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Abstract 

Titel: I brändernas fotspår – En studie om lokalmediers krisrapportering i samband med 

skogsbränderna i Ljusdal 2018 

Författare: Ibraheem Alsalman & Alok Sedell 

Kurs, termin och år: Examensarbetet HT18 

Antal ord: 11449  

 

Problemformulering och syfte: Med vår studie vill vi undersöka medierapporteringen från 

sommarens skogsbränder i Ljusdal 2018 som var de största i Sverige i modern tid. Närmare 

bestämt vill vi undersöka de lokala mediernas nyhetsrapportering eftersom det just är de 

lokala redaktionerna som är först på plats och därmed står inför det viktiga men försvårande 

arbetet att identifiera och rapportera om extrema händelser under stor tidspress.  

 

Syftet med vår studie är att undersöka hur krisrapporteringen i de lokala medierna har 

gestaltats och berättats genom medierapporteringen som var om skogsbränderna i Ljusdal 

sommaren 2018.  

 

Metod och material: Kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av artiklar och inslag från 

Hela Hälsinglands och P4 Gävleborgs hemsidor.  

 

Huvudresultat: Genom den kvantitativa innehållsanalysen har vi kommit fram till att 

rapporteringen främst fokuserade på arbetet som pågick med att släcka bränderna, de 

evakuerade och alla frivilliga som på olika sätt hjälpte till.  

 

Genom den kvalitativa innehållsanalysen har vi identifierat och analyserat följande fyra 

teman: Historien om de drabbade, Historien om branden och de kämpande brandmännen, 

Historien om uppslutningen och Historien om kritiken och organisationen runt branden. 

Dessa historier löper parallellt med varandra och formar tillsammans den narrativa 

berättelsen om skogsbränderna i Ljusdal sommaren 2018.  

 

Nyckelord: Skogsbrand, krisrapportering, innehållsanalys, narrativ teori, medielogik. 
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1. Mediernas roll och rapportering i krissituationer  

När en kris bryter ut uppstår ett kommunikativt rum mellan medborgare, nyhetsmedier och 

myndigheter kring händelsen. Myndigheternas roll blir att skicka information via de 

larmsystemen som samhället har byggt upp och nyhetsmedierna är oftast snabba på att sprida 

nyheter om vad som hänt. Nyhetsmedierna börjar samtidigt leta efter egna nyheter om vad 

som sker. En gemensam nämnare är allmänheten som behöver få reda på eller bli varnade om 

vad som har hänt eller vad som pågår  (Odén et al. 2016: 13). Även efter den akuta krisen 

eller katastrofen har kommunikationen fortfarande en mer eller mindre central roll. 

Allmänheten behöver veta mer om den aktuella situationen och utvecklingen kring den, men 

också hur allmänheten ska agera (Odén et al. 2016: 161). 

 

Enligt den narrativa teorin ligger det i människans natur att berätta historier och att vi bäst 

förstår oss på vår omvärld genom historierna vi skapar och får berättade för oss (Sellnow & 

Seeger, 2013: 181). Enligt Heath (2004) vill människor som berörs av en kris ha svar på 

frågorna om vad som hänt, varför det hänt och vad som ska hända för att finna någon sorts 

ordning i tillvaron. Medierna förväntas därför att på  ett sakligt, korrekt, sammanhängande 

och sannolikt vis redogöra för vad som hänt och förklara utfallet på ett ordentligt sätt.  

 

Men hur en händelse porträtteras i medierna styrs i hög grad av medielogiken. Beroende på 

mediernas format och för att hantera det överskott av information och det underskott av 

uppmärksamhet som råder har medierna utvecklat olika berättartekniker. De anses oftast vara 

konkreta uttryck för medielogiken och har samtidigt betydelse för urvalet och utformningen 

av nyheterna (Karlsson & Strömbäck, 2015: 162).  

 

Gaye Tuchman använde redan 1978 begreppet frame som en metafor för att påpeka att 

nyheter är som ett fönster mot omvärlden. På nyhetsredaktionerna görs olika val som t.ex. 

vilka aspekter av en kris som ska betonas samt hur en nyhet ska presenteras. Därför kan en 

och samma händelse komma att beskrivas på olika sätt av olika medier vilket i sin tur 

påverkar hur publiken uppfattar händelsen (Sellnow & Seeger, 2013: 140; 158).  
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I samband med en kris är det därför extra intressant att undersöka hur medierapporteringen 

har gestaltats och berättats för att människor ska finna en ordning i tillvaron. Odén et al. 

(2016: 85) skriver att i en SOM-undersökning som gjordes 2010 framgick det att 

användningen av både traditionella och digitala nyhetsmedier blev betydligt större i alla 

generationer i samband med kriser än till vardags. Människor, oberoende av ålder, anser sig 

ha ett större behov av information och nyheter när katastrofer och kriser inträffar, än vad de 

annars har. Rapporteringen är också viktig eftersom den kan påverka allmänhetens förtroende 

för en regering eller en myndighet i samband med kriser och katastrofer. Det kan i sin tur 

påverka den nationella säkerheten och demokratin (Krisinformation.se, 2017).  

 

Tidigare studier har undersökt medierapporteringen i samband med skogsbranden i 

Västmanland 2014 och bl.a. identifierat gemensamma teman som förekom i de undersökta 

medierna (Färm et al. 2016a). Eriksson (2015) har i en studie funnit tydliga skillnader på hur 

Expressen respektive den lokala tidningen Vestmanlands Läns Tidning rapporterade om 

händelserna. Den lokala tidningen tenderade att i en högre grad personifiera händelserna och 

mer berätta vad som pågick för att öka förståelsen om arbetet kring branden medan 

kvällspressen mer fokuserade på branden i sig och fokuserade på hot och konflikter. 

 

I samband med andra kriser och katastrofer i Sverige som stormarna Simone och Sven 2013 

(Färm et al. 2015), skolattacken i Trollhättan 2015 (Färm et al. 2016b) och förra årets 

terrordåd på Drottningsgatan i Stockholm (Jendel et al. 2018) har det gjorts studier som 

undersöker medierapporteringen. Men än har det inte presenterats några studier angående 

medierapporteringen av sommarens skogsbränder, däremot är det troligtvis på gång.  

 

Med vår studie vill vi undersöka medierapporteringen från sommarens skogsbränder i Ljusdal 

2018 som var de största i Sverige i modern tid. Närmare bestämt vill vi undersöka de lokala 

mediernas nyhetsrapportering eftersom det just är de lokala redaktionerna som är först på 

plats och därmed står inför det viktiga men försvårande arbetet att identifiera och rapportera 

om extrema händelser under stor tidspress.  
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2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med vår studie är att undersöka hur krisrapporteringen i de lokala medierna har 

gestaltats och berättats genom medierapporteringen som var om skogsbränderna i Ljusdal 

sommaren 2018.  

 

Hur såg P4 Gävleborgs och Hela Hälsinglands nyhetsrapportering ut? 

Hur berättades och gestaltades nyhetsrapporteringen?  

Vad fanns det för likheter och skillnader i rapporteringen mellan de två medierna? 

3. Teori och tidigare forskning 

3.1 Teori 

3.1.1 Kris 

För att kunna undersöka mediernas roll i samband med en krissituation är det viktigt att först 

definiera vad en kris är och klarlägga att händelsen som undersöks klassas som en kris 

(Sellnow & Seeger, 2013:4).  

 

Krisinformation.se är en hemsida som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) med syfte att förmedla information från myndigheter och andra ansvariga 

till allmänheten i samband med stora händelser eller kriser.  

 

Krisinformation.se, som drivs av MSB, benämner en kris som en extraordinär händelse och 

definierar det som en händelse som avviker från det normala och som innebär en allvarlig 

störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner 

(Krisinformation, 2017). 

 

Som exempel extraordinära händelser som inträffat tidigare uppger de skogsbranden i 

Västmanland 2014, de långvariga elavbrotten i Småland efter stormen Gudrun 2005, 

flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004, översvämningarna i Arvika 2000 och 

Göteborgsbranden 1998 (Krisinformation, 2017).  
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Sellnow och Seeger (2013: 6) tar upp ett antal egenskaper som kännetecknar en kris. Dessa 

egenskaper är att de på det stora hela är svåra att förutse eller inkräktar på våra förväntningar, 

de hotar högprioriterade mål och de kräver relativt snabba åtgärder för att begränsa eller 

mildra skadan.  

 

Med att en kris inkräktar på våra förväntningar menar man att det finns allmänna 

förväntningar på att t.ex. maten vi äter inte ska vara smittad med bakterier eller att vattendrag 

inte ska svämma över. Om det sedan sker inkräktar det på allmänhetens förväntningar och 

situationen kan uppfattas som en kris. När allmänheten sedermera upplever att de befinner sig 

i en kris är det troligt att de beter sig annorlunda än när samhället befinner sig i ett så kallat 

normaltillstånd (Sellnow & Seeger, 2013: 5).  

 

Med att en kris hotar högprioriterade mål syftar man på en överhängande fara för liv, 

egendom, säkerhet, hälsa och psykologisk stabilitet. Dessa hot skapar också stark ångest och 

stress samt ett behov av att behöva ta till åtgärder (Sellnow & Seeger, 2013: 7). 

 

Vad det gäller den tredje punkten om att kriser kräver relativt snabba åtgärder för att begränsa 

eller mildra skadan så handlar det oftast om att myndigheter eller andra grupper tar till 

åtgärder. Exempel på åtgärder kan vara vaccineringar eller evakueringar.  

3.1.2 Kriskommunikation och krisrapportering   

Ur ett historiskt perspektiv har kommunikation betraktats som något statiskt som betonar 

rollen av en sändare som distribuerar meddelanden till en mottagare. Något som gjorde att 

kriskommunikationen sågs som en process som genom diverse system skulle förse 

allmänheten med varningar och larm (Sellnow & Seeger, 2013:10). Men med tiden har 

begreppet utvecklats och beskrivits som en mycket mer dynamisk process där sändare och 

mottagare tillsammans skapar mening genom ett pågående och samtidigt utbyte av av 

varierande meddelanden genom olika kanaler (Sellnow & Seeger, 2013: 11).   

