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Abstract 
 
Genom en kvalitativ innehållsanalys närstuderas artiklar i de rikstäckande tidningarna 
Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. Syftet med undersökningen 
är att ta reda på om rapporteringen kring den chilenska gruvolyckan är ett fall av trivialiserad 
journalistik - där ekonomisk vinst går före journalistisk kvalitet. De frågeställningar som 
ligger till grund för analysen är: 
 
Hur ser medierapporteringen ut om gruvolyckan i de utvalda tidningarna under den angivna 
perioden? 
 
Hur dramatiseras händelseförloppet under den angivna perioden i de utvalda tidningarna? 
 
Vad kännetecknar berättelsen om den chilenska gruvolyckan under den angivna perioden i de 
utvalda tidningarna? 
  
Utgångspunkten är redaktionellt nyhetsmaterial under den 10 till den 17 oktober 2010 som 
handlar om de 33 männens sista tid i gruvan. Resultaten visar att med hjälp av en överdriven 
otrohetsaffär, konflikter, lyckliga återföreningar och spektakulära erbjudanden skapades och 
dramatiserades berättelsen om gruvolyckan.  
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1. Inledning 
 
Raset i guld- och koppargruvan i Atacamaöknen i Chile gav inte bara världen en inblick i 
gruvarbetares arbetsvillkor, utan även berättelsen om de 33 män som ofrivilligt stängdes in 
och blev kvar. Rapporteringen kring denna gruvolycka med det lyckliga slutet fick stort 
medieutrymme även i Sverige, långt från händelsernas centrum.  
 
Med ingredienser som en påstådd otrohetsaffär, konflikter, lyckliga återföreningar och 
spektakulära erbjudanden växte och dramatiserades berättelsen om den chilenska gruvolyckan 
i de svenska tidningarna. Yonni Barrios, Luis Urzúa och Ariel Ticona övergick från att vara 
namn på ett papper, i takt med den ökade rapporteringen blev de till personer med olika roller 
och egenskaper. 
 
Raset i San José-gruvan var en källa till så mycket mer än rapporter om en tragisk olycka. 
Stor del av den samlade nyhetsrapporteringen om gruvolyckan är ett exempel på den 
trivialiserande journalistiken, där nyhetsbevakning alltmer handlar om förströelse. Med en 
kvalitativ innehållsanalys kommer fyra rikstäckande tidningars bevakning om gruvolyckan 
undersökas för att besvara hur rapporteringen såg ut och dramatiserades. Detta för att försöka 
få ett svar på hur denna utrikesnyhet kunde bli en medieföljetong i svenska medier.   
 

1.1 Problembakgrund 
  
Aftonbladet och Expressen skriver den 14 oktober respektive den 16 oktober att 
uppståndelsen kring räddningsarbetet vid olycksgruvan i Chile nådde enorma proportioner, 
hela världens kameror var riktade mot de 33 männen när de hissades upp. 
 
Konkurrensen hårdnar om publiken i dagens mediesamhälle och nyhetsredaktionerna tar till 
dramaturgiska grepp för att fånga och hålla kvar publiken. I stället för att fokusera på det 
viktiga och relevanta i nyheterna lyfter man upp det som uppmärksammar, berör och 
underhåller. Verkligheten stöps om till underhållning - så kallad infotainment eller newszak – 
på bekostnad av informationsvärdet. (Franklin, 1997, s. 5) 
 
Svenska medier står inför ett dilemma: att upprätthålla publicistiska ideal samtidigt som 
kravet på vinst ska uppfyllas. Därmed ska tidningar producera billig kvalitet som säljer till 
många. En konsekvens av detta är att det inte är samhällsjournalistik med relevanta och 
väsentliga nyheter som får mest uppmärksamhet. Istället är det den tillspetsade och 
trivialiserande underhållningsjournalistiken med sensationella och dramatiska nyheter, som 
fångar läsarna. Alla händelser, oavsett var i världen de inträffar, som går att dramatisera med 
hjälp av personifiering och tillspetsning har blivit en central del av nyhetsinnehållet. 
(McManus, 1994, s. 197, Ghersetti, 2000, s. 256-257)
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1.2 Syfte 
  
Syftet med denna uppsats är att undersöka om framställningen av den chilenska gruvolyckan i 
svenska medier är ett fall av trivialiserande journalistik. Med hjälp av frågeställningar som 
ställs till materialet kommer den kvalitativa innehållsanalysen undersöka hur den chilenska 
gruvolyckan framställdes och dramatiserades i Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och 
Svenska Dagbladet mellan den 10 och 17 oktober 2010.  

1.3 Frågeställningar 
  
Hur ser medierapporteringen ut om gruvolyckan i de utvalda tidningarna under den angivna 
perioden? 
 
Hur dramatiseras händelseförloppet under den angivna perioden i de utvalda tidningarna? 
 
Vad kännetecknar berättelsen om den chilenska gruvolyckan under den angivna perioden i de 
utvalda tidningarna? 
  

 1.4 Avgränsningar 
  
Gruvarbetarna stängdes inne i gruvan den 5 augusti och räddades den 13 oktober. 
Tidningarnas rapportering var mest kontinuerlig under gruvarbetarnas sista tid i gruvan och 
ett par dagar efter att alla kommit upp. Därför avgränsas den kvalitativa analysen till de 
artiklar som publicerades mellan den 10 oktober och den 17 oktober. I studien ingår endast 
redaktionellt producerat material som publicerats på nyhetsplats. Vi har valt att göra en 
kvalitativ innehållsanalys på de rikstäckande tidningarna Aftonbladet, Expressen, Dagens 
Nyheter och Svenska Dagbladet. 
  

1.5 Uppsatsens disposition 
 
Nedan följer teoriavsnitt med fördjupning i journalistikens uppgift, medielogik, trivialiserande 
journalistik och narratologi. Efter detta följer metodavsnitt där metodval, tillvägagångssätt, 
urval, metodproblem och validitet och reliabilitet presenteras och diskuteras. I avsnittet 
Empiri presenteras först en sammanfattning på händelserna i gruvan från 5 augusti till den 9 
oktober, efter detta en kortare översikt på händelserna som sker under den för uppsatsen valda 
perioden. Resultatpresentationen sker utifrån de kategorier och teman som besvarats utifrån 
det bifogade analysschemat. Efter detta följer Analys där resultaten diskuteras. Avslutningsvis 
kommer avsnittet där slutsatserna på undersökningen presenteras.  
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2. Teori 
 

2.1. Journalistikens uppgift 
  
Journalistikens främsta lojalitet är den till sanningen.  
(Kovach & Rosenstiel, 2007, s.36)  
 
Journalistikens syfte är att beskriva eller berätta om verkligheten och det är ett absolut krav på 
sanningshalten. Med detta syfte bör det allmänna intresset för information och nyheter 
värderas tyngre än mediernas egenintresse. Journalistiken skiljer sig i teorin från andra former 
av medieinnehåll som reklam, propaganda och underhållning. (Strömbäck, 2009, s. 140, 
Kovach & Rosenstiel, 2007, s. 79) 
  
Den journalistiska objektiviteten är verifikationen – att producera sann och transparent 
information som inte för publiken bakom ljuset med hjälp av att reportern har en ödmjuk 
hållning gentemot materialet i sin framställning. (Kovach & Rosenstiel, 2007, s. 89) 
  
Med journalistisk objektivitet menas också journalistikens förmåga att producera ett objektivt 
innehåll som står i relation till den verklighet den säger sig beskriva. Journalistiken fyller en 
demokratisk funktion. Demokratin förutsätter att det finns ett system som förmedlar 
information. Till mediernas uppgift hör därför att sprida sann och relevant information, 
granska makthavare och vara ett forum för debatt. (Kovach & Rosenstiel, 2007, s. 80, 
Strömbäck, 2009, s. 139) 
  
Mediernas tre uppgifter är att förse medborgarna med information så att de kan ta ställning i 
samhällsfrågor, verka som självständiga aktörer på och granska den offentliga makten samt 
vara ett forum där olika åsikter och kulturyttringar kommer till tals. Utifrån detta perspektiv 
spelar massmedierna en central roll i en demokrati och staten bör verka för att förhållandena 
på massmediemarknaden tillåter att medborgarna får tillgång till flera massmedier som kan 
fullgöra de nämnda uppgifterna. (SOU 2006:8, s. 13-14) 
 

2.2. Medielogik 
  
Altheide och Snow etablerade det numera klassiska begreppet i boken Media Logic från 1979. 
Medielogik är vad som påverkar och styr medieproduktionen och därmed även 
medieinnehållet. Konkret är medielogik är mediernas sätt att berätta nyheter för att fånga 
publikens uppmärksamhet. Nyheten formas om och anpassas till det givna mediets formspråk 
genom olika redaktionella rutiner och metoder. (Altheide & Snow, 1979 s. 10-11, Asp, 1990 
s. 8-9)  
  
Kent Asp har vidareutvecklat begreppet och menar att medielogiken består av huvudsakligen 
fyra komponenter. Först mediedramaturgi där det handlar om att på olika sätt fånga publikens 
uppmärksamhet. Sedan medieformat där det handlar om anpassningen till de rådande 
arbetsformerna. Slutligen handlar det om mediernas arbetsrutiner och mediernas 
arbetsmetoder. (Asp, 1990, s. 9)  
  
Kent Asp anser (1990) att under processen vid nyhetsframtagning påverkas journalister av tre 
så kallade styrfält. Marknaden är det första styrfältet, som innebär att tillgodose publiken med 
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det som marknaden tror att den vill ha. Här styr nyhetsvärdet publiken. Efter det återfinns 
ideologin där det i stället handlar om vad journalisterna tycker att publiken bör veta. Politiska 
föreställningar om vad som är bra och nyttigt för publiken står i fokus. Dessa styrfält är 
grundläggande och de styrs av det tredje styrfältet som handlar om hur medierna gör för att 
uppnå de första styrfälten. Det sista styrfältet är det så kallade normsystemet med 
konstitutionella regler, yrkesregler och spelregler. Asp tror att den sista delen är 
grundläggande för förståelse kring hur medier tänker och agerar på olika händelser: vad som 
avgör om en händelse blir en nyhet. Detta kan te sig på olika sätt. Till exempel kan händelser 
som passar medielogiken men som inte har stort nyhetsvärde bli nyheter medan händelser 
som har stort nyhetsvärde men inte passar medielogiken i sin tur inte blir det. (Asp, 1990, s. 
8-9) 
  
Nyhetstexter ingår i en på förhand bestämd och stereotyp mall om hur något är eller bör vara, 
så kallade nyhetsstereotyper. Dessa stereotyper finns i två dimensioner, den verklighetsbild 
som nyhetsprocessen visar och hur den i sig förstärker de allmänna stereotyper som cirkulerar 
i samhället och hos publiken. Dessutom påverkas arbetsprocessen i och med att journalister 
och källor i sig även har stereotypiska uppfattningar om hur personer och händelser är eller 
bör vara. Uppmärksamheten av händelser om människor och olika förhållanden bedöms enligt 
olika kategorier som avgör hur händelsen ska tas tillvara på. Stereotyperna är nödvändiga för 
att verkligheten ska kunna anpassas till logiken inom mediet och om det finns en 
förutbestämd mall för hur en händelse ska presenteras går nyhetsarbetet snabbt och kravet på 
aktualitet tillgodoses. (Hvitfelt, 1989, s. 95-96) 
  
Begränsat utrymme på tidningssidorna och begränsat antal tecken påverkar innehåll och form. 
Händelser som utspelar sig över tid komprimeras för att passa det rådande medieformatet. De 
presenteras enligt en dramaturgisk effektiv uppbyggnad istället för en verklighetstrogen 
uppbyggnad. (Hvitfelt, 1989, s. 93) 
 
Händelser är ofta komplicerade förlopp som blir begripliga genom nyhetsmediernas 
omformning av verkligheten. Dessa förenklingar innebär dels att enkla händelser väljs ut och 
de enkla aspekterna av dessa prioriteras i rapporteringen, dels genom att underteman och 
motsägelser skalas bort. (Hvitfelt, 1989, s. 99) 
 
Hur journalister arbetar sker efter fyra, för branschen, gemensamma riktlinjer. Det första är att 
en händelses yttre förlopp återges med hjälp av det som uppfattas vara händelsens mest 
dramatiska höjdpunkt. För det andra rapporteras avvikelser eller förändringar. Att sätta 
detaljer i ett sammanhang räknas som en tredje faktor, exempelvis hur en parts agerande kan 
styra en annan parts agerande. Till sist måste enskildheterna relateras till journalistens 
och/eller publikens begreppsfär och verklighet för att på så sätt bli begripliga. (Hvitfelt, 1989, 
s. 103) 
 

2.3 Journalistisk metod 
 
Händelser och skeenden rapporteras sällan i ett helhetsperspektiv, vissa aspekter och 
skeenden framhålls och överbetonas mer än andra. Detta leder till att endast vissa sidor eller 
delområden förstoras eller förstärks medan andra kommer i bakgrunden. Denna princip är 
viktig och avgörande för nyhetsarbetet då det gäller att förenkla för att rikta 
uppmärksamheten mot det som är relevant eller förväntas vara intressant för publiken. 
(Hvitfelt, 1989, s. 103) 
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Mediernas vinklingar är enligt Hvitfelt tydligast i kvällspressen, där de två vanligaste 
vinklingsformerna är kampvinkeln och den personliga kampen. (1989, s. 104)  
Men olika sorters infallsvinklar förekommer i alla nyhetsmedier. De typer av journalistiska 
infallsvinklar som denna undersökning fokuserar kring är följande:  
 

• Personifiering, som är den allra vanligaste infallsvinkeln och den innebär att 
uppmärksamheten riktas mot en eller ett litet antal människor som deltar i ett 
kollektivt händelseförlopp.  

