaritet över gränserna och

en känsla av gemenskap och samhörighet (i termer av vad somliga skulle

benämna som indikatorer på ett ”kosmopolitiskt förhållningssätt”)? Skiljer

rapporteringen mellan ”oss” och ”dem”? Har de lidande människorna en

egen röst? Hur framställs dessa lidande människor i relation till tittarna?67

Enligt Chouliaraki tenderar känslomässiga skildringar av lidande att skapa

ett intryck av närhet. Skildringarna framkallar sympati hos tittarna och i

vissa fall till och med identifikation med dem som lider.68 I kontrast till detta

66 Jarlbro, 2004:56.
67 Det sistnämnda behandlar vad man inom medieforskningen kallar ”audience address”,

d.v.s. tilltalet till publiken.
68 Chouliaraki (2007:2 & 10). Med identifikation menas att tittarna upplever det som om

detta kunde ha hänt dem själva.
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står skildringar av lidande som filmats på avstånd, som innehåller faktiska

redogörelser för antalet döda och saknade och som fokuserar på materiell

förstörelse i stället för på dess konsekvenser för människors liv – skildringar

där inga drabbade kommer till tals. Detta ger sammantaget en känsla av

distans.

Som vi nämnt tidigare tenderar olika journalistiska kulturer att utveckla

olika rapporteringsstilar för att representera lidande. Sådana skillnader finns

troligen mellan nationella och transnationella nyhetskanaler som mellan

TV 4 och CNN.

CNN hade att hantera tilltalet till den multinationella publiken. Kanalen

skulle förmedla lidandet så att även människor långt ifrån katastrofen

berördes och uppfattade rapporteringen som sanningsenlig och äkta.

Nationella TV 4 ställdes i stället för utmaningen att göra rapporteringen

trovärdig och skapa närhet, och samtidigt hantera det ohyggliga som direkt

berörde stora delar av deras nationella publik.

4.3.1. Att frammana medlidande

Utmärkande för TV 4:s rapportering är att journalisterna tar tittarna till

platserna för katastrofen, framför allt till Khao Lak där de flesta svenskar

befann sig. TV 4 tycks sträva efter att låta tittarna återuppleva vad de

drabbade svenskarna gått igenom. Detta gäller dock inte framställningen av

lokalbefolkningens lidande. Den framstår med ett fåtal undantag som mer

distanserad och ”medierad” än nära och verklig (autentisk).

I motsats till TV 4 bjuder inte CNN in sina tittare att känna sympati på

samma sätt. De fasansfulla bilder som visas avser framför allt att poängtera

katastrofens omfattning – hur en stor del av kustområdena utplånades och

hur massgravarna av nöden fick grävas med hjälp av bulldozrar och fyllas

av döda kroppar för att inte sjukdomar och epidemier skulle bryta ut.

Genom den tydliga distinktionen mellan de lidande ”där borta” och oss

andra ”här hemma” påminns tittarna om själva den fysiska tvskärmen som

skiljer dem från det hemska lidandet på plats. Nyhetsformatet bidrar till att

invagga tittaren i trygghet. Detta budskap blir starkare än de obehagliga

skildringarna av lidandet i det otrygga, farofyllda katastrofområdet. CNN

poängterar vidare tydligt för sina tittare att behovet av katastrofhjälp är

enormt. Nyhetsankarna berättar hur man kan donera pengar för att hjälpa

offren. Samtidigt förblir lidandet långt borta. Det blir en fråga om att tycka

synd om ”de andra” i stället för att ha medkänsla med människor ”som vi”.

I både CNN och TV 4 förekommer skildringar av hur lidande delas av

västerländska turister och lokalbefolkningen. Uppdelningen av turisternas
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och lokalbefolkningens lidande är dock tydligast hos TV 4. Svenska tvtittare

uppmanas att dela den tragedi som upplevs av överlevande och deras nära

och kära. Detta placerar de lidande i Sverige, medan lokalbefolkningen

betraktas från ett utifrånperspektiv och på större avstånd. Människor som

intervjuas i ankomsthallen på Arlanda gråter till exempel av lättnad över att

få komma hem. De återger sina erfarenheter av översvämmade hotellrum,

desperata flyktförsök och möten med människor som förlorat

familjemedlemmar. Vidare filmas oroade familjer i sina hemtrevliga

julpyntade hus där de visar fotografier på söner och döttrar som de inte har

hört av sedan tsunamikatastrofens utbrott. Andra människor berättar hur de

väntat på Arlanda på anhöriga som aldrig kom. En familj försöker förstå sina

upplevelser i Thailand genom att i sitt eget skyddade vardagsrum titta på en

egeninspelad videofilm av den gigantiska vågen. Här delar de tittarnas

position, då kameran placerar dem mittemot familjerna framför tv

apparaterna. De har klarat sig oskadda hem, och ett otal blombuketter

vittnar om att de är omgivna av familj och vänner som bryr sig om dem och

som glatts åt deras hemkomst. Trots det har de svårt att komma över

chocken. De har tagit med sig lidandet hem.