 

Förutom att kommunikationen är dynamisk så finns det ytterligare en dimension i att den är 

kumulativ på så sätt att den i hög grad präglas av tidigare erfarenheter. Ens erfarenheter från 

tidigare kriser kommer därmed påverka vilka tolkningar och kommunikativa val man gör när 

man finner sig i en ny krissituation (ibid).  
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Kommunikation handlar om att skapa mening, dela tolkningar eller samstämmig förståelse 

mellan sändare/mottagare, publik, allmänhet och samhälle (ibid). Kommunikation kan också 

ses om en del av ett ekologiskt system där det använda mediet, ens relationer, nätverk och 

historia samt det större sociala, politiska, ekonomiska och kulturella sammanhanget formar 

en helhet. Kommunikationen både influerar och influeras av det ekologiska systemet och 

sammanhanget. I samband med kriser skapas t.ex. ett särskilt sammanhang som påverkar 

kommunikationen men samtidigt påverkar även kommunikationen i sin tur sammanhanget 

(Sellnow & Seeger, 2013: 12).  

 

I och med att den tekniska utvecklingen ändrat förutsättningarna för hur vi kommunicerar har 

även det ekologiska systemet för kriskommuniatkon förändrats. Vissa forskare hävdar att de 

som drabbas i en krissituation numera är aktiva källor och sändare av information snarare än 

passiva mottagare (ibid).  

 

För att hantera en kris krävs ett samarbete mellan olika myndigheter, grupper och individer i 

samhället. Ur der perspektivet kan kommunikationen ses som ett redskap för samarbete. Det 

kan också betraktas som ett redskap för att övertala människor i samband med en kris, t.ex. 

att få människor att evakuera sina hem. Kriskommunikation kan definieras som en pågående 

process för att skapa mening bland och mellan grupper, samhällen, individer och 

myndigheter, inom det ekologiska sammanhanget för en kris, med syftet att förbereda och 

reducera, begränsa samt reagera mot hot och skador. Dessutom fungerar kommunikationen 

som en bidragande metod för att skapa mening och tillåta individer, grupper, samhällen och 

myndigheter att tillsammans skapa ramar för förståelse och handling inom det högst osäkra, 

krävande och hotfulla sammanhanget av en kris (Sellnow & Seeger, 2013: 13). 

 

I vår studie har vi valt att fokusera på mediernas nyhetsrapportering i samband med 

skogsbränderna i Ljusdal 2018. Nyhetsmedierna kan i sammanhanget av en kris ses som en 

del av kriskommunikationen men när fokus ligger på den mediala rapporteringen är 

begreppet krisrapportering mer passande.  

3.1.3 Medielogik 

Kriser och katastrofer får oftast stor uppmärksamhet i nyheterna eftersom de är dramatiska, 

oväntade och berör många på människor på ett negativt sätt. Det är vissa kriterier som en 

händelse måste uppfylla för att man ska kunna kalla det för exceptionellt nyhetsvärde. Hur 



8 

nyhetsmedierna väljer att beskriva händelsen och hur snabbt de skapar utrymme för den 

genom till exempel extrasändningar är ett tydligt tecken på hur allvarlig en viss situation är. 

Tsunamikatastrofen i Thailand 2004, händelserna i Oslo och Utöya och terrordåden i Paris 

och Köpenhamn 2015 är tydliga exempel på när rikstäckande svenska medier valde att rensa 

sina webbplatser och tv-tablåer från ordinarie nyheter för att göra plats för live-rapportering 

om det som hade hänt (Odén et al. 2016: 161). 

 

För att förstå vilka faktorer som påverkar nyhetsurvalet behöver man samtidigt ta hänsyn till 

betydelsen av nyhetsmediernas format och specifika logik, till exempel organisation, 

yrkesmässiga normer och behov av uppmärksamhet. Enligt teorin är det nyhetsmedierna 

själva och deras behov formade av graden av journalistik professionalism, graden av 

marknadsorientering och av de tillämpade medieteknikerna – snarare än verkligheten i sig 

som styr vad medierna rapporterar om och hur de formar rapporteringen (Karlsson & 

Strömbäck, 2015: 161).  

 

Medierna har blivit så centrala att politiska och andra sociala aktörer som vill ha mediernas 

uppmärksamhet i hög grad anpassar sig till medierna och deras logik (ibid). Av det skälet kan 

nyhetsmedier inte längre rapportera om en social verklighet som är oberoende av dem själva. 

Istället uppstår en dubbel omformning av den verklighet som nyheterna handlar om. Först 

anpassar sig olika aktörer till medierna och medielogiken, och sedan omformar 

nyhetsmedierna de nyheterna handlar om och försöker anpassa sig ytterligare till 

medielogiken (Karlsson & Strömbäck, 2015: 162).  

 

En viktig del av mediernas logik handlar om beroendet av det egna formatet och att hantera 

det överskott av information och det underskott av uppmärksamhet som råder. För att hantera 

detta och vara framgångsrika i kampen om publiken har medierna utvecklat olika 

berättartekniker. De anses oftast vara konkreta uttryck för medielogiken och har samtidigt 

betydelse för urvalet och utformningen av nyheterna. Om det finns en möjlighet att forma 

nyheten journalistiskt och med hjälp av dessa berättartekniker, så ökar chansen att den blir en 

del av det slutgiltiga urvalet (ibid). Hernes definierade 1978 följande berättartekniker: 

tillspetsning, förenkling, polarisering, konkretion och intensifiering. Strömbäck (2000) har 

sedan definierat ytterligare två berättartekniker som är personifiering och stereotypisering.  
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Medielogiken handlar inte i första hand om urval och nyhetsvärdering men den är relevant för 

att få en förståelse av vad som faktiskt blir en nyhet. Det är viktigt att lyfta fram att 

nyhetsvärdering och nyhetsurval inte bara handlar om objektiva egenskaper hos de möjliga 

nyhetshändelserna, utan också om hur nyheter kan omformas för att möta mediernas behov 

av att reducera information och fånga människors uppmärksamhet (ibid).  

3.1.4 Framing  

Den amerikanske sociologen Gaye Tuchman använde i Making News (1978) begreppet frame 

som en metafor för att påpeka att nyheter är som ett fönster mot omvärlden, men att fönstret 

aldrig kan vara en helt objektiv spegling av verkligheten (Karlsson & Strömbäck, 2015: 360).  

 

Framing fokuserar på hur händelser porträtteras. Hur en situation ramas in eller förklaras 

påverkar i sin tur hur publiken uppfattar den. På en redaktion väljer redaktörer och reportrar 

hur en nyhet ska presenteras och dessa val påverkar i sin tur publikens uppfattning (Sellnow 

& Seeger, 2013:140). Nyhetsredaktionerna väljer även vilka aspekter av en kris som ska 

betonas och sedermera bli till nyheter (Sellnow & Seeger, 2013: 158). 

 

Men även olika myndigheter, organisationer, samhällsgrupper eller individer försöker också 

att porträttera deras ageranden eller meddelanden som de vill förmedla för att medierna ska 

framställa en händelse eller deras ageranden på ett särskilt sätt. I samband med kriser kan 

myndigheter eller organisationer tänkas vilja framställa sitt eget agerande på ett fördelaktigt 

eller positivt sätt. Framing kan ur det perspektivet ses som ett sätt att marknadsföra 

myndighetens eller organisationens egna agerande. Sedan är det upp till nyhetsmedierna att 

antingen acceptera eller porträttera agerandet på annat vis (ibid).  

3.1.5 Narrativ teori 

Narrativ teori betraktar en kris och dess händelser som en berättelse som ständigt växer fram 

och utvecklas till en narrativ skildring. Det grundläggande antagande inom teorin är att det 

ligger i människans natur att berätta historier och att vi bäst förstår oss på vår omvärld genom 

historierna vi skapar och får berättade för oss (Sellnow & Seeger, 2013: 181). 

 

Inom kriskommunikationen karaktäriserade Heath (2004) bemötandet av en kris som ett 

sökande efter att få ordning på tillvaron. De som bemöter, lider av eller bara betraktar en kris 

vill förstå vad som hänt, varför det hänt och vad som ska hända. En serie uttalanden förväntas 
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att på ett sakligt, korrekt, sammanhängande och sannolikt vis redogöra för vad som hänt och 

förklara utfallet på ett ordentligt sätt. Här har medierna ett ansvar i form av att deras 

krisrapportering kan hjälpa människor att få svar på ovannämnda frågor.  

 

Trovärdigheten för det som berättas beror på om publiken anser att historien som framförs 

innehåller “goda anledningar” som förklarar situationen. Rimligheten fastställs av hur 

sannolik historien uppfattas vara samt av hur trofast och korrekt historien visar sig vara i 

längden. Sannolikheten och pålitligheten avgörs av publikens medvetna och undermedvetna 

bedömning. En bedömning som är gjord inom sammanhanget för krisen. 

3.2 Tidigare forskning 

3.2.1 Medierapportering i samband med naturkatastrofer i Sverige 

Färm et al. (2016a) har undersökt medierapporteringen om skogsbranden i Västmanland 

2014. Studien är baserad på en kvantitativ innehållsanalys som sedan har kompletterats med 

ett antal intervjuer med journalister som deltog i bevakningen. Nyhetsmedierna som de 

undersökt är Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Vestmanlands 

Läns Tidning.  

 

Resultatet från innehållsanalysen visar på att det fanns ett antal olika gemensamma teman i 

alla medierna. Dessa var Förödelsen och den hopplösa kampen som främst handlade om hur 

stor branden var och skadorna den medförde. Något som påvisades genom artiklar som i 

detalj beskrev brandens omfattningen men även genom publicering av bilder och videos.  

 

Nästa tema var Hjältarna och medmänskligheten där räddningsarbetet låg i fokus och 

gestaltades som en svår kamp utförd av hjältemodiga män och kvinnor. Politikerna och 

valrörelsen var ett annat tema som följdes av Beredskapen och informationen. Det var i 

samband med den sistnämnda som kritiken framfördes. I anslutning till det uppstod en stor 

diskussion om huruvida Sverige inför en liknande kris borde ha tillgång till egna 

vattenbombningsplan som i samband med branden i Västmanland fick lånas in från Italien 

och Frankrike.  
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Ett annat tema var Hjälp via sociala medier där privatpersoner som via Facebook anordnat 

hjälp av olika slag framställdes som vardagshjältar. På samma vis lyftes även sociala medier 

fram som en viktig och organiserande roll under bränderna.  