 
• Överdrifter och dramatik används för att förstora enskilda händelser genom att det 

dramatiska i en händelse väljs ut.  
 

• Skandal och sensation innebär att det som är avslöjande för mer eller mindre 
offentliga personer betonas och förstärks. Vinkling mot det skandalösa och 
sensationella innebär ofta att de negativa aspekterna av en händelse väljs ut, förstärks 
och dramatiseras.  

 
• Journalistens eget engagemang kan ibland få utrymme inom nyhetsjournalistiken. 

Många journalister väljer att vinkla händelser så att egna beståndsdelar betonas.  
 

• Konflikter och motsättningar är en vanlig vinkel som innebär att förekomsten av dessa 
mellan personer, organisationer och företag betonas. Denna infallsvinkel förstärker 
ofta negativa inslag i händelsen.  

 
• Hot och katastrof är en infallsvinkel som innebär att dessa inslag förstoras. Även 

denna vinkel förstärker negativa inslag i en händelse.  
 

• Den lokala vinkeln har för avsikt att komma närmre läsaren genom att ta vinkla 
händelser på lokala aspekter. Just svenskvinkeln är en vanlig etnocentrisk metod vid 
utrikesrapportering.  

 
(Hvitfelt, 1989, s. 104-106) 

 

2.4 Medierna och marknaden 
  
Publikens uppmärksamhet är det viktigaste målet i en konkurrerande medievärld. Hur 
publiken gör sina val på marknaden är avgörande för hur annonsörer och investerare anser hur 
deras resurser bäst ska placeras. (Picard & Ots, 2008, s. 60) 
  
Annonsintäkternas utmärkande drag är att de ökar tillgängligheten av nyhetsmedier för den 
stora, breda allmänheten genom att de kan säljas till lägre priser. Den tänkbara publikens 
storlek är relevant för annonsörerna eftersom den innebär potentiella köpare. Med 
annonsörernas vilja att nå ut till köpstarka grupper tillkommer ett inflytande på det 
redaktionella arbetet. Om en tidning är i färd med att publicera material som hotar en särskild 
annonsörs intressen kan denne dra tillbaka sin annons, vilket leder till självcensur - material 
som hotar annonsintäkter lyfts från produktionen. (Franklin, 1997, s. 94-95) 
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Marknadsorienteringen av media innebär att de uppträder som vilket vinstkrävande företag 
som helst utan några betänkligheter på publicistiska krav. (Strömbäck, 2009, s. 148) Detta får 
konsekvenser för nyhetsjournalistiken och dess innehåll. I stället för att besvara de 
traditionella journalistiska frågorna när, var, vad, hur, vem, varför vid processen att forma 
händelser till nyheter är det enligt James T. Hamilton i stället fem helt andra frågor som 
besvaras när en händelse ska formuleras till en nyhet: 
  
1. Vem bryr sig om just den här informationen? 
2. Vad är de beredda att betala för informationen, eller vad är andra beredda att betala för att 

nå den? 
3. Var kan medieföretagen eller annonsörer nå dessa människor? 
4. När är det lönsamt att ge ut informationen? 
5. Varför är det lönsamt?  (Hamilton, 2004, s. 7) 

 
Utgångspunkten för medier som styrs av en kommersiell logik är att de måste vägledas av vad 
publiken vill ha, annonsörernas krav på publiken och kostnaderna för att skapa det 
medieinnehåll som kan nå den publik som annonsörerna vill nå med sin marknadsföring. 
(Hamilton, 2004, s. 18) 
  
Genom att medierna analyserar sitt eget innehåll och analyserar publikens sammansättning, 
producerar och utformar de sitt innehåll så att det är så billigt som möjligt och kan nå de 
grupper annonsörerna är intresserade av. Desto bättre publiken motsvarar de målgrupper som 
annonsörerna vill ha ju bättre betalt kan medierna ta för sina annonsplatser. (Strömbäck, 2009, 
s. 149) 
  
John McManus skriver i Market-driven journalism (1994) att medierna konkurrerar med 
varandra om det billigaste innehållet för att skydda investerare samtidigt som de vill locka till 
sig så stor publik som möjligt för att behålla annonsörer. Resultatet för nyhetsproduktionen 
blir att det som i slutändan blir nyheter först analyseras i form av vilka kostnader och vinster 
som just den innebär för samtliga steg i produktionen. (McManus, 1994, s. 85) 
  
Mediernas marknadsorientering innebär att makten över det journalistiska innehållet förflyttas 
från redaktionerna till annons- och marknadsavdelningar och investerare och annonsörer. 
Medier som styrs av kommersiell logik har som mål att erbjuda ett innehåll som är så billigt 
som möjlig att producera samtidigt som det lockar till sig så stor publik som möjligt som 
dessutom är attraktiv för annonsörerna. (Strömbäck, 2009, s. 149) 
  
Pressen att locka ny publik på den konkurrenskraftiga marknaden har sedan slutet på 1980-
talet lett till att nyhetsmedier reviderat det redaktionella arbetet för att bli en del av 
nöjesindustrin. Journalistikens ändrade fokus från nyheter till underhållning är ett bevis på att 
medierna prioriterar sådant som säljer för att tillgodose annonsörernas krav - “market driven 
journalism”. (Strömbäck, 2009, s. 150, McManus, 1994, s. 197) 
  
Genom att tidningar har annonser som primär inkomstkälla betyder det att vinsterna ökar när 
produkten tilltalar åtminstone ett minimum av de mest önskvärda konsumenterna. Eftersom 
konsumenterna betalar lite, eller i bland inget alls, för nyheter finns det ingen poäng i att 
producera material som endast lockar ett fåtal konsumenter. De ekonomiska aspekterna som 
bakgrund bidrar till att innehållet karakteriseras av bredd istället för djup. (McManus, 1994, s. 
61) 



     

            

    7 
     
 

  
Men nyhetskonsumenterna förlorar på marknadsorienteringen. Om konflikter uppstår mellan 
annonsörer och investerarnas intresse och publikens, är det den senare som förlorar. Men 
nyhetsjournalistiken i sig själv är svår för konsumenterna att bedöma om den håller god 
kvalitet. Det som är nyhetsjournalistikens funktion är att förmedla sådant som folk på 
förhand, i regel, har lite kunskap om. Utöver detta är det svårt för publiken att avgöra hur 
mycket tid som ligger bakom en nyhetsartikel, hur lång tid det tog för uppgifter att bli 
bekräftade eller kontrollerade. Detta innebär att medieföretagen kan skära ner kan skära ner i 
redaktionella budgetar och journalistisk kvalitet utan problem. Medierna får mindre 
genomarbetad journalistik – utan att publiken är medveten om det. (Strömbäck, 2009, s. 151) 
 

2.5 Trivialiserad journalistik 
  
Journalists are more concerned to report stories which interests the public than stories which are the 
public interest. 
(Franklin, 1997, s.4)    
  
Medieforskaren Bob Franklins tankar är inte nya, kritiska röster har alltid funnits mot 
underhållningsbaserad press som producerar och säljer lösnummer med sensationellt, 
trivialiserande innehåll. Denna genre uppfanns i USA under 1800-talet med ”yellow 
journalism” och under 1920-talet uppkom kritiken mot ”tabloid news” som till slut under 
1990-talet resulterade i termer som infotainment, tabloidisering och newszak. (Schudson, 
2003, s. 97) 
  
Att medier ska tillhandahålla förströelse snarare än information har lett till att formen för 
nyhetsrapporteringen har ändrat fokus från att sprida information om politik och samhälle till 
att sprida featurerelaterat material med fokus på människor och känslor. Traditionella 
nyhetsvärden har underminerats till förmån för nya värden kring newszak och infotainment 
(Franklin, 1997, s. 4). 
  
Det finns en risk att den ökade konkurrensen medför att den journalistiska kvaliteten tunnas ut 
vid konflikt mellan ekonomiska och publicistiska krav. Och så länge som den 
konkurrensutsatta mediemarknaden inte regleras bort utan existerar vidare i dess nuvarande 
form kommer nyhetsinnehåll med informationsvärde att fortsätta vara bortprioriterat till 
förmån för nyheter med ett underhållningsvärde. (Strömbäck, 2009, s. 147, Franklin, 1997,  
s. 271) 
 
I takt med medieutvecklingen under de senaste årtiondena har publiken fått ett större 
inflytande över journalistiken. Framförallt genom att den kan välja bort det medieutbud som 
den inte anser sig vara intresserad eller ha behov av. Det medieinnehåll som konsumenten 
anser trist får inte heller någon större uppmärksamhet. (Strömbäck, 2009, s. 152) 
  
Den publicistiska vridningen till förmån för underhållning och trivialiserade nyheter betyder 
att nyheter skapas och formas om för en särskild marknad där de levereras i små portioner, 
med blygsamma krav på publikens förmåga. Newszak är nyheter som omvandlats till 
underhållning. Journalistikens uppgift har ändrats till att endast ge publiken det den vill ha. 
(Franklin, 1997, s. 5) 
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2.6 Medier och globalisering 
  
Sociologen Manuell Castells har i sitt tre band stora verk om nätverkssamhällets framväxt 
studerat hur informationsutvecklingen påverkar samhällen. Världen har blivit alltmer global 
genom en informationsteknologisk revolution som har inneburit att ekonomiska och sociala 
system växer samman. För mediernas innebär globaliseringen en kurs mot sammanslagning 
och förändring. (Catells, 2001, s. 83, Holm, 2001, s. 115) 
  
Castells menar att det skett ett paradigmskifte från ett jordbrukssamhälle till det nya – ett 
informationssamhälle. Detta paradigmskifte har fem kännetecken: information är råvaran, den 
nya teknikens genomsyrande effekter, nätverkslogik, flexibilitet och mediernas växande 
konvergens till ett starkt integrerat system.  
  
Information som råvara innebär att tekniken utgår från att agera mot informationen och inte 
bara genom att agera mot tekniken. Genom tekniken kan information spridas och tolkas hos 
en större allmänhet. Information i alla dess former är en integrerad del av den mänskliga 
aktiviteten, den finns i dagstidningar, nyhetssändningar och på den ständigt uppdaterade 
nätupplagan på webben. Alla processer i vår existens formas direkt av det tekniska mediet. 
(Castells, 2001, s. 92) 
  
System som använder sig av informationsteknologin baseras på en nätverkslogik som 
strukturerar samspelet men hjälper samtidigt till att bevara det fjärde kännetecknet: 
flexibiliteten, människor kan ta del av information från andra sidan jordklotet utan att de att 
fysiskt behöver flytta på sig. (Castells, 2001, s. 93) 
  
Det femte tecknet, den växande konvergensen hos medierna innebär att gränser mellan olika 
mediesystem och kulturer suddas ut. Manuel Castells menar att de traditionellt sett olika 
medieformerna närmar sig varandra och gränserna däremellan suddas ut eller försvinner helt. 
(Castells, 2001, s. 94) 
  
Tecken på konvergens är ett alltmer likriktat innehåll där samma råmaterial från nyhetsbyråer 
används inom olika medieformer. Exempel på det är att den västliga nyhetsvärderingen och 
nyhetsformatet har blivit globalt med exempelvis AP eller AFP. Den nya tekniken har en 
ytterst märkbar effekt för processen med nyhetsframtagning: 
Information om en händelse kan överföras med sådan hastighet att den kan spridas nästan i 
samma sekund som den inträffar, oavsett om det sker i Stockholm eller i Atacamaöknen i 
Chile. När det gäller globala nyheter har geografin en viktig betydelse. Om en möjlig nyhet 
sker på en plats där det både finns nyhetsbyråer och korrespondenter på plats ökar chansen att 
nyheten faktiskt publiceras. (Hvitfelt, 2008, s. 23, Jansson, 2004, s. 16) 
 