Det finns förvånansvärt få bilder av drabbade svenskar i Thailand.

Reportrarna på plats beskriver fasansfulla scener: det visas bilder på rader

av lik och på hjälparbetare med händerna fulla. Inslagen innehåller också

intervjuer med turister. Trots att dessa människor är starkt drabbade av

katastrofen, har ändå de som visas i rutan haft tur – de överlevde, och

många är i det närmaste helt oskadda.

En skildring som illustrerar skillnaderna mellan de två grupperna av lidande

människor är ett reportage uppdelat i två delar från den 29 december. Den

ena delen är en amatörfilm där en ung pojke hysteriskt skriker på svenska:

”SPRING, SPRING.” Nästa klipp visar en ung pojke ur lokalbefolkningen som

räddats undan katastrofen och återförenats med sina föräldrar. Det finns

ingen explicit information om var pojken och hans föräldrar bor, men att

döma av deras namn kan vi anta att de är thailändare. Här går inslaget

abrupt över till att visa bilder (de första som inkommit) från Acehprovinsen:

ett flygfoto visar förstörelsen av den indonesiska kustremsan. Det finns

ingen reporter på plats, men rösten från Stockholmstudion redogör lugnt

och sansat för de fakta man känner till angående antalet döda i provinsen

och i den övriga regionen.

Den första delen av inslaget fokuserar alltså på känslomässiga upplevelser

av katastrofen, på att förmedla hur det kändes när vågen sköljde in över

stranden. Amatörfilmen ger ett kraftfullt intryck av både vågens oerhörda
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styrka och av hur plötsligt den drabbade människorna på plats. Ljudet av

skrikande människor utanför kamerans synfält visar vilken panik som måste

ha gripit hotellgästerna, inklusive filmaren själv, när de insåg att de var

tvungna att fly. Autenciteten betonas ytterligare genom att tittaren placeras

bredvid den som håller i kameran. En sådan sekvens kan ses som ett

journalistiskt grepp som bidrar till att tittarna kommer nära och i någon mån

upplever vad personen på plats upplevde, när hon släppte kameran och

sprang för sitt liv.

Den andra delen av reportaget är mer informativ. Den återger fakta i stället

för att återge en upplevelse genom att återskapa en verklig händelse. Trots

några försök från journalistens sida att sätta tittaren i den thailändska

pojkens och hans familjs situation, talar journalisten om pojken från

Stockholmstudion, inte med pojken. Detta skapar ett avstånd som inte finns

på samma sätt i fallet med den svenska pojken69. Tittarna informeras om att

staden Meulaboh är den värst drabbade i Acehprovinsen och om att FN

uppskattar att fler än 80 000 människor har dött i Indonesien. Dödstalen för

respektive land i regionen rapporteras också. Denna senare del av

reportaget berättas från ett distanserat perspektiv. Berättaren är inte på

plats utan observerar tragedin utifrån. Detta perspektiv skapar mer distans

än det perspektiv som används för att introducera historien.70

TV 4 berättar om lokalbefolkningens lidande på ett mer distanserat och

opersonligt sätt i de flesta inslag, men det finns undantag. I vissa inslag får

de lidande en röst vare sig de är svenskar, indier eller thailändare. De

drabbade filmas i närbild och berättar själva för TV 4reportern och för

tittarna vad de upplevt. Detta förstärker skildringen av de drabbades

smärta. Det faktum att tittaren med hjälp av kameravinklar och originalljud

”placeras” mitt i tragedin ger intrycket att ”vi” inte är så långt ifrån

katastrofen i alla fall.71 Sådana inslag ger intryck av att bjuda in ”oss” för att

”vi” ska kunna känna med lokalbefolkningen. Nyhetskanalen tar med

tittarna till händelsernas centrum för att ge dem en känsla för det lidande

som upplevs på plats, i stället för att sakligt informera om det inträffade. De

känslomässiga uttrycken i dessa inslag är starkare, mer högljudda och mer

desperata än i mediebevakningen av lidande svenskar.