 

Undersökningen visade också på att nyhetsrapporteringen var mycket mer omfattande i det 

lokala nyhetsmediet Vestmanlands Läns Tidning jämfört med de andra medierna. 

Morgontidningarna var de som skrev klart minst om branden. Vad det gällde dem centrala 

aktörerna så var räddningstjänsten dem som det skrevs mest om samt att de var den 

vanligaste källan i nyhetsrapporteringen. 

 

Även Eriksson (2015) har forskat om branden i Västmanland 2014. I sin undersökning har 

hon gjort en kvalitativ innehållsanalys som främst fokuserat på hur krisarbetarna gestaltades i 

medierna i samband med skogsbranden. I studien har hon granskat innehållet i Expressen 

respektive Vestmanlands Läns Tidning och kommit fram till att lokaltidningen i högre 

utsträckning låter krisarbetarna var det explicita temat medan bränderna är det implicita 

temat. Något som enligt studien tyder på att tidningen velat framställa krisen genom 

människor och få en mer personlig koppling till händelserna. Vilket i sin tur leder till en ökad 

förståelse för vad som pågår och ger en insyn i krisarbetarnas arbete.  

 

I Expressen var det istället branden som oftast var det explicita temat och krisarbetarna som 

var det implicita temat. Vilket enligt studien bidrar till att fokus ligger på det materiella 

snarare än det personliga och som kan innebära att folk känner sig mer rädda än att de förstår 

vad som sker. Hon konstaterar också att Expressen i högre grad rapporterar om branden i 

stort och hotet den medför medan Vestmanlands Läns Tidning mer fokuserar på den lokala 

vinkeln och skildrar vad som sker lokalt. Expressen använder sig även flitigt av att vinkla 

nyheterna på konflikter, något som inte förekommer i lokaltidningen. 

 

I en annan studie som också rör naturkatastrofer har Färm et al. (2015) undersökt 

mediebevakningen i samband med stormarna Simone och Sven 2013. Syftet med studien var 

att granska kriskommunikationen i samband med stormarna. Metoden de använt var 

samtalsintervjuer med myndighetsföreträdare och en innehållsanalys av mediernas 

webbplatser och sociala medier, närmare bestämt Aftonbladet, Expressen, Sydsvenskan och 

Göteborgsposten.  
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Resultatet visade att de myndigheter som ingick i studien var nöjda med 

kriskommunikationen och hur media skött rapporteringen. I andra typer av kriser och 

katastrofer uppgav myndigheterna att de tidigare hade kunnat känna sig kritiska till hur 

mediernas rapportering sett ut men de ansåg att nyhetsbevakningen av stormarna var saklig 

och relevant och bidrog i hög utsträckning med att varna allmänheten.  

3.2.2 Medierapportering i samband med dödliga attacker i Sverige 

Jendel, Nord och Färm (2018) gjorde en kvantitativ innehållsanalys där de jämförde 

medierapporteringen kring fyra terroristattacker i svenska medier. Medierna de undersökte 

var Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Händelserna som de 

har valt att jämföra var attacken på Charlie Hebdos redaktion och gisslansituationerna i Paris 

i januari 2015, terroristattacken i Köpenhamn i februari 2015, terroristattackerna i Paris i 

november samt terroristattacken på Drottninggatan i Stockholm 2017.  

 

Resultatet visar att dramatiska nyheter fick gott om plats och att det faktiska 

händelseförloppet stod i centrum. När det gällde terrorattacken i Stockholm visar studien att 

poliser och sociala medier beskrevs mer positivt än i de andra attackerna samt att den 

nationella samlingen och uppslutningen framhölls i en högre grad jämfört med rapporteringen 

från de andra terroristattackerna.  

 

En annan tragisk händelse som fick stor medial uppmärksamhet var skolattacken i Trollhättan 

2015. Färm et al. (2016b) har bl.a. undersökt hur händelsen gestaltades i Aftonbladet, 

Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och TTELA. Utifrån uppdelningen av 

episodisk eller tematisk gestaltning konstaterar man att en klar majoritetet av 

medierapporteringen bestod av en episodisk gestaltning. Alltså att man snarare fokuserar rent 

sakligt på vad som har hänt än att man försöker sätta in händelsen i ett större sammanhang 

och försöker förstå varför det hänt och hur det kunde ske.  

 

Samma mönster går även att utläsa i samband med höststormarna Simone och Sven (2013), 

Husbykravallerna (2013) och Skogsbranden i Västmanland (2014). När det gäller stormarna 

och skogsbränderna var den tematiska gestaltningen 10% eller lägre medan den bestod av 

30% respektive 20% av rapporteringen i samband med Husbykravallerna och skolattacken i 

Trollhättan. 



13 

4. Metod och material 

Den här studien är en fallstudie som undersöker innehållet på lokala mediers hemsidor och 

bygger på en inledande kvantitativ genomgång följt av en kvalitativ innehållsanalys. De 

lokala medierna och deras hemsidor är Hela Hälsingland, www.helahalsingland.se, och P4 

Gävleborg, www.sverigesradio.se/gavleborg.  

4.1 Metod 

4.1.1 Kvantitativ innehållsanalys  

Anledningen till att vi inledningsvis valt att göra en kvantitativ innehållsanalys är för att vi 

har en större mängd av artiklar/inslag som vi på ett smidigt sätt vill göra tillgängligt för 

analys (Ekström & Larsson 2010: 119).  

 

När det gäller den kvantitativa innehållsanalysen finns det fyra centrala begrepp att ha i 

åtanke inför genomförandet. Dessa begrepp är: objektivitet, systematik, kvantitet och manifest 

innehåll (Ekström & Larsson 2010:121-122).  

 

Sammanfattningsvis är det viktigt att ha ett tydligt definierat undersökningsobjekt samt 

kodschema vilket är bra för en hög replikerbarhet. Även hur själva analysen ska gå till är 

viktigt att på förhand definiera utifrån tydliga urvalskriterier. Sedan ska variablerna i 

kodschemat tydligt kunna beskrivas kvantitativt för att göra det möjligt att fastställa 

statistiska samband. Slutligen ska analysen gälla det som tydligt går att utläsa ur 

analysenheterna vilket i vårt fall är artiklarna/inslagen från Hela Hälsingland respektive P4 

Gävleborg.  

 

Det vi med den kvantitativa innehållsanalysen vill undersöka är vilka ämnen som de lokala 

medierna valde att rapportera om samt i vilken omfattning det rapporterades om dem. Vi vill 

även ta reda på vilka övergripande teman som går att identifiera utifrån de ämnena vi i funnit.  

4.1.2 Textanalys 

När vi identifierat de övergripande teman som tillsammans formar berättelsen om 

skogsbränderna i Ljusdal så ska vi med en kvalitativ textanalys undersöka hur berättelsen om 

varje enskilt tema såg ut och hur den gestaltades.  
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Texter är uppbyggda av olika system av tecken. I den här studien omfattar textbegreppet både 

den skrivna texten som består av ett system av bokstäver på en datorskärm samt den talade 

texten som består av ett system av bokstäver som formar ljuden i radioinslagen vi lyssnar på. 

Det är viktigt att komma ihåg att texten är en representation av något och aldrig en direkt 

avspegling. Med hjälp av tecken skapar vi betydelser och konstruerar en värld bestående av 

text som som syftar till att spegla världen som omger oss. Det är en aktiv handling där man 

tvingas ta ställning och komma med vissa påståenden istället för andra om hur saker ligger 

och ting till (Ekström & Larsson 2010: 153).  

 

Den som skapar en text gör det i ett visst sammanhang och med en särskild inramning samt 

utifrån ett visst perspektiv. Den som sedan läser texten skapar en uppfattning om innehållet 

utifrån ens egna referensramar och den mening som skapas blir en konsekvens av hur något 

representeras, vilka tecken, ord och former som textförfattaren valt (ibid).   

 

Vårt fokus ligger på att analysera innehållet och utgå från vad som händer i texten samt se 

vad den handlar om och vad den påstår (Ekström & Larsson 2010: 160). Vi anser att metoden 

är lämplig för att undersöka hur texten skapar mening samt hjälper mottagaren att orientera 

sig i den värld som beskrivs, vilket i vårt fall är krissituationen som uppstått till följd av 

skogsbränderna (Ekström & Larsson 2010: 155). Heath (2004) beskrev utifrån den narrativa 

teorin hur berättandet i samband med en kris handlar om att beskriva vad som hänt, vad som 

händer och vad som ska hända för att förmedla och hjälpa till att skapa en känsla av ordning i 

tillvaron.  

 

Utifrån det och utifrån medielogiken och de medialiserade berättarteknikerna som Gudmund 

Hernes (1978) och Jesper Strömbäck (2000) definierat ska vi undersöka hur de har använts av 

medierna i deras rapportering för att berätta och gestalta historien om skogsbränderna och de 

övergripande teman som formar den berättelsen. Berättarteknikerna som är sju till antalet är 

följande: förenkling, tillspetsning, polarisering, intensifiering, konkretion, personifiering och 

stereotypisering.  

4.1.3 Bildanalys 

Bildanalysen i denna studie kommer att fungera som ett komplement till textanalysen. Fokus 

ligger på relationen mellan text och bild och aldrig enbart på bilden. Vi är intresserade av att 
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se om textens budskap förstärks med hjälp av bilden eller tvärtom ifall bildens budskap 

förstärks utifrån texten.  

4.2 Urval 

Perioden vi har valt att samla material ifrån är från den 14 juli till den 6 augusti. 

Skogsbränderna började den 14 juli och den 30 juli uppgav räddningstjänsten att bränderna 

var under kontroll men vi har valt att analysera innehållet i medierapporteringen ytterligare 

en vecka efteråt fram till den 6 augusti då vi anser att det är både intressant och relevant att 

undersöka hur rapporteringen såg ut under det skeendet också (Ekot, 2018). 

 

Anledningen till vi har valt just den perioden är att det var då det brann som mest i Ljusdal. 

Vi vill som sagt undersöka lokalmediers krisrapportering i samband med skogsbränderna och 

därför anser vi att den perioden som vi har valt är den mest relevanta för vår studie.  