I de fall då korrespondenter saknas kan journalister med hjälp av internet snabbt få tillgång till 
andra länders nyhetsrapportering. Dels genom att internationella nyhetsbyråer står i direkt 
förbindelse med redaktionerna genom olika mjukvara, men även att reportern som en vanlig 
nyhetskonsument läser New York Times på nätet. (Hjarvard, 2001, s. 26, Holm, 2001, s. 119) 
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2.7 Narratologi 
  
En saga är en berättelse som slits mellan hopp för den goda hjälten och förtvivlan för den 
elake skurken.  Det goda står mot det onda i en fiktiv värld långt bort från vår egen. Men när 
den fiktiva världen plötsligt hamnar i medierapporteringen med riktiga hjältar och skurkar 
bildas den mest spännande sagan av de alla. (Ghersetti & Hvitfelt. 2000, s.30) 
 
Berättelser är inte bara till för underhållning. Deras ursprungliga syfte var att på ett tydligt och 
överdrivet sätt förmedla budskap. Vilket gamla grekiska dramer bevisar; här visades påhittade 
historier upp men med ett avslutande budskap i form av sensmoral. (Ghersetti, 2004, s. 254) 
Jostein Gripsrud menar i sin tur att berättelser har gått från att vara en muntlig aktivitet vid 
eldstaden under primitiva former till att bli teaterproduktioner, följetonger i tidningar, radio 
och TV. Genomslaget för dessa berättelser beror enligt Gripsrud till stor del en för publiken 
igenkännande glädje. (1999, s. 271) 
  
Enligt Gripsrud är en berättelse en framställning av ett mänskligt subjekt som har en önskan 
och som genomlever en kausal kedja av sammanhängande händelser. Sammanhangen 
förhåller sig till orsak och verkan, berättelsen framhäver ett förlopp i en situation och hur den 
förändras över tid. (1999, s. 235) 
  
Berättelsen är central i våra liv eftersom den förser oss med en tankeform som vi har för att 
förstå förändringar i vårt eget liv och världen i stort. Vi kan föreställa oss att omvärlden hade 
kunnat se annorlunda ut om vi eller andra hade valt att handla på ett annat sätt i vissa 
situationer. Om inte den chilenska regeringen tagit beslutet att försöka rädda de 33 männen 
som satt fast i gruvan är det lätt för gemene man att dra en slutsats om deras vidare öde. 
(Gripsrud, 1999, s. 241) 
  
Läran om dramatiskt berättande handlar i grunden om hur en berättelse byggs upp. Vilka 
redskap som används för att bilda struktur, begriplighet och för att fånga publikens 
uppmärksamhet. Att berätta är en fundamental funktion för att förmedla mänskliga 
erfarenheter och göra dem begripliga och att förmedla nyheter är en del i denna 
berättartradition. (Ghersetti, 2004, s. 253-254) 
  
Umberto Eco menar att publiken återupptäcker det som den redan vet och som den vill veta 
en gång till genom berättelser. Vår tids efterfrågan på dessa står i relation till vår tids snabba 
förändringar av sociala förhållanden, normer och värderingar. Berättelser förmedlar känslan 
av en viss stabilitet och kontinuitet som kontrasterar den vardagliga erfarenheten. (se 
Gripsrud, 1999, s. 269) 
  
Men berättelsen har även till uppgift att det är en grundläggande tankeform som vi använder 
oss av när vi ska sammanfoga våra splittrade erfarenheter till ett mönster. I vår del av världen 
uppfattar vi tiden som linjär där små och stora händelser följer efter varandra. Vi planerar våra 
liv och har hela tiden små eller stora projekt på gång. Livet är en ständigt pågående process 
men vi kan närhelst vi vill blicka tillbaka och sammanfatta hur det har gått med våra projekt. 
Detta tillbakablickande är berättelser eftersom de alltid berättas från en slutpunkt i en 
händelsekedja. (Gripsrud, 1999, s. 271) 
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2.7.1 Dramaturgi 
  
Förändring, grundhandling, konflikt och personifiering är dramaturgins grundelement. Det är 
dessa element som tillsammans bygger upp en bra historia som engagerar och håller kvar 
publiken. Om de dessutom tillspetsas, renodlas och balanseras mot varandra bildar de en 
spännande och fängslande berättelse. (Ghersetti, 2004, s. 258-259) 
  
Berättelsen bygger på att dess subjekt har ett projekt, en önskan om något. Men detta kan inte 
äga rum utan problem. Önskan förverkligas först efter att det inträffat en konflikt där 
subjektet både får medhjälpare och motståndare. Slutligen överförs önskan från någon eller 
något till subjektet. (Gripsrud, 1999, s. 247) 
  
Brittiska och amerikanska dramer bygger mycket på dramaturgi och den klassiska 
berättartekniken och kallas därför ibland för anglosaxisk dramaturgi. De berättelser som har 
sin utgångspunkt ur denna modell bygger på en tydlig början (gruvarbetarna fastnar), en mitt 
(de befinner sig i gruvan) och ett slut (de kommer upp).  Det finns en enkel och tydlig 
grundhandling som löper linjärt under en kort tid (Ghersetti, 2000, s. 41-42). Den 
anglosaxiska dramaturgins kurva börjar med ett anslag och en presentation. Vidare följer en 
fördjupning som leder till en konfliktupptrappning som tillslut når klimax. Höjdpunkten är 
nådd och en vändning är på ingående. Nedtrappningen kan börja och leda till en 
konfliktlösning som sedan avslutas med en konklusion och avslutning. Hur dessa grundsteg 
följer varandra är viktigt för att bygga upp spänningen i berättelsen men också för att det ska 
bli en förståelse. Med andra ord hur de olika delarna påverkar och driver historien framåt för 
att så på slutet få en rätsida på allt. (Israel, 1991, s. 98-99) 
  

2.7.2 Journalistiskt berättande 
  
Den förenklade bilden av en nyhet är en berättelse som berättar var, när, hur, vem och varför 
något är eller händer. Huvudpersonen är ofta en person som varit med om något eller på något 
sätt har blivit inblandad i något. Om det inte direkt handlar om en person görs det om från 
abstrakta eller kollektiva skeenden så att det ändå blir en berättelse om en persons 
erfarenheter. (Ghersetti & Hvitfelt, 2000, s.149) 
  
Journalistiken är en specialform av dramatisk gestaltning. Genom så kallade nyhetsdramer 
drivs berättelsen framåt antingen med hjälp av de inblandade personerna eller av yttre 
påfrestningar. Dessa nyhetsdramer ingår ofta i en större serie eller tema och löper ofta över 
längre tid. (Hernes, 1984, s. 48) 
 
Olika händelser i en berättelse arrangeras ofta inte kronologiskt i nyhetsartiklar. Den 
vanligaste formen för nyhetspresentation är enligt Gripsrud den omvända pyramiden; de 
viktigaste upplysningarna placeras först eller överst, och efterhand kommer de mer perifera 
momenten som bakgrund eller sammanhang. Denna metod är viktig för att underhålla och 
engagera läsaren att fortsätta läsa. En del för nyhetsberättelsens dramaturgiska effekt är att 
den sker i form av förmedlandet av scener som är ett effektivt sätt att fånga läsarnas 
uppmärksamhet. Det blir en känsla av närvaro genom att detaljer i miljön blir platsen tydlig 
för läsaren. (Gripsrud, 1999, s. 241-243, Larsson, 2004, s. 29) 
 
Nyhetsdramer består oftast av de klassiska tre akterna. Striden i akt ett, konfrontationen i akt 
två, och en avslutande reflektion i akt tre.  Oftast består nyhetsrapportering inte av enskilda 
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små rapporteringar. Utan istället vävs historier, ämnen och personer samman och bildar 
tillsammans någon form av tematisering eller serie som utspelar sig över en tid. Nyheten blir 
en följetong med upptrappningar, plötsliga vändningar och spänningstoppar, likt strukturen 
kring en klassiskt dramaturgisk berättelse. (Ghersetti & Hvitfelt, 2000 s. 38) 
 
Händelser som är lätta att berätta med hjälp av dramaturgiska grepp, som har en tydlig början, 
mitt och slut har därmed högre nyhetsvärde än komplicerade berättelser som är svårare att 
angripa dramaturgiskt. Dessa berättelser hamnar därmed inte lika högt upp på nyhetsvärdet. 
Lätta berättelser är till exempel olyckor och naturkatastrofer, medan de svårare berättelserna 
kan handla om ekonomi och politik. För att dessa svårare berättelser ändå ska passa in i den 
enkla dramaturgiska nyhetsförmedlingen sker en omarbetning och förenkling. (Ghersetti, 
2004, s. 255) 
 
För att en händelse ska kunna berättas om i till exempel en tidning måste den bearbetas och 
omformas. Dels så att den passa medieformen och dels så att den ska uppmärksammas av 
publiken. Detta genom att vara intressant, begriplig och meningsfull. 
Hur den här omformningen från verkliga händelser till berättelser går till påverkas av en 
strukturerad omvandlingsprocess som påverkas av olika faktorer på individ- och samhällsnivå 
som bidrar till att avgöra nyhetsvärdet. (Ghersetti, 2004, s. 253) 
 
Konflikten i en dramaturgisk berättelse hänger samman med den journalistiska vinkeln. Båda 
är viktiga ingredienser i en journalistisk berättelse. Konflikten finns i allt från bråk mellan 
enskilda i en specifik fråga till en fråga om hot mot samhället. Den journalistiska vinkeln 
används helt enkelt som ett sätt i hur en nyhetsberättelse blir mer spännande och intressant för 
läsaren. (Ghersetti, 2004, s. 256) 
  

2.7.3 Journalistiska vinklar 
  
Till sin natur innebär medielogik tillspetsning; förenkling, polarisering; intensifiering, 
konkretion, personifiering, stereotypisering. Detta myntade Gudmund Hernes 1978 i boken 
Forhandlingsøkonomi og blandningsadministrasjon. (s. 187-188)  
 
Det faktum att den journalistiska texten ska utgå från att vara pedagogisk i avseende av att 
göra det svårbegripliga begripligt och att samtidigt berätta det på ett dramatiskt och 
underhållande sätt kan bli problematiskt. Tidsbrist, slarv och knappa resurser från 
medieföretaget kan leda till missuppfattningar och överdrivna förenklingar. (Hultén, 1993, s. 
221-222) 
  
Hultén beskriver (1993) i Journalistikens villkor olika aspekter på saker som påverkar eller 
gör journalistiken mer dramatisk. Exempel på detta är den oväntade händelsen, så som en 
olycka eller en katastrof. Här är det upplagt för dramatik i olika dimensioner genom närhet, 
snabbt förlopp, överraskningar, gränsöverskridning och intimisering. Grafisk utformning 
genom ”Extraskyltar” i sidhuvudet, förstärker dramatiken. Vidare berättar Hultén om att 
genom att ställa olika åsikter mot varandra bildas dramatik och polarisering. Han tar även upp 
det faktum att det som nyhetsjournalister ofta skriver om, det som är oväntat och dramatiskt, 
ofta är del av ett negativt perspektiv. Exempel på detta är dramatiska händelser som olyckor, 
krig och konflikter i olika avseenden. En förklaring han lägger fram är den om den 
journalistiska grundprincipen, att det är journalisternas uppgift att tänka och granska 
information och händelser kritiskt, vilket leder till negativa tongångar och dramaturgiska 
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berättelser. (Hultén, 1993, s. 216-226) 
  
Personifiering är den vanligaste vinklingsformen för den journalistiska texten. Det innebär att 
uppmärksamheten riktas till ett fåtal personer som är en del i en större händelse. Begreppet 
används för att just förenkla en svår händelse med hjälp av enskildas erfarenheter.   
Dessa berättelser som bygger på ett fåtal individer är lättare för publiken att ta till sig och 
identifiera sig med än andra. (Hvitfelt, 1989, s. 107-108)  
Den inneboende förmågan i en berättelse att engagera publiken innebär att den känner empati 
och lever sig in i karaktärernas olika liv. Identifikationen innebär att publiken uppfattar sig 
själv som deltagare genom ställföreträdare, fiktiva eller verkliga karaktärer. Graden av 
identifikation speglas i styrkan hos den besvikelse eller glädje som publiken upplever när 
berättelsens karaktärer råkar illa ut eller lyckas. (Gripsrud, 1999, s. 269) 
  
Personifiering styr både urval och den journalistiska formen. Dessa händelser prioriteras och 
får därmed ett större nyhetsvärde. Antingen handlar de i sig om enskilda personer och 
prioriteras därför eller så görs de om så att de passar formen. (Ghersetti & Hvitfelt, 2000, s. 
43) 
  