69 Det finns dock ett kort citat från pojkens pappa i inslaget.
70 TV4, Nyheterna 29 december 2004 19.00.
71 Vid en begravningsceremoni från södra Indien positioneras till exempel tittaren vid

graven med möjlighet att se ner i hålet i marken där pojken läggs samtidigt som en ung

kvinna vänder ansiktet mot tittaren med ett förvirrat ansiktsuttryck. TV 4 Nyheterna, 27

december 2004 19.00, fjärde inslaget i sändningen. Se också TV 4 Nyheterna, 28

december 2004 19.00, fjärde inslaget.
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Det lidande som CNN skildrar de första tolv timmarna behandlar hela den

sydostasiatiska regionen. Den mesta av denna bevakning är fokuserad på

materiell förstörelse och på hur det ser ut på platsen. Perspektivet är alltså

faktabaserat och distanserat, och CNN återger mindre av lidande, känslor

och uttryck för medlidande än TV 4. Visserligen visas ett par dagar senare

bilder av lidande och känslosamma bilder, men det distanserade

perspektivet och fokus på fakta och siffror dominerar alltjämt.

Det visade sig också i tittarstudien att många respondenter upplevde sig

mindre berörda av CNN:s inslag än av TV 4:s.

Gr 5 W1: Jag tänkte på, jämförde med de bilder som, på svenska,

eller i alla fall min minnesbild, nu vet jag inte om jag minns rätt.

De grep mig mer, för där var det ofta att de intervjuade någon

som var utsatt; här blir det så mycket mer opersonligt och jag

märker att jag blir inte så berörd av de här bilderna /…/ jag

förstår ju precis allt som de säger, men i och med att det inte är

på svenska så blir det som att det är inte riktigt verkligt; jag blir

mera distanserad av det här tror jag, om jag nu minns rätt /…/

men det känns så liksom spontant bara /…/ det är som att det

maler på och de babblar på; jag hör vad han säger och det känns

som att det berör inte mig och så kommer bilderna tillbaka igen,

och de passerar där.

Med andra ord fanns det inte mycket att identifiera sig med, eftersom CNN

inte intervjuar de drabbade. I alla fokusgrupper var det tydligt att

respondenterna hade svårt att känslomässigt engagera sig i katastrofen

utifrån CNN:s bilder.

Utifrån TV 4inslagen upplevde respondenterna en bättre förståelse för hur

katastrofen förstörde lokalbefolkningens vardagsliv. TV 4:s sätt att filma

överbryggade gränserna mellan ”vi” och ”dem”.

Alltså de börjar alltihopa i Indien, och där var det ju inga turister,

och det tyckte jag verkligen kändes så här med de här kvinnorna

och männen som är helt förtvivlade och just att de sa att vi måste

begrava sina anhöriga för att inte sprida epidemier och det kändes

bara /.../ (Gr.1, K1)

Men jag tror också att det är för att de appellerar till det

mänskliga och det här med kvinnan som sa att de åkte ut och

fiskade men de kom inte tillbaka. /…/ det är inte det här

ovanifrånperspektivet där man får se en stor karta utan fokus

läggs på när man får se människorna. Det var ju någon by där det

lät som om alla grät, det var bara gråtljud det enda man hörde

liksom, och det tror jag det blir svårt att se det och inte reagera på

det för att de människorna inte ser ut som de här hemma. (Gr.1,

K2.)

Som vi diskuterar ovan, skildrar CNN lidande som något som händer ”där

borta”, skilt från hemmazonen. Lidandet skildras också tydligare och mer
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ohyggligt i CNN än i TV 4, när det väl förekommer. Detta kan bero på

skillnaden mellan ”hemma” och ”borta”zonen och på att CNN inte sänder

för en publik som drabbats på samma sätt som TV 4:s publik. Skillnaderna

mellan kanalernas skildringar gäller särskilt hur kroppar filmas och hur

sörjande människor presenteras, samt hur tydligt man poängterar att

västerländska turister finns bland de döda. I CNN är de lidande människor

som drabbats av samma oväntade katastrof, oavsett nationalitet och om de

är rika västerlänningar eller fattiga ortsbor. Samtidigt pekar vår

fokusgruppstudie på att CNNrapporteringen uppfattades som tydligt

amerikanskt vinklad. Ett flertal av respondenterna ansåg att den inte talade

till dem som svenskar.