 

I samband med undersökningen har vi valt bort att undersöka liverapporter, livesändningar, 

ledartexter samt krönikor. Dessa blir vårt interna bortfall. Anledningen till att vi har valt bort 

livesändningar är på grund av att det ändå blev en artikel efteråt. Det hade inneburit att ämnet 

som togs upp i livesändningen hade blivit dubbelt kodat om vi hade valt att ta med det.  

 

Liverapporteringarna var väldigt breda sett till vilka ämnen det rapporterades om. Det gjorde 

det svårt att finna ett framträdande ämne att kodade enligt och vi har därför valt att inte ta 

med dem. Gällande valet att bortse från ledartexter och krönikor så ville vi undersöka det rent 

nyhetsmässiga materialet och därför ansåg vi att ledare och krönikor inte var relevanta för vår 

del.  

 

Undersökningens material bestod av 164 analysenheter från Hela Hälsinglands webbaserade 

artiklar, vilket bestod av textartiklar med tillhörande bilder eller rörligt material. För P4 

Gävleborg analyserade vi samma antal analysenheter, det vill säga 164 inslag. Att det blev 

164 analysenheter vardera från de båda medierna har helt med slumpen att göra då det råkade 

bli exakt samma antal när vi kodade av enheterna i vår undersökning under den valda 

perioden. Totalt består undersökningen av 328 analysenheter. Vi anser att med det materialet 

och med det urvalet vi har gjort så kommer vår studie att nå god validitet samt reliabilitet.  
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4.3 Genomförande 
Vi började med att utforma ett kodschema bestående av de variabler vi ville avkoda från 

analysenheterna. Våra variabler var följande: analysenhetsnummer, medium, datum och 

ämnen. Nästa steg var att gå in på Hela Hälsinglands hemsida och under tagen 

“Skogsbränderna i Hälsingland 2018” fick vi upp allt som de skrivit om bränderna i Ljusdal. 

Sedan gick vi igenom allt innehåll som publicerats under perioden vi valt att undersöka, 14 

juli - 6 augusti, samt allt som rörde Ljusdal och inte övriga Hälsingland. Hos P4 Gävleborg 

fick vi söka fram startdatumet för branden, 14 juli, för att sedan bläddra igenom dag för dag 

och gå igenom de artiklar/inslag som gällde skogsbränderna i Ljusdal.  

 

Alla analysenheter försågs med ett analysenhetsnummer som avgjordes av den ordning som 

artikeln/inslaget hade publicerats i på respektive hemsida. Anledningen till att vi gav varje 

enhet ett eget nummer var för att vi vid behov skulle kunna gå tillbaka och identifiera exakt 

vilken enhet som hade kodats av. För varje enhet har vi sedan kodat av vilket medium det 

förekom i, datumet det publicerades och vad enheten handlade om, alltså vilket ämne den 

kodades av under. Allt kodades direkt in i ett excel-dokument.  

 

När den första kvantitativa genomgången var genomförd fick vi fram vilka ämnen som 

förekom i artiklarna/inslagen samt hur fördelningen såg ut men också hur fördelningen 

mellan de olika ämnen såg ut totalt sett samt i respektive medium. Efter att vi fått fram en 

lista över alla ämnen som förekom så kunde vi börja urskilja mer övergripande teman som 

ämnena kunde sorteras in under. Dessa övergripande teman formar fyra historier som 

parallellt skildras och som tillsammans bildar den narrativa berättelsen om skogsbränderna i 

Ljusdal 2018.  

 

Den avslutade delen var den kvalitativa analysen där vi gick igenom alla artiklar/inslag på 

nytt för att närmare titta på hur de olika teman samt den övergripande historien berättats och 

gestaltats i de båda medierna. Utifrån den narrativa teorin har vi undersökt hur berättandet 

formats. Hur besvarades frågorna om vad som hänt, varför det hänt och vad som skulle 

hända. Utifrån teorin om medielogiken har vi undersökt vilka berättartekniker som använts 

och utifrån teorin om framing har vi undersökt hur rapporteringen gestaltades sett till ordval, 

rubriker, bilder och vinklar men också ur ett helhetsperspektiv tittade vi på vad man valde att 
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skriva om och hur det framställdes. Vi har även jämfört  skillnader och likheter mellan de två 

medierna.  

4.4 Metodproblem 
En fundering vi hade inför att vi skulle koda samt analysera innehållet var huruvida vi skulle 

bestämma teman och ämnen på förhand eller inte. Vi valde att inte göra det vilket innebar att 

det egna tolkningsutrymmet blev större, vilket i sin tur kan vara problematiskt om man tänker 

på intersubjektiviteten och reliabiliteten. Samtidigt så finns det fördelar i att på förhand inte 

ha definierat vilka teman och ämnen vi letade efter. Hade vi bestämt teman och ämnen på 

förhand så hade vi kanske låst oss vid dem och missat andra viktiga ämnen/teman när vi väl 

genomförde undersökningen (Ekström & Larsson 2010: 160). Något som också hade varit 

problematiskt för reliabiliteten. 

 

Viktigt att poängtera är också det faktum att tolkningarna har gjorts inom ramen för de teorier 

vi utgått från och att det inte är något vi hittat på vartefter vi gått igenom materialet. Därför 

bör andra oberoende forskare som utgår från samma teorier göra liknande tolkningar utifrån 

vårt material (Ekström & Larsson 2010: 17).  

 

Vad det gäller den reliabiliteten och möjligheten för andra att replikera vår studie så finns det 

vad det gäller materialet goda möjligheter att replikera studien. Materialet vi analyserat har 

varit artiklar och inslag och till skillnad från om det t.ex. varit människors åsikter som 

undersökts så kommer inte vårt material att förändras. Något som gör materialet lätt att 

använda i en replikerande studie. Däremot kan man tänka sig att hur man väljer att benämna 

diverse ämnen eller teman som man finner kan skilja sig åt. Men definitionen och innebörden 

av dessa benämningar borde vara liknande de definitioner vi satt för våra ämnen och teman 

om man gjort tolkningarna utifrån ett liknande sammanhang och med samma utgångspunkt 

vad det gäller teoridelen (Bryman 2011: 352).  

 

Ett annat problem vi stod inför när vi kodade av våra enheter var att vissa artiklar/inslag 

berörde flera ämnen. I de fallen har vi bestämt oss för att följa huvudandelsprincipen 

(Esaiasson 2017: 208) och koda av det ämnet som är mest framträdande. Ett vanligt exempel 

var hur ämnena Det brinner och Släckningsarbetet ofta gick in i varandra. Men det fanns 
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alltid ett ämne som var mer explicit än det andra och då kodade vi efter de mest framträdande 

ämnet i artikeln/inslaget.  

 

När vi väl var klara med undersökningen så hade vi fått fram väldigt många olika ämnen 

vilket innebar att det var svårt att få en tydlig överblick av vilka ämnen som förekom. Några 

av ämnena förekom i enstaka fall och var snarlika varandra och när så var fallet valde vi att 

slå ihop dem till ett ämne. Exempel på det var Information om begränsad framkomlighet, 

Varning till allmänheten och Information till allmänheten som slogs ihop till ett ämne 

namngivet efter det sistnämnda ämnet. Vi bestämde oss även för att slå ihop ett antal ämnen 

till en kategori Övrigt. Där ingick ett antal ämnen som enbart förekom i enstaka fall. 

Innehållet bland dessa ämnen handlade inte heller primärt om bränderna  i Ljusdal. Till 

exempel fanns det några artiklar som handlade om vädret och dess eventuella påverkan på 

bränderna eller en artikel om tidigare stora skogsbränder i Sverige.  

 

Angående den interna validiteten har vi när det gäller den kvalitativa analysen tillsammans 

kunnat gå igenom materialet ett flertal gånger och på så vis landa in i väl avvägda tolkningar 

utifrån de teoretiska begreppen och våra observationer (Bryman 2011: 352). 

5. Bakgrund  

5.1.1 Skogsbranden i Ljusdal 2018 

Lördag 14 juli larmas räddningstjänsten till en skogsbrand efter ett blixtnedslag i 

Ängraområdet i Ljusdals kommun. Senare samma dag kommer ytterligare ett larm om en 

brand i Nötberget (Ljusdal kommun, 2018). 

 

Söndag den 15 juli utgick en varning till allmänheten om att branden i Ängra i Ljusdals 

kommun höll på att sprida sig till byggnader och att folk som befann sig där skulle hålla sig 

inomhus och stänga alla fönster. Senare kom det ett annat besked om att alla som bor i 

närheten av det brinnande området omedelbart skulle evakuera sina hem. Branden i Ljusdals 

kommun skulle sedermera visa sig vara den största i Sverige i modern tid (Ekot, 2018). 

  

Det var en extrem värme och torka i skog och mark under sommaren. Detta i kombination 

med vind gjorde att bränderna snabbt fick fäste och spred sig. Som mest brann det på fem 

olika ställen i Ljusdal kommun. De två minsta brandområdena var snabbt under kontroll. 
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Däremot fick bränderna i Ängra, Nötberget och Enskogen en större, betydande och längre 

omfattning än vad räddningstjänsten hade först räknat med (Ljusdal kommun, 2018).  

  

Först efter 21 dagar bedömer räddningstjänsten att situationen är under kontroll och efter 

ytterligare ett par dagar avslutas räddningsinsatsen och eftersläckning lämnas till markägare 

(ibid).  

  

Bränderna i Ljusdal omfattade cirka 9 500 hektar skog med en omkrets av 12,5 mil. Med 

andra ord var bränderna lika stora som 20 000 fotbollsplaner. Bränderna motsvarade cirka 40 

procent av de totala skogsbränderna i landet 2018. Konsekvenserna resulterade i att 200 

personer fick evakuera sina hem och ingen person kom till skada eller omkom (ibid).  

  

Branden visade samtidigt på människors solidaritet och medmänsklighet. Flera hundra 

frivilliga personer deltog i räddningsarbetet samtidigt som Sverige fick hjälp från andra EU-

länder för att bekämpa krisen. Bland annat deltog dessa länder i brandsläckningen:  

  

● Danmark (brandstyrka) 

● Finland (brandstyrka) 

● Italien (flygplan) 

● Frankrike (flygplan och brandstyrka på marken) 

● Norge (helikoptrar) 

● Portugal (flygplan) 

● Polen (brandstyrka) 

● Tyskland (helikoptrar och brandstyrka på marken) (ibid).  