2.7.4 Språkets betydelse 
  
Inom den journalistiska dramaturgin är språket självklart det allra viktigaste. Det är genom 
orden som olika texter konkurrerar med varandra om läsarnas uppmärksamhet. Det 
journalistiska språket ska informera, beröra och underhålla. Det ska vara av enkel karaktär, 
men inte enformigt. (Ghersetti, 2004, s. 259) 
  
Grunden är nyhetsrapporteringens berättarteknik, även om de ibland kompletteras med 
bakgrundsinformation och abstrakta uppgifter. Beroende av vilket sätt det journalistiska 
språket med dess ord och bilder används i nyhetsrapporterna, ökar avståndet mellan just 
rapporteringen och den objektiva verklighet som den ska berätta om. Det journalistiska 
språket kan beskrivas som ett filter bestående av ord och bilder som tillsammans bildar en 
mångdimensionell kod vilket genom vi kommunicerar och förstår nyhetsrapporteringen. 
(Ghersetti & Hvitfelt, 2000, s. 149) 
  
I och med ökad konkurrens och utbud är det just uppmärksamheten i språket som blivit det 
främsta greppet. Det skriver Hans Strand och menar att en effekt av detta blir att de budskap 
som ska fram blir korta, slagkraftiga och förväntas förmodligen innehålla några av följande 
språkgrepp; förenkling, personifiering, dramatisering, underhållning och stereotypiskt för att 
nämna några. Strand menar att kvällstidningens sensationsjournalistik blir det typiska 
språkgreppet och att det ibland även smittar av sig på dagstidningarnas annars mer enkla 
språk. (Strand, 1989, s. 10-11) 
  
Genom att använda mer eller mindre värdeladdade ord, utryck och så kallade ”semantiska 
knep” vinklas nyhetstexterna genom tillspetsning och dramatisering. Emotionella ord är en 
typ av värdeladdade ord som kan vara både positiva och negativa och har till uppgift att 
främst förstärka och dramatisera en text. Konnotationsrika ord används för att spetsa till 
vinkeln i en nyhetsartikel. Till exempel kan ordet katastrof sättas samman med andra ord och 
därmed får meningen en annan betydelse: katastrofmatch, katastrofval och så vidare. 
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Genom att använda ett tillspetsat språk, försöker man få publiken att associera på ett visst sätt. 
Eller att antyda samband mellan saker som egentligen inte alls hänger ihop. (Hvitfelt, 1989, s. 
140-147) 
  
Metaforer är ett annat vanligt språkligt grepp i berättelsen. Genom metaforen kan det 
obegripliga bli begripligt, en händelse bli mer dramatisk och något som är abstrakt kan bli 
konkret. Helt enkelt kan det beskrivas som en förenkling av verkligheten. I en metafor kan 
vissa delar förstärkas och andra delar förminskas. (Lakoff & Johnson se Johannesson, 1992, s. 
23) 
 
Syftet med metaforer är att bilda förståelse och upplevelse för något i en term av något annat. 
Metaforen skapar olika associationer hos betraktaren. (Lakoff & Johnson, 2001, s. 5-7) 
  

4. Metod 
  
Genom en narrativ innehållsanalys närstuderas rapporteringen kring olycksgruvan i Chile. 
Med hjälp av ett hermeneutiskt förhållningssätt kommer vi att tolka texter i dess helhet och 
delar, för att få förståelse för hur rapporteringen gick till. Tolkningen kan aldrig ha ett 
generaliserande anspråk men resultaten kan bli allmängiltiga om de systematiseras. 
(Dahlgren, 2000, s. 79-80) 
  
När frågan hur ställs, i vårt fall hur medierapporteringen kring gruvarbetarna i Chile är 
utformad, är fallstudien den mest lämpade metoden. För att systematiskt undersöka fenomenet 
trivialiserad journalistik är den deskriptiva fallstudien den mest lämpliga metoden eftersom 
den strävar efter en beskrivning, snarare än förklaring på ett samband mellan orsak och 
verkan. Med den trivialiserade journalistiken som fenomen kommer vi att göra en deskriptiv 
fallstudie där vi utifrån tidningsartiklar tolkar innebörden av trivialiserad journalistik. (Yin, 
2003, s. 22, Merriam, 1988, s. 28) 
 
För att få svar på frågorna använder vi oss av ett analysschema för att ställa frågor till de 
utvalda artiklarna. Som stöd för denna process har vi även hjälp av ett tolkningsschema där 
förklaringar för de olika frågorna återfinns.   

 
4.1 Hermeneutik 
  
Hermeneutik är ett centralt förhållningssätt för tolkning av fenomen ska tolkas. Utmärkande 
för betydelsefulla fenomen är att de måste tolkas för att förstås. För att kunna interagera 
socialt måste vi tolka vår vardag och så länge som alla aktörer i ett samhälle har samma 
tolkningspreferenser, det vill säga gemensamma kulturella och sociala förutsättningar, skapar 
det inga problem. (Gilje & Grimen, 1992, s. 171) 
  
Filosofen Hans-Georg Gadamer menar att tolkningen måste vara fri från godtyckliga 
fantasier. Tolkningen måste fokusera på de meningsbärande texterna i sig självt. Att tolkaren 
låter sig styras av texten är inte en del av ett enda medvetet beslut - utan det är den första, 
sista och ständigt pågående uppgiften.  
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För tolkningen är det väsentligt att forskaren håller sig till texten och dess betydelse i stället 
för de distraktioner som har ursprung i forskaren själv - hans förförståelse. Vid tolkningar av 
texter reviderar vi konstant vår egen förförståelse i takt med att forskaren tränger in i textens 
betydelser och förstår vad de betyder. (Gadamer, 1989, s. 267) 
  
Vid tolkningen av en text eller ett fenomen måste tolkaren börja med en viss kunskap om 
vilka idéer det är som han eller hon är ute efter. Utan denna kunskap är tolkningen utan 
riktning - tolkaren måste veta vad uppmärksamheten ska riktas mot. (Gadamer, 1989, s. 295) 
  
En tolkande aktörs förförståelse går att dela upp i tre komponenter: språk och begrepp, 
trosuppfattningar och individuella personliga erfarenheter. Kunskap av ett språk innebär 
också kunskap kring dess begrepp. Dessa begrepp framhäver olika sidor av fenomen 
samtidigt som andra är dolda. Aktören ser världen genom de begrepp som står till hans 
förfogande genom språket. Detta är av betydelse när en aktör ska bestämma ståndpunkt kring 
olika ämnen och aspekter. Vad aktörerna tror om världen bestämmer hur de väljer att tolka 
den. (Gadamer, 1989, s. 475) 
  

4.2 Urval 
  
Till studien har vi valt att fokusera på artiklar publicerade på nyhetsplats i Aftonbladet, 
Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet mellan den 10 och den 17 oktober. Vi har 
valt dessa fyra eftersom de är rikstäckande. 
 
De största tidningarna är Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen och Göteborgs Posten. 
(Upplagestatistik TS-tidningen. (2009) Hämtad 14 december, 2010, från 
http://ts.se/Pdf/Upplagestatistik/dags_10_19feb_topplistor.pdf) Men eftersom vårt urval inte 
baseras på storlek utan rikstäckning är Göteborgs Posten inte aktuell för denna studie.  
 
Analysen fokuserar endast kring artiklar som publicerats i den tryckta tidningen på 
nyhetsplats. Texter som förekommit på kultursidor, nöjessidor eller sportsidor kommer därför 
inte att analyseras. Undersökningen kommer att beröra redaktionellt eget producerat material, 
så därför väljs artiklar från nyhetsbyråer helt bort. Notiser ingår inte i urvalet då de har en 
alldeles för begränsad mängd information. Inte heller ledare eller debattartiklar analyseras 
eftersom fokus ligger kring hur den objektiva nyhetstexten ser ut. Vi har valt att endast 
analysera texter därför att vi är intresserade just av hur den narrativa berättelsen byggts upp 
kring händelsen med hjälp av det skrivna språket.  
 
Med hjälp av en enkel kvantitativ metod är totalsumman av det antal artiklar som 
publicerades under den ovan givna perioden 35 stycken. I Aftonbladet publicerades 8 artiklar, 
Dagens Nyheter 9, Expressen 13 och slutligen 5 stycken i Svenska Dagbladet. 
 
Vi kommer att analysera artiklarna både enskilt ingående men även titta på sidan eller 
uppslaget som en helhet. Hur text, rubrik, bild, bildtexter, faktaruta och grafik samspelar. 
Bilden kommer inte analyseras mer än undersöka om det finns en eller flera samt hur stor 
plats de får i rapporteringen.  
 
Material på tidningarnas nätupplagor medför analyssvårigheter eftersom det som publiceras 
på webben dels är svåra att få tag i samt att de ständigt uppdateras. 
Genom att istället analysera de tryckta medierna kommer allt publicerat material med genom 



     

            

    15 
     
 

originalkopior av sidorna i Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter och 
Expressen i form av pdf-format från mediearkivet Retriever. För den avancerade sökningen i 
mediearkivet Retriever användes följande sökord: Chile*, olyck* och gruv*.  
  

4.3 Tillvägagångssätt 
  
Vi har gjort en kvalitativ innehållsanalys där vi studerat det redaktionella material som de 
utvalda tidningarna Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 
publicerat om gruvolyckan på nyhetsplats från och med den 10 oktober till och med den 17 
oktober.   
  
Analysredskapet för tolkningen är ett analysschema med ett antal frågor som vi ställer till 
texten där svaren kommer att tematiseras och kategoriseras. Genom ett holistiskt formbaserat 
analyssätt kommer vi att fokuserar på handlingen eller olika strukturer i artiklarna om 
gruvarbetarna i Chile. På så vis kommer vi att kunna se olika dramatiska skeenden och genom 
detta kunna tolka hur de beskrevs i tidningarna. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 
Wängnerud, 2009, s. 244, Robertson, 2005, s.236) 
  
Utifrån dessa teman och kategorier som vi efterhand bygger upp kan vi sedan att göra en 
analys av materialet för att besvara våra frågeställningar och dra slutsatser. Vid en narrativ 
analys är det viktigt att omforma berättelsens beståndsdelar till frågor som ställs till texten. 
Viktigt för genomläsandet av artiklar är att de tolkas generöst för att på så vis uppnå största 
möjliga insikt i vad texten förmedlar. För att förstå hur journalistiken trivialiseras är fallet om 
de chilenska gruvarbetarna ett sätt att inhämta kunskap om helheten, den hermeneutiska 
spiralen. Men samtidigt ger fenomenet i sig kunskap om hur rapporteringen kring de 
chilenska gruvarbetarna konstruerades i media. (Robertson, 2005, 261, Esaiasson m. fl, 2009, 
252) 
  
Genom att inte på förhand bestämma vilka kategorier eller teman som finns i innehållet 
kommer vi att låta svaren på våra frågor att styra vilka mönster som går att finnas i 
rapporteringen om de chilenska gruvarbetarna.  
  

4.4 Validitet och reliabilitet 
  
Genom att studera hur berättelsen om de chilenska gruvarbetarna beskrivs kommer vi inte att 
kunna dra några statistiskt generella slutsatser utan fallstudier ger möjlighet till analytisk 
generalisering. Den analytiska generaliseringen strävar efter att generalisera en viss 
uppsättning av resultat och foga resultaten till en bredare teori. Fallstudien som metod strävar 
inte efter att nå resultat som kan gälla universellt utan den kan i stället ge förståelse, vidga 
erfarenheter och ge en större säkerhet kring redan kända fenomen. (Yin, 2003, s. 37, Merriam, 
1988, s. 184) 
  
En överdriven förbehållsamhet i tolkningsprocessen är eftersträvansvärt i en narrativ analys, 
men genom att tolkningar motiveras med citat från det analyserade materialet får analysen 
tillförlitlighet. (Robertson, 2005, s. 255) 
  
Genom att använda oss av ett tydligt analysschema med tolkningsinstruktioner undviker vi att 
begå systematiska fel som kan hindra oss från att undersöka det vi säger oss undersöka. 
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Frågorna i analysschemat är kopplat till våra frågeställningar så att vi på ett bra sätt ska kunna 
besvara dessa. (Esaiasson m.fl, 2009, s. 244) 
 

4.5 Metodproblem 
  
Om hermeneutik kan ge ”objektiva” vetenskapliga resultat är ifrågasatt. Det är därför viktigt 
att klargöra att hermeneutik inte endast handlar om att ”tolka” fram vad som helst. Betydelser 
är inte fasta utan kan ha flera inbyggda innebörder för olika målgrupper. Allt sorts berättande 
består av olika tolkningar. Det innebär svårigheter men det är inte omöjligt att genomföra 
tolkningar av medietexter. I vår undersökning måste varje tolkning byggas upp analytiskt, 
som byggs upp utifrån bevis och argument. (Dahlgren, 2000, s. 80-81) 
  
I studien presenteras de tolkningar av materialet som vi genomfört, analysschema och 
tolkningsinstruktioner bifogas som bilagor. (Robertson, 2005, s. 261) 
  
För att veta att vi får svar på de frågor vi ställer till det generella fenomenet är det viktigt att 
våra analysredskap (frågorna) verkligen besvarar de frågor som vi preciserar i 
frågeställningarna.  Eftersom vi förhåller oss öppet till vårt material kommer vi genom 
kontinuerliga kontroller att se till att vi fokuserar på undersökningens problemformulering. 
(Esaiasson, 2009, s. 246) 
 
Tidningsartiklarna i Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har vi analyserat i 
original. Artiklarna i Expressen har vi däremot varit tvungna att ta från mediearkivet 
Retriever. Men i och med att tidningssidorna finns att tillgå som pdf-filer har det gått att få ut 
bra kopior att analysera även där. När det handlar om ett sökprogram som mediearkivet 
Retriever kan det eventuellt tänkas att det inte är lika säkert som att bläddra i en tidning, när 
det gäller att avgöra om allt material har kommit med i analysen. Men i och med att det går att 
bläddra igenom tidningen digitalt på retriever, undviker vi detta problem och får med allt som 
publicerats.   