Gr1, K1: Men jag tänkte på en sak här att de visade skalor och

hade en mer vetenskaplig approach, att de pratade om hur hårt

det slog och hade lite sådana, jag tänkte att i och med USA, det

var väl knappt några amerikaner alls så blir det liksom lättare att

ha den typen av rapportering än i Sverige där det var barn som

hade blivit föräldralösa och teddybjörnar liksom flöt omkring.

På det stora hela skildrar få bilder turister och lokalbefolkning i samma eller

liknande kontext, som offer för samma katastrof. Denna slutsats ska dock

behandlas med viss försiktighet, eftersom det förekommer ett par

nyhetsinslag i slutet av undersökningsperioden där CNN uttryckligen

poängterar att både västerlänningarnas och lokalbefolkningens lidande är

lika tragiskt.

5. Slutsatser

De empiriska analyserna av de olika aspekterna visar att det finns

betydande skillnader, och somliga likheter, mellan i transnationella CNN och

nationella TV 4. I detta avslutande avsnitt diskuterar vi resultaten mot

bakgrund av tre journalistiska mekanismer, d.v.s. tre sätt som medierna

kan sägas fungera på i en global medierad kris: För det första medierna som

ansvarsutkrävande aktörer (framförallt med avseende på staten som aktör);

för det andra medierna som tröstare och krishanterare; för det tredje

medierna som bidragande till att sluta människor samman (eller inte), vilket

i sin tur kan sudda ut de gränser mellan ”vi” och ”dem” som vanligen dras i

offentliga diskurser och vari medierna är synnerligen aktiva (denna funktion

är kopplad till mediernas tröstande roll). Vi inleder avsnittet med en

sammanfattning av de viktigaste resultaten.
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5.1. Sammanfattning av resultat

CNN:s inledande bevakning av tsunamikatastrofen domineras av hur

platserna för det inträffade ser ut och hur situationen där utvecklar sig

timme för timme. Kanalen sänder från farozonen och särskiljer den från den

fredade zonen där tittaren finns. Genom direktsändningarna och

journalisternas tal om krisen som pågående och oviss betonar CNN

samtidigt en känsla av ”nowness”ett pågående skeende. Platsen framställs

som speciell och inte som universell (eller ”rummet” som platsen ibland

benämns i den teoretiska litteraturen). Händelsen kunde inte ha inträffat

någon annanstans.

Sammantaget visar detta att CNN snarare medvetandegör den fysiska tv

rutan som avskiljer tittaren från de drabbade än suddar ut gränserna dem

emellan. Formatet och CNN:s sätt att rapportera talar i stället till tittarna

som om de vore en del av en CNNgemenskap. Bara undantagsvis tilltalas

de som delar av en världsomspännande mänsklighet som delar de

drabbades erfarenheter.

För TV 4 var tsunamikatastrofen främst en svensk kris. Kanalen rapporterar

om platser i Thailand som platser där svenska tragedier har ägt rum.

Platsernas tillskrivs symbolvärden och behandlas som om de kommer att

bestå i det svenska folkets minnen. Trots att nästan inga inslag är

direktsända, tycks många av skildringarna sträva mot att få tittarna att

uppleva katastrofen och identifiera sig med offren som om de hade varit där

själva. Det är upplevelsen och inte det faktiska förloppet som betonas.

Detta resulterar i att tittarna och de drabbade svenskarna positioneras på

liknande sätt.

Svenskarna dominerar starkt bland de människor – krishanterare och

drabbade – som medverkar i TV 4sändningarna. Även de flesta andra som

medverkar definieras genom sin nationalitet. CNN skildrar människor i

mindre utsträckning än TV 4 under den första akuta fasen. CNN presenterar

också oftare människorna i ickenationella eller transnationella roller, även

om nationalitet är viktigt även hos CNN.

Medan frågan om ansvar sällan väcks hos CNN, är ansvarsfrågan det

tongivande temat hos TV 4. TV 4 framställer statliga aktörer som skurkar i

kontrast till de ”goda” svenska medborgarna.

Trots det generella intrycket att CNNs rapportering är mer distanserad finns

några exempel i CNN:s nyhetsbevakning där mänskligt lidande skildras mer

personligt och närgånget. Dessa exempel finner man oftare i slutet av den

första veckan än vid katastrofens utbrott. Vid ett fåtal tillfällen skildras

också lidandet hos turister och lokalbefolkningen som ett och samma – det
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handlar i båda fallen om människor som drabbats av en fruktansvärd

katastrof. I TV 4 handlar lidandet däremot främst om svenskt lidande, och

det skildras starkast i inslag från Sverige. Skildringarna av

lokalbefolkningens lidande är i stället för det mesta faktabaserade och

distanserade. Man använder siffror och kartor, och bara undantagsvis

framställs det som att svenskar och thailändare delar tragedin.