5.1.2 Hela Hälsingland  

Hela Hälsingland är samlingsnamnet för dagstidningar som täcker Söderhamn, Ljusdal, 

Hudiksvall och Bollnäs och som ägs av mediekoncernen Mittmedia som är Sveriges ledande 

lokala mediekoncern med 28 dagstidningar och ett tjugotal nyhetssajter (Hela Hälsingland, 

2018). 

 

Anledningen till att vi har valt Hela Hälsingland är att det är den lokala tidningen som täcker 

Ljusdal och som därmed är mest relevant i sammanhanget att analysera.  
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5.1.3 P4 Gävleborg 

Sveriges Radio ingår inom ramarna för svensk public service, precis som Sveriges Television 

och Utbildningsradion. De arbetar i allmänhetens tjänst och finansierades till och med 1 

januari 2019 genom att publiken betalar en radio-och tv-avgift. Från och med årsskiftet sker 

finansieringen genom en särskild skatt. Arbetet inom hela företaget ska präglas av oberoende 

och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som politiska, religiösa, ekonomiska, 

offentliga och privata särintressen (Sveriges Radio, 2017).  

 

P4 Gävleborg är en av de 25 lokala kanaler som sänder lokalt under dagtid på vardagar. På 

kvällar och helger samt några timmar på vardagar sänds gemensamma program och som 

ingår i det statliga public service. De presenterar nyheter, aktualiteter, kultur och 

livsstilsfrågor tillsammans med bred radiounderhållning i form av både klassiker och 

nysatsningar (Sveriges Radio, 2017).  

 

P4 är också skyldiga att informera allmänheten när kris och katastrofer uppstår. Den 

omvandlas till kris- och beredskapskanal som ständigt kan förse allmänheten med viktig 

information (ibid). 

 

Anledningen till att vi har valt P4 Gävleborg är för att undersöka hur deras rapportering i 

samband med Ljusdalbranden såg ut. Med tanke på att deras ovannämnda skyldighet i 

samband med kriser känns de särskilt relevant att ha med åtminstone ett lokalt medium från 

public service.   

6. Resultat och analys 

Den här delen är uppdelad i två övergripande delar. Först redovisar vi resultatet av vår 

kvantitativa genomgång vad det gäller vilka ämnen vi identifierat samt hur omfattningen och 

fördelningen mellan dessa sett ut. Sedan presenterar vi resultatet av vår kvalitativa 

genomgång där vi går igenom varje tema och förklara hur berättandet och gestaltningen sett 

ut samt gör jämförelser mellan de två medierna. Vi tar även upp hur den övergripande 

historien skildrats och formats av de olika teman.  
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6.1 Ämnen 

Genom vår kvantitativa genomgång har vi kunnat identifiera följande 16 ämnen: 

Släckningsarbetet, Evakuering, Frivilligarbete, Det brinner, Information till allmänheten, 

Hjälp utifrån, Oro pga branden, Riksdagspolitiker/kungligheter/generaldirektörer på besök, 

Skadad egendom, Kritik i samband med branden, Resursbrist, Statlig/kommunal 

organisation/beredskap, Stödarbete, Arbetsförhållanden blåljuspersonal, Hyllade 

brandbekämpare samt ytterligare en kategori Övrigt bestående av en blandning av ämnen 

som enbart förekom i enstaka fall och som inte kunde sorteras in under något särskilt tema.  

 

Släckningsarbetet är när fokus ligger på brandmännens insatser för att släcka eller få branden 

under kontroll. Evakuering är när fokus ligger på att människor eventuellt behöver evakueras, 

har evakuerats eller får återvända hem efter att ha evakuerats. Frivilligarbete skildrar 

människor från det civila eller t.ex. föreningslivet som på olika sätt hjälpt till under 

bränderna. Det brinner är när fokus ligger på branden med detaljer om dess omfattning eller 

var det brinner.  

 

Information till allmänheten innefattar information och varningar till allmänheten. T.ex. 

information om svår framkomlighet på vissa vägar, eldförbud eller varningar om farlig 

rökspridning. Hjälp utifrån är när det rapporteras om utländska brandmän som kommit för att 

hjälpa till eller när det är t.ex. hemvärnet eller brandmän från andra delar av Sverige som 

anslutit sig för att hjälpa till att släcka bränderna i Ljusdal. Oro pga branden är när 

människors eller företags oro kopplat till branden är i fokus.  

 

Riksdagspolitiker/kungligheter/generaldirektörer på besök är precis som det låter och i dessa 

artiklar/inslag ligger själva fokuset just på att dessa är på besök och vad de säger kommer i 

andra hand. Skadad egendom innefattar allt som handlar om egendom som t.ex. skog eller 

hus som tagit skada av branden. Kritik i samband med branden är innehåll som tagit upp 

diverse kritik som förts fram i anslutning till branden. Exempel på kritik som förts fram har 

varit varit kritik mot beredskapen, räddningstjänsten och angående informationen från 

kommunen till de evakuerade.  

 

För ämnet Resursbrist har fokus legat på att t.ex. räddningstjänsten saknar resurser i form av 

personal eller redskap som plan och helikoptrar. Statlig/kommunal organisation/beredskap 
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fokuserar på hur kommunen organiserar sig med t.ex. ett stabsområde eller en 

krisledningsnämnd. Stödarbete är när fokus har varit på hur man arbetar med att följa upp och 

ta hand om människor som mår psykiskt dåligt efter att ha drabbats av krisen.  

 

Arbetsförhållanden blåljuspersonal handlar om omständigheterna som brandmännen arbetar 

under i samband med släckningsarbetet. Hyllade brandbekämpare är när fokus ligger på att 

brandmän och räddningstjänst hyllas för sitt arbete i samband med branden. Övrigt var som 

sagt en blandning av enstaka ämnen som inte gick in under någon av de fyra teman som vi 

sedan identifierade. Exempel på artiklar/inslag som vi kategoriserat under Övrigt är artiklar 

om väderläget och dess eventuella påverkan på branden och artiklar om tidigare bränder. 

 

Totalt har vi analyserat 328 artiklar/inslag på Hela Hälsinglands och P4 Gävleborgs hemsidor 

och som vi kan se nedanför i figur 6.1 så var Släckningsarbetet det ämne som förekom oftast 

följt av Evakuering och Frivilligarbete. Det ämne som det rapporterades minst om var 

Hyllade brandbekämpare, Arbetsförhållanden blåljuspersonal, Stödarbete och 

Statlig/kommunal organisation/beredskap. 

 

Tabell 6.1          N = 328 

Tabellen visar förekomsten och fördelningen av de ämnen Hela Hälsingland och P4 

Gävleborg valde att rapportera om i samband med skogsbränderna i Ljusdal 2018.  

Ämne Antal av 
Ämne 

Procent 

Släckningsarbetet 50 15,2% 

Evakuering 43 13,1% 

Frivilligarbete 42 12,8% 

Det brinner 34 10,4% 

Information till allmänheten 34 10,4% 

Hjälp utifrån 28 8,5% 
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Oro pga branden 22 6,7% 

Riksdagspolitiker/kungligheter/generaldirektörer på 
besök 

20 6,1% 

Skadad egendom 13 4,0% 

Kritik i samband med branden 12 3,7% 

Resursbrist 10 3,0% 

Stödarbete 5 1,5% 

Statlig/kommunal organisation/beredskap 5 1,5% 

Övrigt 5 1,5% 

Arbetsförhållanden blåljuspersonal 3 0,9% 

Hyllade brandbekämpare 2 0,6% 

Totalsumma 328  

 

6.1.1 Hela Hälsingland 

I Hela Hälsingland har vi undersökt 164 analysenheter där ämnet Information till allmänheten 

förekom mest med 21 artiklar. Andra ämnen som följde efter var Evakuering, Frivilligarbete 

och Släckningsarbetet på 20 artiklar vardera.  

 

Ämnen som Hela Hälsingland rapporterade minst om var Stödarbete, Resursbrist, och 

Statlig/kommunal organisation/beredskap med tre artiklar vardera och Hyllade 

brandbekämpare med två artiklar.  

 

Tabell 6.2          N = 164 

Tabellen visar förekomsten och fördelningen av de ämnen Hela Hälsingland valde att 

rapportera om i samband med skogsbränderna i Ljusdal 2018.  
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Ämne Antal av 
Ämne 

Procent 

Information till allmänheten 21 12,8% 

Släckningsarbetet 20 12,2% 

Evakuering 20 12,2% 

Frivilligarbete 20 12,2% 

Det brinner 19 11,6% 

Hjälp utifrån 13 7,9% 

Riksdagspolitiker/kungligheter/generaldirektörer på 
besök 

10 6,1% 

Kritik i samband med branden 9 5,5% 

Oro pga branden 9 5,5% 

Skadad egendom 7 4,3% 

Övrigt 5 3,0% 

Stödarbete 3 1,8% 

Resursbrist 3 1,8% 

Statlig/kommunal organisation/beredskap 3 1,8% 

Hyllade brandbekämpare 2 1,2% 

Totalsumma 164  
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6.1.2 P4 Gävleborg 

I P4 Gävleborg har vi undersökt lika många som Hela Hälsingland, det vill säga 164 

analysenheter där ämnet Släckningsarbetet var det som P4 Gävleborg rapporterade mest om 

med totalt 30 inslag. Evakuering och Frivilligarbete följdes tätt efter med 23 respektive 22 

inslag. Ämnen som Hjälp utifrån och Det brinner har det rapporterats lika mycket om, vilket 

var 15 inslag vardera. Samtidigt var Stödarbete och Statlig kommunal 

organisation/beredskap det minst uppmärksammade ämnet som P4 Gävleborg rapporterade 

om, med två inslag vardera.  

 

Tabell 6.3          N = 164 

Tabellen visar förekomsten och fördelningen av de ämnen P4 Gävleborg valde att rapportera 

om i samband med skogsbränderna i Ljusdal 2018.  