5. Empiri 
5.1 Detta har hänt 
 
Nedan följer en sammanfattning på händelserna som inträffade under tiden före den 10 
oktober 2010.  
 
Den 5 augusti rasar guld- och koppargruvan San José samman och 33 män blir instängda i ett 
skyddsrum, 700 meter ner under marken. Efter 17 dagar, när alla trodde att hoppet var ute 
lyckades räddningsarbetare ovan jord att borra sig ner till skyddsrummet där de 33 befann sig. 
Upp med borren kom en lapp med orden ”Estamos bien en el refugio los 33” med den 
ungefärliga betydelsen: vi mår bra, alla 33 i skyddsrummet. 
Men att det kommer att ta tid och landets president Sebastian Piñera säger: 
  
– Det kommer att ta månader. Men det spelar ingen roll ur lång tid det tar, bara det får ett lyckligt slut. 
 (Aftonbladet 10-08-23) 
  
Brev, förnödenheter och fotoutrustning skickas ner i det borrhål man lyckats åstadkomma. 
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Planen är att fortsätta att borra ett nytt större hål med en specialborr för att sedan hissa upp 
männen en efter en. 
  
Ett problem är dock att ett par av gruvarbetarna är överviktiga och inte får plats. Men det får bli 
morgondagens problem. Idag jublar hela Chile över att alla 33 är vid liv och antagligen kommer att 
kunna räddas. 
(Expressen 10-08-24) 
  
Men även oron för gruvarbetarnas mentala hälsa märks, den 27 augusti rapporterar 
Aftonbladet att antidepressiv medicin skickas ner till de nödställda männen. Och Dagens 
Nyheter meddelar den 24 augusti att räddningsledningen hoppas att månaderna i gruvan blir 
mer uthärdliga genom att videobilder skickas ner och röstkommunikation upprättas med de 
anhöriga ovan jord. Lika angeläget som omvärldskontakten är det viktigt med aktiviteter nere 
i gruvan som gör väntan lite lättare. 
  
De säger sig även ha ordnat underhållning för varandra /…/ en man har skapat ett slags kasino där de 
andra kan spela improviserade spel. 
(DN 10-08-28) 
  
Traumapsykologen Björn Lagerbäck säger till Expressen den 31 augusti att det är viktigt att 
männen har rutiner med uppstigning, tvättning, klädbyte och liknande. Räddningsarbete pågår 
på tre parallella fronter genom att tre borrar används för att ta sig igenom berggrunden. 
Samtidigt meddelar Expressen att de 33 männen den 31 augusti kan fira att de slagit 
världsrekordet i antal dagar inspärrade i en gruva. 
 
Rapporteringen kring de 33 männens öde handlar också mycket om deras anhöriga som finns 
kvar ovan jord. Gruvarbetaren Yonni Barrios och hans kvinnor: frun Marta Salinas och 
älskarinnan Susana Valenzuela hamnar särskilt i mediernas fokus: 
  
Marta Salinas blev mycket förvånad när den andra kvinnan också ropade ut Yonni Barrios namn. De 
började prata med varandra och snart insåg de hur det låg till. 
(Expressen 10-09-03) 
  
Med tiden blir det också klart att gruvarbetarna kommer att behöva öva inför mötet med 
pressen den dag de hissas upp i gruvan. Dagens Nyheter rapporterar den 4 oktober att 
medieträningen leds av en grupp psykolog som ska lära de 33 männen hur de ska uttrycka sig 
klart och hantera situationen så att mikrofoner och kameror inte ska stressa dem.  
 
Räddningsinsatserna går snabbare än beräknat och fredagen den 8 oktober säger 
gruvministern Laurence Golborne: 
  
– Med lite tur kan vi vara färdiga med borrandet på lördagen. 
(DN 10-10-09) 
  
Runt 600 journalister från hela världen var samlade för att följa det snart kommande 
räddningsarbetet då de 33 männen hissas upp till jordytan igen. 
  
Inräknat förberedelsen tros resan ta omkring en och en halv timme. Ja, om allt går enligt planen vill 
säga. För än vågar ingen påbörja firandet i Chile. 
(DN 10-10-09) 
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5.2 Sammanfattning 10-17 oktober 
 
Nedan följer en kort översikt över den samlade rapporteringen kring gruvolyckan i Chile för 
undersökningen aktuella perioden. 

5.2.1 Omvärlden väntar 10-12 oktober 
 
Den 10 oktober rapporterar Aftonbladet och Expressen om att borren har nått ner till de 33. 
Det fanns risk att genombrottet skulle medföra nya ras, men det gick bra och folk kunde 
började fira: 
 
Och uppe på ytan öppnades champagneflaskorna, de anhöriga och arbetarna brast ut i Chiles 
nationalsång och ropade: 
– Leve Chiles arbetare! 
(Expressen 10-10-10) 
 
Först på måndagen den 11 oktober skriver Dagens Nyheters utrikeskorrespondent i 
Latinamerika, Erik de la Reguera att räddningsarbetet har gått in i sitt absoluta slutskede. 
 
Den 12 oktober är det endast Dagens Nyheter och Expressen som rapporterar om 
gruvolyckan. DN:s rapportering får nästan ett helt uppslag med två artiklar och en stor bild. I 
huvudartikeln är skribenten Erik de la Reguera på plats i de anhörigas tältläger under 
måndagsmorgonen och pratar med Lilliette Ramirez, fru till gruvarbetaren Mario Gomez. 
Hon har varit på plats i lägret sedan raset den 5 augusti. På plats finns även journalister från 
hela världen som alla väntar på att de 33 ska räddas. Ju fler medier som är på plats, desto fler 
uppgifter om de 33 männen når omvärlden. Bland annat rykten om bråk om detta berättar 
både Dagens Nyheter och Expressen.  

5.2.2 Räddningsaktionen 13-14 oktober  
 
I takt med att själva räddningen kryper allt närmre desto fler rapporterar om gruvolyckan. Det 
är först nu som Svenska Dagbladets Håkan Forsberg börjar rapportera. Han tillsammans med 
Expressen och Dagens Nyheters reportrar skriver denna dag om väl genomförda testkörningar 
av räddningskapseln. Aftonbladet har ingen rapportering. 
 
På torsdagen den 14 oktober rapporterar samtliga tidningar stort om räddningen. Bland annat 
har Svenska Dagbladet två uppslag. Det första med artikeln “Återföreningen fängslade 
världen” och sedan nästa uppslag med artikeln “Goda chanser till återhämtning”. 
 
Aftonbladet inleder sin rapportering med uppslaget “Fria” och efterföljande uppslag “Hjälte 
och bedragare”. Här finns även en “minut för minut - då räddades de 33 arbetarna”, en 
bildserie med tidsangivelse när de olika männen räddades. 
 

5.2.3 Gruvolyckans förtjänster och konsekvenser 15-17 oktober 
 
Med rubriken ”Olyckan blir en guldgruva” skriver Aftonbladet att de chilenska hjältarna 
erbjuds miljoner för sina skräckhistorier från djupet. 
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De gick till jobbet som fattiga arbetare, 68 dagar senare kom de upp – som världsstjärnor. 
(Aftonbladet 10-10-15) 
  
Hur de 33 männen hade det i gruvan rapporterar Svenska Dagbladet och Expressen om 
samma dag. Förmannen Luis Urzúa tituleras som en sann hjälte och tillägnas en hel artikel i 
Svenska Dagbladet. I ingressen står det att han ”har all anledning att ta åt sig äran av att alla 
33 gruvarbetare kunde räddas” (10-10-15). 
 
På lördagen den 16 oktober skriver Expressens Ida Thellenberg och Therese Färsjö tre sidor 
med artiklar under temat “gruvdramat ”Nu slåss de om gruvarbetaren”, “Här träffar Ariel sin 
dotter för första gången” och “Dramat blev en guldgruva”. 
 
Expressen och Aftonbladet skriver om Yonni Barrios otrohetsaffär och har ett ”hemma-hos-
reportage” hos älskarinnan. På lördagen finns det i Expressen även en kort artikel om 
gruvarbetaren Ariel Ticona som får träffa sin dotter för första gången. Något som Expressen 
publicerar ett par dagar senare.  
 
Vidare den 16 oktober skriver Expressens en artikel som handlar om den PR-succén som 
företaget Oakley gjorde genom att skänka solglasögon till de 33 som de bär de räddades upp 
ur mörkret i gruvan. 
  
Erik de la Reguera står bakom artikeln med rubriken “Gruvarbetarna kritiserar ägarna” den 17 
oktober och den handlar om konsekvenserna som gruvolyckan medfört både för de 33 och för 
gruvnäringen i stort i Chile. En av de 33, Edison Peña undrar i en tv-intervju om varför det 
måste hända en olycka innan saker och ting förändras. 
  
Den retoriska frågan hade udden riktad mot de privata gruvföretagen i Chile och övriga Latinamerika, 
som Peña och hans 32 kamrater menar struntar i arbetarnas säkerhet för att maximera sina vinster. 
(DN 10-10-17). 
 
Expressens Mats Larsson har denna dag skrivit ett sammanfattande dokument på ett uppslag 
om hela berättelsen om de 33 männens öde.   
 

5.3 Berättelsens delar 
 
I den berättelse som de utvalda tidningarna skildrar kring de 33 gruvarbetarna finns det olika 
delar eller steg som har sin utgångspunkt i den anglosaxiska dramaturgin, något som förklaras 
nedan. Som grund har berättelsen en tydlig början när gruvarbetarna fastnar i gruvan, en mitt 
när det befinner sig i gruvan och ett slut där de mirakulöst kan räddas upp till ytan igen.  
 
När vi kommer in i berättelsen söndagen den 10 oktober har borren nått igenom till 
gruvarbetarna och det kan beskrivas som berättelsens första klimax. Expressen och 
Aftonbladet rapporterar om händelsen, men varken Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet 
har denna dag något eget publicerat material om de 33.  
 
Först på måndagen den 11 oktober skriver Dagens Nyheters utrikeskorrespondent i 
Latinamerika Erik de la Reguera att räddningsarbetet har gått in i sitt absoluta slutskede i och 
med att borren trängt igenom berget. 
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När borren äntligen nått ner till de 33 kommer i och med detta vändningen i berättelsen. Nu 
kan de 33 äntligen räddas upp ur gruvan och Aftonbladet skriver den 10 oktober att det bara 
är en ”tidsfråga tills de en efter en kan halas upp ur mörkret”.  
 
Expressen skriver samma dag att det kommer att bli ett historiskt ögonblick då inga 
gruvarbetare tros ha överlevt 60 dagar i underjorden tidigare.  
 
Efter det kommer nedtrappningen efter borren samtidigt som upptrappningen inför 
räddningsinsatsen. Omvärlden väntar på att de 33 snart är uppe ur gruvan igen. Dagens 
Nyheter har ”Nervös väntan snart över” som rubrik till sin artikel den 12 oktober och den är 
talande för den del som nu berättas både bland de anhöriga och de 33 gruvarbetarna: 
  
– Jag är så trött, men jag måste var stark. Det har varit två enormt tunga månader. Nu kanske det bara 
är en eller ett par dagar kvar. Men ärligt talat väller oron och ångesten upp inom mig, samtidigt som 
jag så klart också känner mycket hopp, säger Lilliette Ramirez. 
(DN 10-10-12) 
 
Dagens Nyheter skriver den 12 oktober om förberedelserna dels med testkörningar av 
räddningskapseln, men också de mentala förberedelserna hos de anhöriga i väntan på att få 
återse sina anhöriga. Följande dag fortsätter rapporteringarna om testkörningarna av 
räddningskapseln i de olika tidningarna, utom i Aftonbladet.  
 