Våra analyser pekar alltså på att CNN sände betydligt mer direkt, hanterade

territoriella och tidsmässiga problem på ett effektivare sätt och gav mer

utrymme åt lokala och transnationella aktörer i den drabbade regionen.

Ändå lyckades TV 4 bättre med att föra tittarna till händelsernas centrum.

Detta genom att inbjuda till identifikation med de drabbade och genom att

skildra det nationella lidandet. Lidandet ”togs hem” till tittarna så att de

föreföll delaktiga i det som upplevdes på plats. Krisen framställdes därmed

som en i huvudsak nationell kris, som utspelade sig i Thailand och Sverige

samtidigt. På så sätt presenterade TV 4 ett nationellt perspektiv som

sträckte sig över Sveriges geografiska gränser men som samtidigt hade få

eller inga transnationella inslag.

5.2. Medier som ansvarsutkrävande aktörer

Västerländska regeringars svar på tsunamikatastrofen var inte bara ett

försök att hjälpa lokalbefolkningen utan också de egna medborgare som

drabbats. Därför fokuserade vissa nationella medier på de egna statliga

myndigheternas ansvar för att hantera krisen. En snabb genomgång av olika

nationella medier avslöjar dock att frågor om statligt ansvar för medborgare

som befinner sig i utlandet varierar mellan olika nationella kontexter. Den

nationella politiska kulturen tycks avspegla sig i det sätt som journalisterna

hanterar ansvarsfrågan. Frågan har även att göra med i vilken utsträckning

de egna medborgarna drabbats och hur de olika regeringarna och statliga

myndigheterna väljer att agera.

I Sverige finns en tradition av en stark statsmakt med högt förtroende hos

medborgarna och höga förväntningar på hur staten agerar för den enskildas

väl och ve. Därför är det rimligt att anta att medierna i en krissituation ser

staten och regeringen som ansvariga. Vi ser tydliga uttryck för detta i den

svenska rapporteringen. Antagligen beror det på att många svenskar var

drabbade och på att regeringen tolkade sin uppgift i ansvarsfrågan så

annorlunda än vad medierna gjorde. Regeringsföreträdarna såg sig som

”meddrabbade” snarare än som centrala krishanterare.

När det gäller transnationell nyhetsbevakning är frågan än mer öppen. Vår

studie av CNN indikerar att ansvarsfrågan hade betydligt lägre dignitet i
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rapporteringen än hos TV 4. Statliga aktörer som regeringar och statliga

myndigheter ställdes endast undantagsvis till svars eller ifrågasattes.

Tvärtom visade CNN sin uppskattning för dessa aktörer. Kanalen berörde

knappast skuldfrågan om att det saknades ett varningssystem och att

räddningsarbetet var ineffektivt under denna tidiga fas. Fokus låg på

räddningsinsatser och humanitära aspekter – frågor av typen: vad kan

göras för de drabbade och vad kan vi tittare göra för att bistå? Därför fick

ickestatligaorganisationer och andra internationella organisationer komma

till tals, vilket fick till följd att rapporteringen betonade det individuella

ansvaret och delaktigheten. Detta gav en annan bild av ansvarsfrågan.

Den ansvarsutkrävande rollen och den kritiskt granskande rollen tycks alltså

vara starkare i nationell tv än i transnationell. Olikheter i

organisationskulturerna och synen på publiken kan tänkas spela in. Även

konkurrensen på mediemarknaden kan vara en förklaring. En transnationell

kanal som CNN är mer konkurrensutsatt än en nationell kanal som TV 4,

som trots allt verkar på en marknad med färre aktörer och som i vissa

avseenden har lättare att fånga sina målgrupper på nationell nivå.

5.3. Medier som tröstare och krishanterare

Tidigare forskning har visat att tvjournalister ramar in sina

nyhetsberättelser om kriser runt nationella institutioner som tittarna är väl

förtrogna med.72 Det kan handla om institutioner som riksdag och regering,

men även om kyrkan och inarbetade hjälporganisationer. Detta tenderar att

färga rapporteringen så att den förmedlar förtröstan, trygghet och

förtroende. Det skapar en bild av ett samhälle som upprätthåller ordning

och status quo i en krissituation som utmärks av oförutsägbarhet och

ovisshet. Journalister deltar även aktivt i det kollektiva sorgearbetet genom

att erbjuda ett forum för människor där de kan dela sina upplevelser med

varandra. Med andra ord ”medierar” de inte bara kriser utan fyller också en

psykologisk roll som krishanterare.