Ämne Antal av 
Ämne 

Procent 

Släckningsarbetet 30 18,3% 

Evakuering 23 14,0% 

Frivilligarbete 22 13,4% 

Det brinner 15 9,1% 

Hjälp utifrån 15 9,1% 

Information till allmänheten 13 7,9% 

Oro pga branden 13 7,9% 

Riksdagspolitiker/kungligheter/generaldirektörer 
på besök 

10 6,1% 

Resursbrist 7 4,3% 

Skadad egendom 6 3,7% 

Arbetsförhållanden blåljuspersonal 3 1,8% 
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Kritik i samband med branden 3 1,8% 

Stödarbete 2 1,2% 

Statlig/kommunal organisation/beredskap 2 1,2% 

Totalsumma 164  

 

6.1.3 Jämförelser 

Jämför man resultatet från den kvantitativa genomgången vad det gäller förekomsten av 

ämnen i Hela Hälsingland och P4 Gävleborg är det ett par saker som sticker ut även om 

resultaten överlag är väldigt lika.  

 

Hos Hela Hälsingland var det vanligast förekommande ämnet Information till allmänheten 

som förekom i 21 stycken artiklar eller i 13% av artiklarna. Hos P4 Gävleborg var det fem 

andra ämnen som var vanligare och ämnet förekom i 13 inslag eller i 8% av inslagen.  

 

En annan sak som sticker ut är att P4 Gävleborg var mer benägna att rapportera om Oro pga 

branden än vad Hela Hälsingland var. Hos P4 Gävleborg förekom Oro pga branden i 8% av 

inslagen och i närmare bestämt 13 inslag. Hos Hela Hälsingland var motsvarande siffror 5% 

respektive 9 artiklar.  

 

Även ett ämne som Resursbrist rapporterades det mer om i P4 Gävleborg än i Hela 

Hälsingland. I P4 Gävleborg stod det för 4% av innehållet vilket motsvarar 7 inslag. I Hela 

Hälsingland stod det för 2% av innehållet vilket motsvarar 3 artiklar. 

 

Slutligen fanns det en relativt stor skillnad för ämnet Kritik i samband med branden. I Hela 

Hälsingland stod det för 5% av innehållet vilket motsvarar 9 artiklar. I P4 Gävleborg stod det 

för 2% vilket motsvarar 3 inslag.  
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6.2 Teman 
Utifrån de ovannämnda ämnena har vi sedan kunnat identifiera fyra övergripande teman. 

Dessa är Historien om de drabbade, Historien om uppslutningen, Historien om branden och 

de kämpande brandmännen och Historien om kritiken och organisationen runt branden.   

  

I Historien om de drabbade ingår följande ämnen: Evakuering, Oro på grund av branden, 

Information till allmänheten och Skadad egendom.  

  

Under temat Historien om branden och de kämpande brandmännen hittar vi ämnen som Det 

brinner, Släckningsarbetet, Arbetsförhållanden blåljuspersonal och Hyllade 

brandbekämpare.  

  

I  Historien om uppslutningen har vi kunnat identifiera följande ämnen: Frivilligarbete och 

Hjälp utifrån.   

 

Under den sista temat som går under namnet Historien om kritiken och organisationen runt 

branden finns ämnen som Resursbrist, Stödarbete, Kritik i samband med branden och 

Statlig/kommunal organisation/beredskap.  

6.2.1 Historien om de drabbade 

I Historien om de drabbade ligger fokus i berättandet på människorna som tvingats evakuera 

eller som känt oro och rädsla på grund av branden. Fokus ligger också på de varningar, 

uppmaningar och den information som förmedlas i de båda medierna för att de berörda 

människorna ska förstå vad som sker i samband med krisen samt på rapporteringen om 

människors och företags egendom som kommit till skada.  

 

Den 15 juli började det komma uppmaningar om att utrymma vissa områden samt att 

bebyggelsen i en by var hotad. Vidare rapporterades det om vägar som stängts av eller som 

hade en begränsad framkomlighet. Under veckan som följde gick det ut ett viktigt 

meddelande till allmänheten, VMA, på Krisinformation.se om att boenden i vissa områden 

måste evakueras.  
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Mycket av rapporteringen handlade sedan om de evakuerade och “paniken” och “rädslan” de 

upplevde i samband med att de evakuerades. Med tiden kom “paniken” och “rädslan” att 

bytas ut mot “uppgivenheten” och “ovissheten” som många gav uttryck för. Ett tydligt 

exempel på det är P4 Gävleborgs inslag “Evakuerad stugägare: Man blir ju förtvivlad” 

(Bilaga 9.1). En annan bild som målades upp var också de som hotades av elden och deras 

kamp mot den. Ett exempel på det var P4 Gävleborgs inslag “Marco kämpar för att rädda sin 

camping från elden” (Bilaga 9.2).  

 

Människors oro var också något som gestaltades genom att artiklar som “Campingägarnas 

rädsla när storbranden närmade sig: ‘Det är så klart läskigt’” (Bilaga 9.3). En oro som 

också späddes på av landshövdingen Per Bill som i ett uttalande uppgav att “en hel by kan 

försvinna”.  

 

Informationsmässigt så rapporterades det också om att farlig rök spred sig och om 

eldningsförbudet som börjat gälla. Även mer praktisk information som att skola och simhall 

omvandlats till sambandscentral eller uppgifter om att skolstarten låg i fara förekom i båda 

medierna.  

 

De 23 juli och de efterföljande dagarna kom flera nyheter om att de evakuerade var 

missnöjda med informationen som de fått trots anordnade informationskvällar. Den 26 juli 

och veckan som följde skrevs det om att de evakuerade fick återvända hem och det 

gestaltades genom lättnaden som både de evakuerade men även räddningstjänstens personal 

hav uttryck för. Ett exempel på det är artikeln från Hela Hälsingland “Evakuerade från 

Huskölen får återvända: ‘Skönt att komma till sådana beslut’” (Bilaga 9.4). 

 

När branden väl var under kontroll gick det ut en del information om att det var livsfarligt att 

vistas i skogarna. Det rapporterades även en del om skogsägare som drabbats till följd av 

bränderna.  

 

En skillnad vi upptäckt mellan P4 Gävleborg och Hela Hälsingland var hur dagstidningen i 

flera fall använde en mycket mer intensifierad berättarteknik i samband med rapporteringen 

om de evakuerade som tvingades att fly. Bränderna benämndes som ett “inferno” och 

illustrerades med bilder och videos från elden som privatpersoner tagit. Två exempel är 

artiklarna “Marcos vildmarkscamp omringades av branden – se domedagsvideon här: ‘Det 
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var mycket skrämmande’”(Bilaga 9.5) och “Paret flydde skogsbranden i Ljusdal: ‘Elden 

dånade vid sommarstugan’” (Bilaga 9.6) i Hela Hälsingland.  

 

Utifrån medielogiken skulle en förklaring till att dagstidningen valde en mer intensifierad 

berättarteknik kunna vara att tidningen är i ett större behov av läsare som i förlängningen 

betyder intäkter än P4 Gävleborg som i och med att det är ett public service bolag inte är 

beroende av kommersiella intäkter (Karlsson & Strömbäck, 2015: 162). Och vill man väcka 

uppmärksamhet och locka till läsning är den intensifierade berättartekniken som bygger på 

dramatik och konflikt ett sätt att göra just det. 

 

En annan skillnad var att P4 Gävleborg gick ut med information på engelska vid två tillfällen 

gällande branden och vid det ena tillfället fanns även informationen på arabiska, kurdiska, 

persiska och somaliska. Något som också ligger i linje med det extra ansvar som public 

service-bolagen har för att informera allmänheten i samband med extraordinära händelser.  

 

Vad det gäller likheter så kan vi konstatera att båda medierna i hög grad använde sig av 

personifiering när det kom till att gestalta historierna om de som evakuerats eller hotats till 

följd av branden. Det var även en berättarteknik som användes för att rapportera om egendom 

som skadats. Något som också ter sig logiskt utifrån teorier om medielogiken då det hjälper 

till att skapa en personlig koppling till innehållet samt hjälper till att öka intresset och därmed 

förståelsen för vad som sker.  

6.2.2 Historien om branden och de kämpande brandmännen 

I temat Historien om branden och de kämpande brandmännen ligger fokus på bränderna och 

räddningstjänstens arbete med att släcka bränderna. Inledningsvis, från 14 juli och framåt, 

handlade rapporteringen om att det hade börjat brinna och branden beskrevs “svårsläckt”. 

Under veckan som följde var det många artiklar och inslag som skrev om hur “branden 

eskalerat” eller om hur “branden spridit sig på grund av vinden”.  

 

Ungefär en vecka efter att branden startat, 22 juli, så kom de första nyheterna som handlade 

om att arbetet med att släcka branden “gick åt rätt håll”. Detta följdes av nyheter om att 

branden “lugnat ner sig” samt att arbetet “börjat ge resultat”. Bortsett från någon dag när det 

rapporterades om “intensivare bränder” så var tongångarna positiva kring släckningsarbetet. 

Något som förstärktes ytterligare när man den 29 juli beskrev hur “brandbekämpningen går in 
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en ny fas – markpersonal går in och släcker inom området”. En dag senare den 30 juli 

rapporteras det för första gången om att branden är under kontroll.  

 

Under veckan som följde var rapporteringen överlag mindre och fokus låg fortsatt på det 

avslutande släckningsarbetet. Ett fåtal artiklar handlade också om hur brandbekämparna 

hyllades för sina insatser. 

 

Ser vi till den språkliga gestaltningen av släckningsarbetet så handlade det mycket om 

brandbekämparnas “ansträngda” och “tuffa" situation. Det skrevs om hur de arbetade “långa 

arbetspass”, “jobbade febrilt” och att det var en “svårsläckt brand”. Arbetet beskrevs också 

som “kampen mot den största branden i modern tid” och som “besvärligt och farligt för 

personalen”. 

 

Om man jämför Hela Hälsinglands och P4 Gävleborgs rapportering finns det ett par 

skillnader som utmärker sig. I Hela Hälsingland var branden oftare ett explicit tema än i P4 

Gävleborg. Man använde sig också oftare av intensifiering som berättarteknik med fokus på 

det dramatiska kring branden och brandbekämparnas kamp mot elden. Exempel på det är 

artikeln “Rökmolnet sprider sig över Ängra – se de dramatiska bilderna här”(Se bilaga 9.7). 

Där publicerades en video med drönarbilder som visar enorma rökmoln och hur det brinner i 

skogarna. Ett annat exempel var “Styrkan omringas av lågor – se brandmannens dramatiska 

film: ‘Det brinner ta mig fan överallt’” (Bilaga 9.8). Överlag var det mycket bilder och 

videos på rökmoln och skogar som brann eller videos som visade hur bränder 

vattenbombades.  