Den 14 oktober kommer berättelsens konfliktlösning i och med att de räddas upp ur gruvan och 
återförenas med sina anhöriga. Alla tidningarna rapporterar stort om att mardrömmen är över 
för de 33. ”FRIA!” Skriver Aftonbladet med stora bokstäver i sin rubrik och Svenska 
Dagbladet skriver att ”Återföreningen fängslade världen”. 
 
Lyckorus, vivarop, glädjetårar. Sedan en enorm och avväpnande lättnad. Det var de reaktioner som 
många i Chile - och inte minst de 33 gruvarbetarna själva - gick igenom under gårdagens historiska 
räddningsinsats.  
(DN 10-10-14) 
 
När de 33 gruvarbetarna har kommit upp till jordytan infaller berättelsens konklusion som DN 
sammanfattar i sin rubrik den 15 oktober ”Ur gruvan – men utan jobb”. Alla 300 arbetare vid 
San José-gruvan har sagts upp av företaget San Esteban, som nu hotas av konkurs. De 
anhöriga har lämnat in stämningsansökan mot dess ägare, som de menar struntar i säkerheten. 
Chiles regering har stängt ner gruvor som de menar har säkerhetsbrister och rensat bort dåliga 
medarbetare. Samtidigt har det lett till att den chilenska presidenten har vänt olyckan till sin 
fördel och blivit väldigt populär. 
 
– Chiles största tillgång är inte koppargruvorna - det är gruvarbetarna, sade han upprepade gånger 
under slutskedet av räddningsinsatsen.  
(DN 10-10-15) 
 
Berättelsens avslut berättar om framtiden för de 33 och träder in egentligen redan efter det att 
räddningen av de 33 har sker den 14 oktober. Hur livet i underjorden har påverkat dem fysiskt 
och psykiskt beskriver Svenska Dagbladet i sin artikel ”God chans till återhämtning”. Där tre 
svenska experter inom olika genrer uttala sig om de 33 männen. De är alla positiva och tror att 
gruvarbetarna ska kunna återgå till ett normalt vardagsliv trots det som hänt. Per- Olof 
Michel, överläkare vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri vid Uppsala 
universitetssjukhus, säger att de flesta kommer att klara sig bra och flera kommer säkert att 
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återgå till gruvarbete. Men för att gruvarbetarna ska kunna återhämta sig är det viktigt att 
anhöriga och omgivningen låter dem vara, och inte behandlar dem som offer.  
 
Efter räddningen har gruvarbetarna tillbringat ett par dygn på sjukhus för observation, men 
den 17 oktober skriver Expressen att ”de har fått lämna sjukhuset och nu väntar en ny värld”. 
Alla vill höra deras historia och veta vad som verkligen hände nere i gruvan. De har fått 
många förfrågningar om enskilda intervjuer men har kommit överens om att endast prata om 
gruvan tillsammans. Expressens Mats Larsson ställer sig tveksam till pakten och enligt honom 
har flera av dem redan börjat prata med journalister. Detta meddelade Dagens Nyheters 
reporter Erik de la Reguera redan den 14 oktober. Han tror i sin tur att den stora frågan är om 
de lyckas sälja rättigheterna till sin historia tillräckligt dyrt och innan någon av de de 33 
frångår pakten och ställer upp på en egen intervju. 
  
Det återstå att se om de lyckas hålla det löftet, för enligt vad DN erfar har en rad stora medieföretag 
erbjudit enskilda gruvarbetare och deras familjer fem- eller sexsiffriga belopp för exklusiva intervjuer. 
(DN 10-10-14) 

 

5.4 Berättelsen och dess sidohistorier 

5.4.1 Yonni, Marta och Susana 
 
Berättelsens spektakulära drag - att de 33 männen har överlevt i en gruva i 68-69 dagar, 
beroende på när de räddades, bidrar till att rapporteringen kring dem får sensationella inslag. 
En del av rapporteringen handlar givetvis om männens fysiska och psykiska tillstånd efter så 
lång tid i en varm och fuktig gruva, men mycket handlar också om händelser som äger rum i 
periferin. Genom förenkling och tillspetsning har enkla aspekter förstärkts i berättelsens olika 
delar.  
 
Ett exempel är otrohetsaffären kring gruvarbetaren Yonni Barrios, frun Marta Salinas och 
kvinnan som påstås vara hans älskarinna, Susana Valenzuela. Denna separata historia 
förekommer frekvent i kvällstidningarnas rapportering kring gruvdramat, i brödtext och 
faktarutor. Visserligen nämns det i korthet i Svenska Dagbladet rapportering, men den får 
inget större utrymme. Dagens Nyheter har inga artiklar som vare sig nämner Yonni Barrios 
eller den påstådda otrohetsaffären.  
 
Kvällstidningarna menar att det var på grund av gruvolyckan som hela den snaskiga 
otrohetsaffären uppdagades. I Expressen den 14 oktober står det att det är på grund av 
gruvolyckan som Yonni Barrios otrohetsaffär uppdagades.  
 
Enligt AFP rapporterar Chilenska medier att Yonni och hans fru separerade redan för flera år 
sedan. Susana Valenzuela rapporteras att ha sagt till The Sun: 
 
– Han planerar att lämna sin fru för min skull. Vi är kära. (Aftonbladet 10-10-14) 
 
 
Andreas Victorzon skriver i Aftonbladet artikeln med rubriken “Hjälte och bedragare” med 
nedryckaren “Hela världen följde kärleksdramat i natt”: 
 
Äktenskapsdramat följdes av en hel värld. Yonni Barrios, 50, möttes inte av en tårögd fru. I stället var 
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det hans älskarinna som föll honom om halsen. Den rasande hustrun stannade hemma. (Aftonbladet 
10-10-14) 
 
Trots att det förekommer rapporter från chilenska medier att hustrun och Barrios är 
separerade snurrar historien vidare om Barrios som den otrogne mannen, den lättfärdiga 
älskarinnan och den bedragna och rasande hustrun.  
 
Ett exempel på detta är Aftonbladet som den 16 oktober har artikeln med rubriken ”Hemma 
hos älskarinnan” och i ingressen står det att han blev känd för ”sitt knepiga kärleksliv”. Men 
senare i brödtexten står det att läsa: 
  
Sedan 28 år är han gift med Marta Salinas. Men han är också sambo med Susana sedan fem år.  
(Aftonbladet 10-10-16) 
  
När de två kvinnorna ställde upp på varsin intervju för utländsk press innebar det en möjlighet 
att ställa dem mot varandra och skapa dramatik som höll liv i historien ett tag till. 
  
– Han älskar mig, säger älskarinnan Susana Valenzuela till the Sun. 
– Han kan gå tillbaka till mig eller prata med min advokat, säger hustrun Marta Salinas till New York 
Post. 
(Expressen 10-10-16) 
 
Vi får i Expressens artikel veta att även Susana Valenzuela är gift på eget håll men att det är 
svårt att få igenom skilsmässa i Chile. Men eftersom världens blickar är riktade mot den gifte 
mannen som hade två kvinnor som sökte efter honom på platsen är den enkla och överdrivna 
historien intressantare att förmedla. 
 
Huruvida Yonni Barrios lämnade hustrun för Susana Valenzuelas skull får läsarna inte veta, 
ingen av de undersökta tidningarna som har ägnat tid till att ta reda på detta. 

5.4.2 Ariel och Esperanza 
 
Historien om gruvarbetaren Ariel Ticona som blev pappa för första gången under tiden i 
gruvan är en berättelse som främst återkommer i kvällstidningarnas bevakning. Expressen är 
den tidning som har rapporterat mest om far och dotter, men i likhet med Aftonbladet är det 
först efter räddningen som det förekommer artiklar om Ticona.  
 
Dottern föddes den 14 september, en månad innan räddningen. Paret hade först bestämt att 
döpa dottern till Carolina, men enligt Aftonbladet den 14 oktober ska Ariel tillsammans med 
andra gruvarbetare i ett videomeddelande bestämt namnet skulle ändras till Esperanza – vilket 
betyder hopp på spanska.  
 
Dotterns första tid i livet har Ariel endast kunnat se genom bilder och videoinspelningar som 
skickats ner i gruvschaktet. Att möta dottern när han kom upp ur underjorden bedömdes vara 
en alltför stor påfrestning enligt psykologer.  Därför var det endast hustrun som väntade vid 
räddningshålet, skriver Expressen den 14 oktober. Men till samma artikel har de samtidigt 
nedryckaren: ”Nyblivna pappan fick inte träffa sin dotter i natt”. 
 
Den 16 oktober var Expressen först med att skriva om far och dotters första möte. Det är en 
kortare artikel som helt kort beskriver att han äntligen får träffa sin nyfödda dotter. Frun 
Elizabeth uttalar sig: 
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– Ariel var inte där när hon föddes, men han kommer att vara där när hon växer upp. Det är det 
viktigaste.  
(Expressen 10-10-16) 
 
Dagen efter, den 17 oktober får familjen Ticonas första möte en halv sida i Aftonbladet, med 
hjälp av en stor bild. Rubriken är: ”Här är din dotter”.  
Mötet beskrivs som otroligt efterlängtat, ordet äntligen förekommer gång på gång i texten. 
När Ariel Ticona vaggar dotter tillsammans med frun ”som äntligen kunde fira familjelyckan 
på riktigt”. Sedan skriver Torbjörn Ek vidare att: 
 
Det stod klart att mötet med Chiles president Sebastian Piñera /…/ inte var det viktigaste mötet för 
Ariel Ticona den dagen.  
(Aftonbladet 10-10-17) 

5.4.3 William Ordenes – den 34:e gruvarbetaren 
 
Nere i gruvan satt 33 män. De skulle ha varit 34 stycken som arbetade den dagen då guld- och 
koppargruvan San José rasade. Men William Ordenes, som är den 34:e gruvarbetaren - försov 
sig.  
 
Endast DN:s Erik de la Reguera har skrivit om denne man som bor med sin familj i Tierra 
Amarilla i San Atacamaöknen. Den 13 oktober publiceras artikeln om honom. Anledningen 
till att William Ordenes försov sig är att han var så trött efter arbetspasset dagen innan. 
Egentligen skulle han ha jobbat extra i gruvan – där han var ansvarig för säkerheten. När han 
vaknade och hörde talas om raset på sin arbetsplats fick han svåra skuldkänslor: 
 
– Jag kände att jag borde ha varit där med mina kamrater. Och jag mådde illa, fick sprängande 
huvudvärk, ångest och kunde inte sova på mer än två veckor. Inte förrän jag fick höra att det var vid 
liv – ja, när den där lappen kom upp från underjorden – kände jag mig bättre, säger William Ordenes.  
(DN 10-10-13) 
 
Eftersom raset gjort både honom och hans 33 kollegor arbetslösa sitter Ordenes nu hemma 
och följer oroligt nyhetsrapporteringar från olycksgruvan. Som säkerhetsansvarig säger sig 
Ordenes inte var förvånad att gruvan rasade, stenar rasade dagligen i gruvan utan att några 
förbättringar i säkerhet gjordes från företagets sida.  

5.4.4 Gåvor och erbjudanden 
 
Mycket av den senare rapporteringen, när de 33 männen är räddade från gruvan, handlar om 
vad tiden i gruvan kommer att ge dem i form av materiella ting. Många av de gåvor som 
erbjudits de 33 männen har varit av sensationellt slag, som till exempel den grekiska statens 
gåva om en semestervecka i landet. (Expressen 10-10-16) 
 
Aftonbladet har talat med en varumärkesexpert, Anna Klingspor som meddelar att de 33 
männen nu är individuella varumärken som alla vill ta del av. Och tv- och filmbolagen ska 
enligt samma tidning förhandla om rätten till deras historia, ett tv-bolag har bland annat 
erbjudit dem 2,7 miljoner var för ensamrätten till berättelsen. 
 
– Just nu vill alla förknippas med deras namn och sola sig i deras glans. Att uppmärksamheten grundar 
sig i en tragedi glöms snabbt bort. De är hjältar nu, säger Anna Klingspor. (Aftonbladet 10-10-15) 
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Vilket många också gör, bland annat har gruvarbetarna fått varsin ipod touch från Steve Jobs 
på Apple, dyra solglasögon och biljetter till hemmamatcher för Manchester United och FC 
Barcelona. De har även fått ett personligt meddelande från fotbollslegenden Bobby Charlton - 
som själv är gruvarbetarson - med en inbjudan till att se en match på Old Trafford. Men en 
särskild upplevelse är kanske den mest spektakulära gåvan av dem alla:  
 
Ja, en stripteasedansös, Adriana Barrientos, har till och med lovat att dansa för dem alla. En efter en. 
(Expressen 10-10-17) 
 
Utöver prylar och upplevelser rapporterar de två kvällstidningarna att de 33 männen även 
kommer att få kontanter. Den chilenske miljardären Leonard Farkas skänker  
75 000 kronor till var och en av de 33. Rodrigo Mundana som är talesperson för donatorn 
säger att männen får pengarna för att de inte ska behöva stressa när de letar nya jobb.  
 