En av mediebevakningens nyckelfunktioner i en krissituation är att förena

samhället i ett gemensamt tid och rum, ett ”här och nu”. Detta stärker

samtidigt mediernas auktoritet och legitimitet som institutioner. Medierna

får den nationella publikens uppmärksamhet och fungerar som ”samhällets

centrum” för att använda Nick Couldrys terminologi .73

Ur ett medieorganisatoriskt perspektiv kan man peka på vissa rutiner som

främjar rollen av krishanterare – av att vara samhällets centrum i en prekär

72 Se exempelvis Katz och Liebes (2007);Liebes (1998); Riegert (1998); Hellman (2006).
73 Couldry (2003:29).
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situation. Sådana rutiner är exempelvis att sända direkt (d.v.s. visa att man

är konstant närvarande); hålla kvar samma ansikten i bild; representera de

sörjande; delta aktivt i sorgearbetet, samt att vinkla rapporteringen så att

den främjar en förståelse för ”varför”.

Allt detta kan samtidigt ses som journalistiska arbetssätt som bidrar till att

framkalla lokala och nationella gemenskaper.74 Särskilt i nationella

nyhetskanaler som delar kultur och språk med sina tittare, och där tittarna

delar dessa med varandra, blir det naturligt för journalister att tillhandahålla

ett forum för allmänheten där de kan dela sina erfarenheter, delta i

kollektivt sorgearbete och följa samhällets försök att reparera sig självt. Det

är alltså viktigt att betona att medierna och deras journalister inte enbart

fungerar som förmedlare av information om krisen. De är krishanterare

också. Det kan tyckas självklart att lokala och nationella journalister axlar

dessa roller i kriser, men gör den transnationella kanalen samma sak?

Av presentationen ovan framgår det att CNN tog den krishanterande och

tröstande rollen på största allvar, och utvecklade den som journalistisk form

under de veckor den hårdbevakade katastrofen och dess efterverkningar.

Detta syns bara delvis i det material från CNN som vi har haft tillgång till för

denna studie, men efter den första veckans rapportering förskjuts tonvikten

mot de drabbade och deras olika livsöden. Sändningarna handlar då, enligt

journalisterna själva, mycket om att trösta, stödja och sprida förståelse för

människor på plats. CNN arbetar också aktivt för att återförena

familjemedlemmar och vänner som kommit ifrån varandra. Dessutom ges

mycket utrymme för hjälparbetare som konkret talar om hur människor kan

hjälpa och vilken hjälp som behövs.

De rituella funktioner som TV 4 uppvisar skiljer sig betydligt från dem i CNN.

CNN söker skapa en trygg tvsfär med hjälp av sin kontinuerliga och direkta

närvaro i den drabbade regionen. Timme efter timme tar samma

förtroendeingivande personer i rutan med fast och säker hand tittaren till

krisområdet och hem igen. TV 4 hjälper däremot människor att hantera det

svåra genom att låta dem tala om sina upplevelser i tv. TV 4 visar också

vilka fantastiska insatser som de ickestatliga nationella institutionerna gör

för de drabbade.

74 Se Riegert och Olsson (2007). Hellman (2006) ger Dunblanetragedin i Skottland 1996

som exempel. En beväpnad man tog sig in på en skola i en skotsk by och sköt 16 skolbarn

och deras lärare. Nyhetsredaktionen på BBC hjälpte föräldrar och personal att bearbeta

sina fruktansvärda upplevelser. Mediebevakningen skildrade inte bara de olika

människornas och institutionernas gemensamma ansträngningar, i och i närheten av byn,

utan offer och ögonvittnen fick också berätta sin historia inför kameran för att få hjälp att

komma över chocken.
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CNN använder sig av direktsändning för att skapa ett transnationellt

samhälle. Men är det möjligt för transnationella nyhetskanaler att skapa

liknande ritualer som hos nationella kanaler? Särskilt katastrofrapportering,

den typ av mänskligt lidande som rapporteras och de medieritualer som

detta framkallar kan mycket väl vara mindre beroende av nationella eller

andra typer av kulturella distinktioner. Under tsunamikatastrofen drabbades

människor från både Västeuropa och Sydostasien. En transnationell kanal

som vänder sig till just en sådan varierad publik kan alltså vara en lika

passande plattform som nationella nyhetskanaler för kollektivt sorgearbete

och sympatiyttringar över nationsgränserna. Som vi noterade i början av

studien är det också möjligt att transnationella kanaler mestadels speglar

den egna hemmapubliken. I CNN:s fall skulle detta innebära att kanalen

prioriterade ett specifikt amerikanskt perspektiv, eller blandade det

amerikanska perspektivet med ett mer allmängiltigt förhållningssätt.