 

P4 Gävleborg arbetade mer med personifiering som berättarteknik. Där låg fokus mer på 

enskilda brandmän som arbetade med släckningsarbetet. Tydliga exempel på det var inslagen 

“Nygifta brandmannen Tommie Stener kämpar mot lågorna”(Bilaga 9.9) och “Lars 

bekämpar bränderna från luften” (Bilaga 9.10). Där stod just den specifika brandmannen i 

fokus och man fick veta personliga detaljer om dem även om det samtidigt rapporterades om 

släckningsarbete också.  

 

Att dessa skillnader finns kan i hög grad förklaras utifrån medielogiken som beskriver hur ett 

mediums format i hög grad formar nyheten (Karlsson & Strömbäck, 2015: 161). Att Hela 

Hälsingland hade mycket bilder och videor på eld, rök och det dramatiska släckningsarbetet 
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är logiskt eftersom det passar deras format. Medan P4 Gävleborg istället fick försöka gestalta 

släckningsarbetet genom en personifierande berättarteknik där man träffar enskilda brandmän 

och “lär känna dem” och på så vis blir mer uppmärksam och får en större förståelse för 

släckningsarbetet.  

 

Även om Hela Hälsingland i en större grad använde sig av intensifiering och P4 Gävleborg 

av personifiering så fanns det en likhet i att de båda medierna hade ett stort innehåll av 

artiklar som väldigt sakligt beskrev var de brann, eldens omfattning, status på 

släckningsarbetet, hur arbetet skulle fortgå osv. I dessa artiklar/inslag var det oftast en 

räddningsledare eller skadeplatschef som intervjuades och man använde sig mer av en 

konkretiserande berättarteknik där händelserna tydliggjordes för publiken. Exempel på det är 

artikeln “Skadeplatschef Hans Norholm om det svåra brandläget: ‘Vi har inte en suck’” 

(Bilaga 9.11) i Hela Hälsingland och inslaget “Branden har spridit sig rejält i Ljusdal under 

eftermiddagen” (Bilaga 9.12) i P4 Gävleborg.  

6.2.3 Historien om uppslutningen 

I Historien om uppslutningen berättas historien om de internationella samt nationella 

insatserna i samband med skogsbränderna. Den internationella insatsen skildrades genom 

brandmän från Norge, Finland, Danmark, Polen, Italien och Frankrike medan den nationella 

insatsen skildras genom två olika kategorier. En bestående av hemvärnet, brandvärnet, 

kustbevakningen samt militären och en annan bestående av civila, företag, idrottsföreningar 

och hjälporganisationer.  

 

Språkligt har berättelsen gestaltats som en kamp där man “kämpar” och “strider” mot elden. 

Arbetsinsatserna har beskrivits som “tunga” och “uppoffrande” samt skildrats genom 

individer som uppger att de inte “sovit en blund”. Andra vittnar om hur de gett upp sin 

semester för att hjälpa till. Men förutom kampen har de som kommit utifrån eller ställt upp 

ideellt vittnat om en “värme” och “gemenskap”. I medierna gestaltades även uppslutningen 

genom att ta upp hur många frivilliga som ställt upp eller hur mycket pengar som samlats in. 

De internationella insatserna har också hyllats och uppgetts ha haft en stor betydelse för att 

bränderna kunde släckas. Det har uttryckts en stor “tacksamhet” och talats om “många 

insatser med stort hjärta”.  

 



32 

Redan den 15 juli, en dag efter att den första branden startat, började det rapporteras om att 

hemvärnet skulle “hjälpa till” och att norska helikoptrar nu skulle “sättas in”. Sedan fortsatte 

det med jämna mellanrum att rapporteras om insatser utifrån och om frivilliga som ställt upp 

på olika sätt. Bland annat har det erbjudits boenden för de evakuerade, förnödenheter, 

redskap för släckningsarbetet och det har samlats in pengar, skapats hjälpgrupper på 

Facebook och civila har även kört vatten och hjälpt till med släckningsarbetet. Ungefär en 

vecka efter att branden var under kontroll så skrevs det ett antal artiklar där brandmän, 

organisationer och frivilliga hyllades för sina insatser.  

 

När det gäller insatserna från civila har båda medierna porträtterat det genom personifierade 

artiklar/inslag. Exempel på det är P4 Gävleborgs inslag “Henrik Hansson kör vatten med 

gödseltankar dygnet runt” (Bilaga 9.13) och Hela Hälsinglands artikel “Söderhamnspar 

organiserar hjälp till bränderna i Ljusdal: ‘Bara ring så kommer vi’” (Bilaga 9.14). Vad det 

gäller de övriga insatserna så var det till en början inte så personifierade utan mer allmänt 

skildrade och benämndes mer som den “polska konvojen” eller “militärkonvojen”. Men efter 

drygt en vecka började även dessa artiklar/inslag präglas av en personifierade berättarteknik. 

Exempel på det är P4 Gävleborgs inslag “Svenske Oscar en fransk specialistbrandman på 

plats i Färila” (Bilaga 9.15) eller artiklarna “Polske Tomasz kämpar i bränderna: ‘Jag ska 

berätta för mina barn då jag kommer hem’” (Bilaga 9.16) och “Hemvärnssoldat Solange 

Nordh tar striden mot branden: ‘Glad att kunna göra något – fast det är en katastrof’” 

(Bilaga 9.17).  

6.2.4 Historien om kritiken och organisationen runt branden 

I Historien om kritiken och organisation runt branden skildras berättelsen om den statliga 

och kommunala organisationen samt beredskapen och den kritik som fördes fram i samband 

med branden. Rapporteringen förmedlar en problematisk bild av släckningsarbetet som 

framstår som otillräckligt. Samma sak kan sägas om informationen för de som evakuerats.  

 

Under den första veckan handlade rapporteringen från detta tema om resursbrister. 

Räddningstjänsten uppgav att de hade brist på både personal och material. Det var “stora 

problem med personalförsörjningen” och “resursbrist gör det svårt att få branden under 

kontroll”. Även SOS Alarm uppgavs vara överbelastade till följd av skogsbränderna.  
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En dryg vecka efter att bränderna startat rapporterades det för första gången om att 

kommunens stödgrupp var på plats för att stötta människor som evakuerats samt för 

skogsägare som förlorat sitt “livsverk”. Vid samma tidpunkt skrevs det för första gången om 

den kommunala och statliga organisationen runt branden i samband med att staten genom 

länsstyrelsen tog över ansvaret från kommunen. I andra artiklar/inslag beskrevs hur man 

skapade en tältby för att samordna arbetet i en gemensam stab.  

 

Även den första kritiken framfördes vid samma skede av rapporteringen. För berättelsen om  

Historien om kritiken och organisation runt branden var det sedan kritiken som kom att 

dominera rapporteringen under de följande två veckorna. Kritiken riktade sig mot 

skogsbranschen som ansågs vara ansvarig för katastrofen. Något som de fick bemöta och 

dementerade helt. Annan kritik som fördes fram från flera håll var från de evakuerade som 

ansåg att krishanteringen och beredskapen varit “urdålig” eller att “informationen var väldigt 

bristfällig” samt att det saknades “empati och förståelse” för de som lämnat sina hem.  

 

Både personifiering och polarisering var två berättartekniker som framträdde mer i samband 

med rapporteringen om kritiken. Exempel på det var “Kritik mot knapphändig information: 

‘Borde finnas mer empati för oss som lämnat våra hem’” (Bilaga 9.18) och “Han kritiserar 

skogsbranschen för brandkatastrofen: ‘Ett smörgåsbord för elden’” (Bilaga 9.19). Det ska 

också tilläggas att det var Hela Hälsingland som rapporterade om en klar majoritet av kritiken 

medan P4 Gävleborg rapporterade om majoriteten av alla nyheter som handlade om 

resursbrist.   

 

Även den kommunala krisberedskapen granskades och i samband med det riktades kritik om 

att kommunen inte hade någon plan för att hantera skogsbränder. Något som kommunen inte 

alls höll med om och pekade på att de visst hade det.  

 

Varför det fanns en sådan tydlig fördelning och skillnad i rapporteringen om resursbrist och 

kritik är utifrån våra teorier svårt att svara på. Däremot kan vi utifrån medielogikens teorier 

förstå att det är Hela Hälsingland som i en högre grad valt att rapportera om diverse kritik 

som framkom. En konfliktvinkel med en mer polariserad berättarteknik är ett sätt att väcka 

uppmärksamhet och locka till läsning. Vad det gäller P4 Gävleborgs rapportering om 

resursbrist så var den mer konkretiserad sett till berättartekniken. Det var ofta en 
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räddningsledare eller liknande som berättade att de inte hade nog med personal, 

förnödenheter eller redskap.  

6.2.5 Den övergripande berättelsen 

Utifrån de teman vi identifierat och analyserat framgår det att berättelsen om skogsbränderna 

i Ljusdal 2018 formas genom fyra olika teman som i sin tur skildrar fyra olika historier. Värt 

att notera är att dessa historier löpte parallellt med varandra och tillsammans formade 

berättelsen som skogsbränderna i Ljusdal 2018. Exempel på det är hur historierna 

tillsammans hjälpt till att besvara frågorna om vad som hänt, varför det hänt och vad som 

skulle hända.  

 

Utifrån den narrativa teorin karaktäriserade Heath (2004) kriskommunikationen som ett sätt 

att få ordning på tillvaron genom att historierna skulle skildra berättelser som besvarade 

ovannämnda frågor. I Historien om branden och de kämpande brandmännen besvarades 

främst frågorna om vad som hänt och om vad som skulle hända genom att berättandet 

handlade om bränderna och det pågående arbetet med att släcka bränderna.  

 

Men berättelserna i Historien om branden och de kämpande brandmännen låg sedan till 

grund för att besvara frågan varför människor evakuerats eller varför egendom kom till skada 

i temat Historien om de drabbade. Berättandet i detta tema besvarade i sin tur frågan om vad 

som hade hänt men då i relation till att människor hade tvingats evakueras eller att egendom 

som skog eller hus hade brunnit upp.  