Pengarna kommer de att behöva. Alla de 33 är nu arbetslösa eftersom gruvan de arbetat i har stängts 
för gott. Den anses för farlig.  
(Expressen 10-10-17) 
  
I fråga om solglasögonen som de 33 männen bar när de räddades fick de till skänks av 
företaget Oakley. I Expressen skriver Ida Thellenberg den 16 oktober om företagets PR-succé 
genom att de skänkte solglasögon till de ljuskänsliga männen. På så vis fick de reklam till ett 
värde av 270 miljoner kronor. Fem gånger i artikeln nämns företagets namn och det är snarare 
en artikel om företaget än om gruvarbetarna och deras utsatta situation nu när de kommit upp 
efter två månaders isolering i gruvan. 

 

5.5 Berättelsens skildring 
 
Miljön kring gruvan och dess omgivningar beskrivs olika mycket i de analyserade 
tidningarna. Av de fyra undersökta tidningarna är det endast Dagens Nyheter som har en 
reporter på plats, Erik de la Reguera. Och det är också denna tidning som har mest 
miljöskildringar. Vid gruvolyckans upplösning är de la Reguera vid San José-gruvan i 
Atacamaöknen. 
  
Efter en stjärnklar natt drar gryningen in över Atacamaöknen. De sandiga gulbruna bergen och 
kullarna träder långsamt fram ur dunklet. Det är kyligt, sjok av dimma hänger över det karga 
landskapet och i tältstaden utanför San José-gruvan har Lilliette Ramirez just vaknat. 
(DN 10-10-12) 
 
Erik de la Reguera tillåter sig även att meddela för läsarna vad hans intervjuobjekt - anhöriga 
till gruvarbetarna - äter på morgonen: 
 
Hon [Lilliette Ramirez] sitter på en stol bredvid sitt tält och äter frukost: pulverkaffe och en 
ostsmörgås. 
(DN 10-10-12) 
 
/.../säger Alfonso Avalos och tar en tugga på sin smörgås med chorizokorv. (DN 10-10-14)  
Men det betyder inte att det inte förekommer miljö- eller känslobeskrivningar hos andra 
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tidningar. Även de som inte har reportrar på plats ger ingående person- och miljöskildringar i 
texten, det skrivs om hur solen sjunker över öknen och hur jublet stiger när siste man lyfts upp 
ur gruvan ”skäggig, men lycklig” (Expressen, 10-10-13, Svd 10-10-15). Dagen efter att 
gruvarbetarna har hissats upp ur underjorden är det vanligt förekommande att det skrivs om 
hur gruvarbetarna såg ut att känna sig när de kom upp:  
 
Men Avalos, som också hade en yngre bror nere i gruvan, såg förbluffande välbehållen ut när han 
äntligen kunde andas frisk luft och omfamna sina kära.  
(Svd 10-10-14) 
 
Trots att Svenska Dagbladet inte har en utsänd på plats vet de hur han såg ut. Ett vanligt 
förekommande arbetssätt tycks vara att reportrarna, liksom större delen av världen, såg på 
livesändningarna från räddningsaktionen på platsen och skriver ner sina betraktelser utifrån 
vad de ser på tv. Att hämta reaktioner från sociala medier är Svenska Dagbladets Bitte 
Hammargren ensam om, som hämtar citat från både gruvministern och presidenten via 
mikrobloggen Twitter: 
 
– Vilken känsla! Vilken lycka! Vilken stolthet att vara chilenare. Och vilken tacksamhet mot Gud! 
twittrade Chiles president Sebastián Piñera en minut före tolvslaget natten till igår, chilensk tid.  
(Svd 10-10-14) 
 
Kvällstidningarna tar ut störst svängar i sina personbeskrivningar, som till exempel vid det 
förmodat efterlängtade ögonblicket då gruvarbetaren Ariel Ticona får träffa sin månadsgamla 
dotter för första gången:  
 
Han strålade när han såg in i hennes ögon för första gången. Vaggade henne ömt tillsammans med sin 
fru som äntligen kunde fira familjelyckan på riktigt.  
(Aftonbladet 10-10-17) 
 
Expressen tar det ännu ett steg när de skriver om hur de 33 männen - som ingen ovan jord har 
varit i fysisk kontakt med sedan den 5 augusti - känner inför den förestående räddningen.  
 
Spänningen hos männen nästan 700 meter ner under marken har stigit i takt med att räddningen har 
kommit närmare. 
(Expressen, 10-10-13) 
 
Dilemmat att journalisten inte själv tar del av det som han eller hon förväntas förmedla i sina 
texter kan kringgås genom andra källor som faktiskt är på plats. Aftonbladet gör detta genom 
att använda sig av andra tidningar inom Schibsted-koncernens har publicerat: 
 
VG:s reporter beskriver honom som en rockstjärna när han anländer i solglasögonen som han tvingas 
bära för att vänja sina ögon vid solljuset.  
(Aftonbladet, 10-10-16) 
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5.5 Berättelsens roller 
 
I rapporteringen om de 33 männen delar både kvällstidningar och dagstidningar ut roller till 
personer som på något sätt utmärker sig i historien. Redan den 11 oktober skriver Dagens 
Nyheter att de lokala medierna nominerat flera av dramats potentiella hjältar: 
Borrexperten Jeff Hart som snabbat på räddningsarbetet, presidenten samt landets 
gruvminister som blivit så populär att han kanske ska ställa upp i nästa presidentval. 
Aftonbladet utser samma dag svenske Håkan Johansson till en av hjältarna som ska rädda de 
instängda gruvarbetarna. Detta märks tydligt i både rubrik ”Svensk befriar gruvarbetarna” och 
nedryckare ”Håkan borrar för livet”. Svenska Dagbladet tillägnar Luis Urzúa den 15 oktober 
en hel sida med en artikel där han får rollen som dramats sanna förebild. Urzúa ransonerade 
maten, organiserade livet i gruvan och tog sitt ansvar in i det sista och lämnade gruvan som 
siste man.  
  
I de flesta dramer finns en hjälte. Så också under detta gruvdrama /.../ Den 54-årige förmannen Luis 
Urzúa har all anledning att ta åt sig äran av att alla 33 gruvarbetare kunde räddas.  
(Svd 10-10-15) 
  
Men även elaka typer återfinns i rapporteringen, San-Joségruvan är underförstått skurken som 
har stängt in de 33 männen. I rapporteringen framställs gruvan som ett underjordiskt fängelse 
där gruvarbetarna har suttit fast i två månader. ”Gruvans fångar på väg upp i morse” är 
Expressens rubrik den 13 oktober 2010. 
  
Den chilenska gruvnäringen framställs också i dålig dager, som en möjlig skurk. I slutet av 
rapporteringen riktar de 33 gruvarbetarna kritik mot gruvägarna som de menar inte bryr sig 
om säkerheten utan bara vill maximera sina vinster. För att få ett stopp på detta har 
presidenten Piñera skärpt säkerheten eftersom många av de privatägda gruvorna länge varit 
kända för en bristande säkerhet skriver Dagens Nyheter den 17 oktober.   
  
Händelsen är en högst konkret påminnelse om att upplösningen på dramat i San José-gruvan långt 
ifrån är representativ, utan snarare en ljuspunkt i ett annars kompakt mörker. Enbart i Chile dör i 
genomsnitt 34 gruvarbetare varje år i olyckor. 
(DN 10-10-17). 
 
Berättelsens bedragare är Yonni Barrios som blivit känd som mannen med otrohetsaffären. 
Han har varit separerad från sin fru Marta Salinas och är sambo med älskarinnan Susana 
Valenzuela sedan flera år. Aftonbladet tar den 16 oktober upp rykten om att det kan finnas en 
tredje kvinna i Yonnis liv. Susana bemöter detta med att säga att han har många kvinnor. 
”Han är en superman”. 
 
I rapporteringen beskrivs de 33 gruvarbetarna både som grupp och som enskilda individer. 
Ibland plockas några av gruvarbetarna ut och förstärks som enskilda huvud- och eller biroller.  
 
Några exempel på gruvarbetare som plockats ut är Mario Sepulveda som framställs som 
”korrespondenten från helvetet” och har blivit känd för sina videofilmer och referat som 
skickats upp till markytan. Han har erbjudits jobb på ett tv-bolag, men vill inte bli någon 
kändis utan fortsätta jobba i gruva (Svd 10-10-14). Yonni Barrios är som ovan nämnt 
kvinnokarlen som verkar vara nästintill kroniskt otrogen och har blivit omnämnd som detta i 
alla tidningar utom Dagens Nyheter, som helt valt att stå utanför denna del av rapporteringen.  
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Dagens Nyheter har istället valt att fokusera på andra gruvarbetare så som Florencio Avalos 
Silva, som var den förste att räddas upp ur gruvan och reportern Erik de la Reguera har haft 
kontakt med hans far ovan jord innan dess att Florencio var uppe.  
 
I flera av artiklarna har de 33 i början en passiv roll och de anhöriga får föra deras talan. 
Vilket är förståeligt eftersom journalisterna inte kunnat kontakta de enskilda gruvarbetarna 
när de sitter instängda i gruvan. Dessutom har en del av de anhöriga haft direktkontakt men 
männen i underjorden. 
 
– Så sent som i går pratade jag med Mario genom en videolänk. Han är så lugn, trots allt som hänt! De 
försöker hålla modet uppe där nere genom att spel domino och annat. Han såg faktiskt ut att må 
relativt bra, säger Lilliette Ramirez och stryker en tår ur ögonvrån.  
(DN 10-10-12) 
 
Lilliette Ramirez berättar samma dag för Dagens Nyheter att det enligt Mario varit en del 
meningsskiljaktigheter, men inga större bråk nere i gruvan. Hon bemöter indirekt den 
sidoartikel som Erik de la Reguera skriver samma dag om att ”Konflikter börjar komma upp 
till ytan”.  
 
Bilden av de 33 instängda gruvarbetarna som solidariska och storsinta har de senaste dagarna blivit lite 
kantstött, sedan uppgifter om viss oenighet och bråk börjat läcka ut.  
(DN 10-10-12) 
  
Den 12 oktober rapporterar både Expressen och Dagens Nyheter att det förekommit både bråk 
och myteri i gruvan. Detta går helt emot den bild som först publicerades av de 33. Där gav de 
intryck av att vara en i princip fläckfri demokratisk enhet, där individerna var ansvarstagande 
och solidariska. Med en sammanhållning och ett humör på topp och där man röstade om allt.  
 
Även frågan om vem som ska lämna gruvan sist beskrivs i Dagens Nyheter den 12 oktober. 
Landets hälsominister menar att flera har erbjudit sig att lämna gruvan sist på grund av 
solidariska skäl. Men enligt The Guardians utsände handlar det istället om att den som lämnar 
gruvan sist hamnar i Guinness rekordbok som den som suttit längst tid instängd i en gruva.  
 
I slutet av rapporteringen har de 33 en mer aktiv roll, då de är uppe ur gruvan och själva kan 
kommentera händelsen. I Expressen den 15 oktober förekommer förmannen Luis Urzúa som 
berättar i en intervju med The Guardian att de genom att rösta om allt höll ihop nere i gruvan. 
Richard Villaroel berättar istället om den ständiga hungern och rädslan för att dö. I Dagens 
Nyheter den 17 oktober kritiserar gruvarbetarna gruvföretagen. 
  
– Måste det gå så här långt? Måste det hända något sådant här för att saker ska börja förändras? sade 
Edison Peña, en av de 33 arbetarna, i en tv-intervju.  
(DN 10-10-17) 
  
I rapporteringen om de 33 har ett persongalleri förekommit där alla gruvarbetarna presenteras 
i den ordning de räddas med bild och några rader personlig information. Dagens Nyheter är 
den enda av de fyra som inte använt sig av detta tillvägagångssätt i sin rapportering. Den 13 
oktober är Expressen först ut och den 14 oktober hakar Aftonbladet och Svenska Dagbladet 
på med en uppdaterad version av persongalleriet när en hel del av gruvarbetarna har räddats. 
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Männen beskrivs i Expressen de 13 oktober i korthet med hjälp av familjeförhållanden, 
sjukdomar, intressen, yrkestitel och hur länge de arbetat i gruvan. Alla faktorer återkommer 
inte hos alla. Vissa gruvarbetare får i presentationen "bli" sin sjukdom eller yrke. En 
gruvarbetare som är sin sjukdom är Edison Pena Villaroel, 34 som lider av högt blodtryck och 
diabetes och har hörselproblem. Daniel Hererra Campos, 27, beskrivs endast som 
lastbilschaufför i gruvan.  
 