Vår studie visar att den transnationella kanalen inte verkar fungera som en

lika god arena för kollektivt sörjande som den nationella. Kultur och nation

tycks spela en större roll för tvpublikens inlevelse än det universella i den

tragik som urskillningslöst drabbade fattiga indier och thailändare likväl som

välbärgade västerländska turister. På den här punkten krävs dock mer

forskning, särskilt som CNN efter den första veckan närmade sig den

journalistiska stil som vi fann utmärkte TV4 och gav mer fokus till enskilda

individers öde och människors upplevelser av katastrofen. Är det kanske till

och med så, vilket medarbetare på CNN hävdade direkt efter

tsunamikatastrofen, att den kom att förändra CNN:s journalistik?

Man skulle kunna säga att CNNjournalisterna blev krishanterare precis som

sina svenska kollegor. Detta verkar bero lika mycket på CNN:s uppfattning

om behovet av att engagera sin publik, som på svårigheterna för de utsända

journalisterna att förbli neutrala observatörer när de bevittnat den enorma

förödelsen på plats. Flera journalister identifierar detta som en ”ny stil” av

katastrofrapportering – från närbilderna på individer till arbetet på

webbplatsen cnn.com för att återförena människor som kommit ifrån

varandra. Rollen av krishanterare verkade dock i CNN:s fall inte leda till

någon omfattande granskning av regeringar eller av räddningsinsatserna.

De svenska journalisterna fann däremot att de kallats till sina landsmäns

tjänst, den svenska allmänheten – både den del som befann sig i

katastrofområdet och den del som var kvar hemma.
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5.4. Medier som bidragande till att sluta människor samman

Vi har tidigare nämnt vikten av att betrakta mediernas roll från ett rituellt

perspektiv. Medierna fungerar inte endast, som informationsförmedlare.

utan att de har också roller som trösta och upprätthållare av en föreställning

om ordning och trygghet. Samtidigt som journalisterna rapporterar om

hemska och tragiska händelser så inger medierna förtröstan. De framställer

den egna kanalen eller nyhetsredaktionen som ett gemensamt medialt rum

där drabbade, anhöriga och andra inblandade möts. Man skulle kunna säga

att medierna (i det här fallet tvkanalerna) sluter människor samman

genom det sätt de upprättar det mediala rummet på. På liknande sätt kan

de även ställa människor och grupper mot varandra.

Faktum är att forskningen vanligtvis pekar på hur nyhetsjournalistiken

tenderar att kontrastera grupper och indiver i ”vi” och ”dem”relationer. En

av de centrala frågor vi ställde i det här projektet var om en global kris av

tsunamikatastrofens karaktär avvek från mönstret och i stället visade

tecken på gränsöverskridanden, så att exempelvis nationaliteter inte var

viktiga utan att rapporteringen skildrade människor som urskillningslöst

drabbas av en katastrof.75 I litteraturen talar man om detta gemensamma

mediala gränsöverskridande rum som ”cosmopolitanism”. Här finns ett

underliggande antagande att massiv och intensiv tvbevakning i sig själv

kan ”ge näring åt” en särskild typ av transnationellt medierat utrymme.

Författare som Ulrich Beck, Luc Boltanski och Alexa Robertson76

argumenterar för att det inte längre är fråga om vi eller dem i en medierad

global kris, utan snarare om vi och dem. Som Robertson redovisar,

uttryckte både franska och tyska nyhetsjournalister i sin tsunamibevakning

att ”vi är plötsligt alla lika, utan skillnader mellan nationaliteter” och att

”katastrofen visar att vi lever i en och samma värld”.77

I det här projektet har vi framför allt intresserat oss för hur en

transnationell kanal i jämförelse med en nationell kanal hanterar dessa

frågor. När de egna medborgarna är inblandade är det inte förvånande att

krisrapporteringen får ett nationellt perspektiv, så att ”vi” svenskar

behandlas på ett annat sätt än ”de andra” lokalinvånarna. Därför är det än

viktigare att ta hänsyn till avvikelser från detta mönster och att studera hur

75 Frågan om transnationella sfärer står i fokus i den internationella publikationen

Transnational and National Media In Global Crisis.
76 Beck, 2006, Boltanski, 1999 och Robertson i Riegert, Hellman, Robertson och Mral

(under utgivning).
77 Robertson, 2006. TF1 20 Heures Jan 7, 2005 and Heute, 29 Dec 2004.
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transnationella tvsändningar använder sina resurser för att skapa likartade

ritualer.