 

På samma sätt skildrade Historien om uppslutningen hur utländska brandmän eller det 

svenska försvaret samt hur civila, hjälporganisationer eller idrottsföreningar m.m. ställde upp 

och hjälpte till under bränderna som ett svar på frågor om vad som hänt eller vad som skulle 

hända. När det gäller frågan varför i det här sammanhanget så handlade det ju i mångt och 

mycket om brist på resurser vilket i sin tur besvarades i berättelserna som skildrades i temat 

Historien om kritiken och organisationen runt branden.  
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7. Slutsats och slutdiskussion 

7.1 Slutsats 
Vår kvantitativa analys visar att de lokala mediernas nyhetsrapportering om sommarens 

skogsbränder i Ljusdal präglades av ett stort fokus på följande ämnen: Släckningsarbetet, 

Evakuering, Frivilligarbete, Det brinner och Information till allmänheten. Utifrån teorier om 

kriskommunikation så ska den förse allmänheten med varningar samt larm och fungera som 

ett redskap för att övertala människor (Sellnow & Seeger, 2013:10). Något som vår 

undersökning tydligt visar har varit fallet. Mediernas krisrapportering har haft ett stort fokus 

på människorna som evakuerats där det till en början var information som började förvarna 

om att evakuering skulle kunna bli nödvändigt för att sedan övergå till att rapportera om att 

människor behövde evakuera samt skildrade hur det var för de människors som tvingats 

lämna sina hem. 

 

Kommunikationen i samband med en kris kan även betraktas som ett redskap för att skapa 

samarbeten mellan myndigheter, grupper och individer i samhället samt bidra till att skapa 

ramar för förståelse och handling. Men den kan också verka för att skapa mening mellan 

grupper/samhällen/individer/myndigheter där syftet är att förbereda sig eller reducera och 

begränsa samt reagera mot hot och skador (Sellnow & Seeger, 2013:13). Mycket av 

rapporteringen har varit väldigt saklig och använt sig av en konkretiserande berättarteknik där 

det ofta varit en räddningsledare eller liknande som berättat om vad som hänt, vad som sker 

och som även framfört information som förklarar vad det finns för utmaningar som påverkar 

eller försvårar släckningsarbetet. Medierna har även berättat om individer, föreningar och 

organisationer som på olika sätt engagerat sig. Med hjälp av informationen har människor 

kunnat förstå vad som sker men även hur fått information om hur de ska eller kan agera för 

att underlätta arbetet eller rädda sig själva undan från fara. 

 

Genom den kvalitativa analysen har fyra teman identifierats där fyra berättelser parallellt 

skildras och tillsammans formar ett narrativ för skogsbränderna i Ljusdal 2018. De fyra 

teman som identifierades var: Historien om de drabbade, Historien om branden och de 

kämpande brandmännen, Historien om uppslutningen och Historien om kritiken och 

organisationen runt branden.  
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att nyhetsrapporteringen, som ett sätt att skildra och 

gestalta historien, om skogsbränderna i Ljusdal 2018 handlade om en hård kamp mot branden 

där brandmän och alla som hjälpte till utifrån stod för uppoffrande insatser till följd av stora 

resursbrister när det gällde personal, förnödenheter och redskap. Människor tvingades 

evakueras och skog samt hus brann ner till följd av branden. De evakuerade uttryckte i flera 

fall ett missnöje med vad de upplevde som en bristfällig information för att förstå vad som 

skulle hända dem härnäst. Mitt i denna kamp förmedlades även en känsla av värme och 

gemenskap och brandmännen hyllades som hjältar när branden var släckt.  

 

Heath (2004) menade att för att människor i en samband med en kris ska finna någon sorts 

ordning i tillvaron så behöver frågor om vad som hänt, varför det hänt och vad som ska 

hända besvaras. När det gäller berättandet i de båda lokala medierna i samband med 

bränderna så var det framförallt frågorna om vad som hänt och vad som ska hända som 

besvarades medan frågan varför det hänt inte besvarades i samma utsträckning.   

 

Överlag var nyhetsrapporteringen sett till vilka ämnen det rapporterades om och dess 

omfattning snarlik mellan de båda medierna. Men en stor skillnad i P4 Gävleborgs och Hela 

Hälsinglands nyhetsrapportering var att ämnet Släckningsarbetet var det som stack ut i 

rapporteringen hos den lokala radioredaktionen medan dagstidningen hade en väldigt jämn 

fördelning mellan Information till allmänheten, Släckningsarbetet, Evakuering, 

Frivilligarbete och Det brinner. En annan tydlig skillnad i rapporteringen var att Det brinner 

inte alls förekom i samma omfattning i P4 Gävleborgs rapportering. Något som kan förklaras 

enligt medielogiken där dagstidningens format med bild och video möjliggör att på ett helt 

annat sätt fokusera på branden vilket inte fungerar lika bra i radio.  

 

Vad det gäller gestaltningen och berättandet var en annan skillnad att Hela Hälsingland i 

större utsträckning använde sig av en mer intensifierad berättarteknik, särskilt när det 

rapporterades om branden och släckningsarbetet. Sett till val av ord, rubriker och bilder så 

gestaltades branden och släckningsarbetet mycket mer dramatiskt i dagstidningen än hos 

radiokanalen också.  

 

Däremot var en likhet att de båda medierna i hög grad använde sig av en personifierad 

berättarteknik och särskilt när det handlade om de som evakuerats eller om frivilligarbetet. 

Hos P4 Gävleborg var det även den mest framträdande berättartekniken när det gällde 
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släckningsarbetet. Båda medierna hade också en väldigt konkretiserande berättarteknik när 

det gällde information till allmänheten och viss information om släckningsarbetet. Ofta i 

samband med att en räddningsledare eller liknande haft presskonferens med uppdateringar 

om brandläget och det pågående släckningsarbete. 

7.2 Slutdiskussion 

Vår undersökning är ett fall av lokala mediers krisrapportering. Eftersom kriser till sin natur 

är väldigt olika är det svårt att säga hur generaliserbara vårt resultat är. Kriser kan ha vitt 

skilda händelseförlopp vilket i sin tur påverkar hur rapporteringen ser ut. Men om vi väljer att 

smalna av det och fokusera på lokala mediers krisrapportering i samband med skogsbränder 

kan resultaten antas vara generaliserbara i en högre grad.  

 

Det som den här studien framförallt har bidragit med anser vi vara den mer fördjupade 

analysen som tittat på hur historien om skogsbränderna i Ljusdal berättades sett till de teman 

vi identifierat samt att vi valt att fokusera på de lokala medierna. Tidigare forskning av Färm 

et al. har i en studie från 2016 undersökt medierapporteringen om skogsbranden i 

Västmanland 2014 där de identifierade ett antal olika teman som förekom i Aftonbladet, 

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Vestmanlands Läns Tidning.  

 

Även om vi gjort en annorlunda uppdelning än dem kan vi se likheter i vissa teman som 

Förödelsen och den hopplösa kampen (som främst handlade om hur stor branden var och 

skadorna den medförde), Hjältarna och medmänskligheten (där räddningsarbetet låg i fokus 

och gestaltades som en svår kamp utförd av hjältemodiga män och kvinnor) och Beredskapen 

och informationen (vilket var där som kritiken framfördes).  

 

Däremot kunde vi inte känna igen oss i teman som Politikerna och valrörelsen eller Hjälp via 

sociala medier. Även om politiker var på besök och kom med vissa uttalanden så var det 

inget tydligt kampanjande inför valet bortsett från att det så klart fanns ett starkt symbolvärde 

i att visa upp sig som riksdagspolitiker eller partiledare. Och även sociala medier har i en 

artikel nämnts i samband med att en kille startade upp en hjälpsida på Facebook men det har 

inte varit något stort fokus på det annars.  
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En intressant detalj från den studien var att det i samband med temat Beredskapen och 

informationen uppstod en stor diskussion om huruvida Sverige inför en liknande kris borde 

ha tillgång till egna vattenbombningsplan som i samband med branden i Västmanland fick 

lånas in från Italien och Frankrike. Något som kan tyckas borde blivit än mer aktuellt i 

samband med sommarens skogsbränder. Någon sådan diskussion har vi dock inte kunnat 

urskilja i de lokala medierna under den period vi undersökt.  

 

På samma sätt förvånade det oss att det inte fanns några artiklar som handlade om klimatet i 

anslutning till skogsbränderna. Överlag hade historieberättandet framförallt ett stort fokus på 

vad som hänt men även på vad som ska hända och inte så mycket på varför det hänt. Utifrån 

medielogiken kan man tänka sig att det har med den förenklande berättartekniken att göra. 

Dels är det svårt att på ett enkelt sätt redogöra för de klimatförändringarna vi ser, dels är det 

kanske svårt att faktiskt slå fast att skogsbränderna skedde till följd av klimatförändringarna. 

Men att det åtminstone inte togs upp och diskuterades kring det förvånade oss.  

 

En fortsatt studie som hade varit intressant och av värde att göra är att ta kontakt med 

nyhetsredaktionerna runt om i landet och intervjua reportrar och nyhetschefer för att utforska 

och ta reda på hur arbetet på redaktionen ser ut i samband med kriser av det här slaget. Några 

frågor som vore intressanta att få svar på är vilka utmaningar de ställs inför, hur hanteras 

utmaningarna, hur påverkar det rapporteringen, hur ser de på rapporteringen de gjorde i 

samband med t.ex. skogsbränderna i Ljusdal 2018 och vad hade de gjort annorlunda till nästa 

gång? 

 
Vår största utmaning var upplägget kring avkodningen av ämnen. Men även upplägget kring 

den kvalitativa analysen. Vi vägde för- och nackdelar med att på förhand ha fasta ämnen och 

teman som vi letade efter eller att låta det var helt öppet för att inte riskera att låsa oss fast vid 

specifika ämnen/teman och på så vis missa andra tänkbara ämnen/teman som förekom. Det 

innebar att tolkningsutrymmet blev större och med det ökar risken för att andra forskare 

skulle kunna göra andra tolkningar. Samtidigt är vårt material detsamma för vem som än 

kodar/analyserar det och teorierna vi valt fungerar som ramar för där tolkningarna kan äga 

rum. Med andra ord kan det ytliga som hur saker benämns variera men innebörden och 

definitionen av de olika benämningarna bör bli snarlika.  
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