Så illustrerade då tsunamikatastrofen det som Beck har kallat för en

”cosmopolitan outlook”? Uttrycket innebär att medierna framställer

människor som sammanstrålande i en mänsklighet, som en del av ett

”civilizational community of fate”, i stället för som bara medborgare från

olika nationalstater.78

I TV 4 fanns inte mycket som tydde på detta, åtminstone inte under den

första veckan av rapportering som vi analyserade. CNN:s rapportering

innehöll visserligen ett par inslag som låg väl i linje med en sådan utblick,

men dessa inslag var inte representativa för den första veckan i stort. Den

empiriska analysen visar i och för sig tydligt att TV 4 i stor utsträckning

antog en rituell funktion i sitt sätt att rapportera. Detta uppfattades också

av tittarna. TV 4 framstod som ett ”samhällets centrum” och som en

sammanhållande kraft till följd av inslagens vinkling och inramning, och till

följd av de människor (ofta drabbade och hjälpande) som fick komma till

tals. Detta handlade dock uteslutande om en nationell sammanslutning.

CNN:s ritual var däremot av en annan karaktär. Den baserades mer på

formatet, d.v.s. på ankarets sätt att tala till tvpubliken, och på de ständiga

förflyttningarna mellan katastrofområdet och hemmastudion. Även kanalens

konstanta närvaro i området bidrog. Ändå kunde innehållet endast

undantagsvis uppfattas som att gränser mellan ”de drabbade där nere” och

”vi i säkerhet här hemma” suddades ut. Detta bekräftades till viss del även

av fokusgrupperna.

Avslutningsvis kan man alltså säga att vi fann bekräftelse på det man inom

forskningen har talat om som utmärkande för krisjournalistik i nationella

medier. Den nationella journalistiken skiljde sig också från den mer

outforskade transnationella kanalens journalistik. Krisjournalistisk i

nationella medier har bland annat rutiner som att visa nationellt kända

”ansikten” i rutan;tillhandahålla forum för medborgare;arbeta sig fram till

en förståelse för ”varför” en kris har inträffat;representera offren;tvsända

ceremonier; samt attkräva att makthavare tar sitt ansvar.

Enligt sina egna slagord och marknadsföringsstrategier försöker den

transnationella kanalen CNN å sin sida att finna sin egen ”multinationella”

publik. CNN profilerar sin nyhetsproduktion som baserad på

direktsändningar, kvalificerad analys och placeringen av korrespondenter

runt om i hela världen. Att sända direkt är kanalens strategi för att dra till

78 Beck, 2006:14.
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sig tittare och få dem att stanna kvar eller kontinuerligt återvända till

kanalen.

En av de transnationella kanalernas utmaningar handlar om möjligheten att

skapa en känsla av samhörighet och ett gemensamt syfte bland tittare från

alla delar av världen., Tittarnas kanske enda gemensamma intresse är att

följa hur krisen utvecklar sig. De transnationella nyhetskanalerna försöker

frammana känslan av samhörighet genom att göra vad de är bra på: att

vara först på plats och att följa händelsernas utveckling. Detta genom att

hela tiden sända direkt och genom att ge tillgång till prestigefyllda officiella

informationskällor. De nationella kanalerna söker i stället öka förståelsen för

en avlägsen krissituation genom att skapa närhet till de drabbade med hjälp

av identifikationsmekanismer (”det kunde ha varit jag”, ”det kunde ha hänt

min mamma”, etc.) och genom att presentera situationen på ett sätt som är

relevant och ger hemmapubliken något välbekant att associera till. Ofta

handlar det om att referera till historiska händelser (till exempel det

kollektiva minnet) och om att fokusera rapporteringen kring centrala

nationella institutioner. Detta tycks få relativt stor genomslagskraft och

påverka publikens uppfattningar av det inträffade och deras upplevelse av

närhet till krisen. Det är också på dessa punkter som den transnationella

kanalen, än så länge, tycks ha svårt att mäta sig med den nationella.
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