Många beskrivs genom sina familjeförhållanden, som till exempel Claudio Yanez, 34, vars 
fästmö sedan tio år tillbaka friade till honom när han satt instängd i gruvan. Eller Florencio 
Avalos, 31 som beskrivs som tvåbarnspappa som omfamnade sin hustru, sina två söner och 
sin far när han kom upp som förste man ur gruvan. Aftonbladet skriver den 14 oktober att 
Raúl Bustos, 40, reste till norra Chile och tog jobb i gruvan för att försörja sin familj. Detta 
efter att ha överlevt den stora jordbävningen i februari. 
 
– Vi kommer att få ett nytt lyckligt slut, sa hans hustru 17 augusti [rätt datum är 22 augusti] när hon 
fick veta att han levde. Hon fick rätt.  
(Aftonbladet 10-10-14) 
 
Victor Segovia, 48, elektriker blev nummer femton upp och han skrev i ett brev till familjen:  
 
Helvetet här tar kål på mig. Jag försöker vara stark, men jag drömmer att vi befinner oss i en ugn.  
(Svd 10-10-14) 
 
En del av de 33 beskrivs med sina intressen och då har särskilt fotboll har framkommit i de 
olika tidningarnas persongalleri. Exempel från Svenska Dagbladet den 14 oktober är Claudio 
Yanez som gillar klassisk rock och fotboll och Franklin Lobos som tidigare var 
fotbollsspelare på låg nivå. Under tiden i gruvan fick han en signerad tröja av Barcelonas 
fotbollsstjärna David Villias, vars pappa jobbade som gruvarbetare.  
 
Claudio Acuña, 44 fick en fotbollströja av sin fru i födelsedagspresent nere i gruvan den 9 
september skriver Aftonbladet den 14 oktober och Victor Zamora Bugueno, 33 är en före 
detta bonde som tog jobb i gruvan. Honom beskriver Expressen den 13 oktober också med att 
han gillar fotboll och längtar efter sin fru. 
  

5.6 Berättelsen och dess känslor 
 
Rapporteringen handlar inte bara om att föra händelseförlopp vidare utan utrymme ges också 
för olika känslor. I Dagens Nyheters artikel den 12 oktober ”Konflikter börjar komma upp till 
ytan” får läsaren en känsla av att allt inte är som det ska mellan de 33 männen i gruvan. Vilket 
Expressen med sin artikel om myteri i gruvan förstärker. 
 
Enligt Daily Mail ska fem av de 33 männen ha planerat att ta sig ut på egen hand, och strunta i 
räddningsaktionen och de andra männen som har suttit fast sedan den 5 augusti. 
(Expressen 10-10-12) 
 
Men ett orosmoment kvarstår innan de 33 männen kan hissas upp, alla de undersökta 
tidningarna skriver att nya ras i gruvan måste förebyggas genom att schaktet förstärks med 
flera meter stålrör.  
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Till betydande del handlar rapporteringen om glädje, dels när borren har nått ner till den 
hålighet i berggrunden där de 33 männen befinner sig. Håkan Johansson från värmländska 
Röjdåfors, som är utsänd av sitt svenska att övervaka borrningsarbetet, förmedlar stämningen 
på platsen när borren nådde igenom till Aftonbladet:  
 
– Det blev en väldig glädje. De hade champagneflaskor och sprutade där nere vid borrmaskinen. Men 
det var inget mer firande än fem minuter, sedan fortsatte arbetet, säger svensken.  
(Aftonbladet 10-10-11) 
 
Den allra största glädjen är förstås när männen är räddade och allt är över. Något som landets 
gruvminister Laurence Golborne får ge uttryck för på sin Twittersida som sedan Svenska 
Dagbladet citerar: 
 
Omfamningar. Leenden. Stora applåder!!!!  
(Svd 10-10-14) 
 
Dagen efter den uppseendeväckande räddningen, den 14 oktober, får berättelsen om 
gruvdramat stor plats i alla de undersökta tidningarna. Mest är det i kvällstidningarna som inte 
drar sig för stora känsloladdade rubriker, Aftonbladet har denna dag en rubrik som är en 
tredjedel så stor som hela sidan som med ett ord förmedlar de 33 männens nya vardag: Fria! 
 
När de 33 männen har räddats upp ur gruvan står de inför nya utmaningar. Svenska läkare, 
däribland, Per-Olof Michel, överläkare vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri vid 
Uppsala universitet siar att merparten av de 33 kan komma att återgå till ett liv utan större 
men.  
 
– De flesta klarar sig bra och flera kommer säkert att återgå till gruvarbete. 
(Svd 10-10-14) 
 
Men enligt Expressen, den 15 oktober, varnar psykologer för att många av de 33 männen nu 
ska drabbas depressioner och posttraumatisk stress. 
 

5.7 Berättelsen och medierna 
 
Att gruvolyckan är kommersiellt gångbar i medievärlden begrips genom de rapporter som 
finns i de svenska tidningarna om det påtagliga medieuppbådet på platsen, Dagens Nyheter 
meddelar den 14 oktober att det är runt 1500 journalister och tv-team från hela världen på 
platsen. Händelsens sensationella karaktär bidrar till mediernas intresse. 
  
Där väntar också mer än tusen journalister från hela världen. Brittiska BBC har till exempel 25 
personer på plats.  
(Svd 10-10-13) 
  
Svenska Dagbladet skriver vidare den 13 oktober att de drabbade männens öde är något som 
hela Chile följt; det chilenska samhället är genomsyrat av "Miraklet i San José". Det 
återkommer i varenda tv- och radiosändning, alla talar om det, varje dag är det stora artiklar i 
tidningarna. 
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När reportrarna har citat som gjorts i livesändningen från räddningen som källa skriver de 
som om det är ett uttalande som är direkt riktat till reportern. Ett typiskt fall på detta är Mario 
Sepulvedas uttalande om tiden i gruvan, som under samma dag förekommer i alla tidningar 
förutom Expressen:  
 
– Jag har varit med Gud och med djävulen, men Gud vann. Jag tvivlade aldrig på att Gud skulle få ut 
mig. (Svd 10-10-14) 
  
Bekymret för de svenska tidningarna som inte har någon på plats leder till att information om 
de 33 männen baseras på nyhetsbyråer eller från chilenska tidningar. Vilket blir tydligt när 
Svd, Aftonbladet och Expressen, som har publicerar ”persongallerier” kring de 33 männen. 
  
Nr. 6. Osman Isidoro Araya Araya, 30. Tvåbarnspappan började jobba i gruvan fyra månader före 
raset. 
(Expressen 10-10-13) 
  
Nr 6. Osman Araya, 30, gruvarbetare. Tvåbarnspappan hade bara jobbat fyra månader i gruvan innan 
olyckan ägde rum i augusti i år. 
(Svd 10-10-14) 
  
[Klockan] 10.34 Osman Araya, 30. Fyrabarnspappa, som för fyra månader sedan sa upp sig från 
jordbruket för att pröva lyckan i gruvan San José. Grät när han kom upp. 
(Aftonbladet 10-10-14) 
  
Att rapporteringen grundar sig i händelser som sker på en annan kontinent i ett land med ett 
annat språk har medfört problem för den sakligheten i de svenska medierna. Dock är det 
oklart om exemplet ovan, där en tvåbarnspappa plötsligt blir fyrabarnspappa, beror på fel 
information eller slarv. 

 

5.8 Berättelsens form 
 
I rapporteringen kring gruvolyckan är språket avgörande för hur händelserna förmedlas. 
Kvällstidningarnas språk är kortare och mer direkt än det i dagstidningarna. Innehållet i 
Aftonbladet och Expressen är mer utformade för att beröra läsaren, som när gruvarbetaren 
Ariel Ticona träffade sin dotter för första gången: 
  
Det viktigaste var att få se dottern på riktigt, utan något som förmörkade hans blick.  
(Aftonbladet 10-10-17) 
  
I dagstidningarna är meningarna ofta långa utläggningar med flera bisatser, som ett exempel 
från Svenska Dagbladet: 
  
Han sade att man gjort allt för att försäkra sig om att inget ska gå fel under den sista etappen av detta 
drama, som världen följt med stigande spänning ända sedan den 5 augusti, då de 33 gruvarbetarna sist 
såg dagens ljus. 
(Svd 10-10-13) 
  
Metaforer är det ont om i rapporteringen, det skapas i stället associationer genom att 
polarisera personerna i texterna. Ett givet exempel är Yonni Barrios två kvinnor som ställs 
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mot varandra, för att locka till vidare läsning. 
  
Polarisering framkommer även mellan de 33 männen och gruvbolaget. Deras anhöriga har 
stämt företaget på 80 miljoner kronor för bristande säkerhet och en av gruvarbetarna riktar i 
en tv-intervju, enligt Dagens Nyheter den 17 oktober, direkt kritik mot gruvbolaget. 
  
En del av rapporteringen är vinklat mot det ”svenska”, den så kallade svenskvinklingen. 
Värmlänningen Håkan Johansson från Röjdåfors som är med i en Aftonbladet-artikel den 11 
oktober som den svenska hjälten som ska rädda gruvarbetarna från den onda gruvan. Han är 
anställd och utsänd av ett svenskt borrföretag för att övervaka borrprocessen.  
 
Svenska Dagbladet, som inte har egen reporter på plats, kontaktar den svenska ambassadören 
i Santiago, Eva Zetterberg, för artikeln som publicerades den 13 oktober. Ambassadören får 
uttala sig om hur gruvolyckan har påverkat Chile och hur presidenten och hans stab har stärkt 
sitt förtroende. 
 
– De har varit med från första stund. Piñera själv har varit där flera gånger, gruvministern verkar vara 
där mest hela tiden, hälsovårdsministern likaså – förutom alla specialister. De har inte sparat någon 
energi för att detta ska lösas bra, kosta vad det kosta vill. 
(Svd 10-10-13) 
 
Zetterberg blir lite av tidningens korrespondent som rapporterar om det hon ser och hör 
utifrån sin egen position som ambassadör. Hon menar att det chilenska samhället är 
genomsyrat av händelserna i Atacamaöknen. Och hon tror till och med att gruvolyckan är 
något som kommer att påverka chilenarna för alla framtid.  
 
Men dramatiserande infallsvinklar är inte förbehållet Aftonbladet och Expressen. 
Kvällstidningens levande och känslofyllda språk är även ett grepp som återfinns även hos 
dagstidningarnas annars mer enkla språk.  
 
Efter att ha varit levande begravda fick de instängda chilenska gruvarbetarna livet åter efter 68 dagar. 
(Svd 10-10-14) 
 
Annat var det när hans son Florencio var på väg upp ur gruvan. Då hängde ett hundratal journalister 
och fotografer som klasar runt Alfonso /…/.  
(DN 10-10-14) 
  
Ett oväntat grepp är de mänskliga erfarenheter som tillskrivs räddningskapseln Fenix i både 
Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter när den har testkörts i räddningsschaktet. Båda 
tidningarna skriver att kapseln uppförde sig bra i borrhålet och att det var framgångsrikt.  
  
Ett exempel på stereotypisering är när Expressen, genom journalisten Jonathan Franklin som 
ska skriva boken om de 33 männen, kan avslöja detaljer från gruvans djup. 
  
En annan [gruvarbetare] gjorde ett försök till telefonsex med en av de sjuksköterskor han hade kontakt 
med ovan jord.  
(Expressen 10-10-15) 
 
Det stereotypa i detta är förstås att män alltid tänker på sex, till och med 700 meter ner under 
marken.   
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Hur tidningarna är redigerade bidrar till att förstärka de dramatiska känslorna. De dagar då 
uppslag eller hela sidor förekommer under vår undersökta period publiceras artiklarna under 
vinjetter, såsom Svenska Dagbladet och Aftonbladets ”Gruvdramat”. Expressen nöjer sig med 
en ”Extra”-tub medan Dagens Nyheter väljer att inte lyfta fram gruvolyckan i sidtoppen över 
huvudtaget. Dagen efter att den spektakulära räddningen är fullbordad är rubrikerna stora och 
feta i kvällspressen. Medan de i dagstidningarna inte utmärker sig mer än en vanlig toppnyhet. 

6. Analys 
6.1. Berättelsens delar 
 
Rapporteringen om gruvolyckan har en tydlig grundhandling som är enkel och löper linjärt 
under en specifik tid, från det att de fastnar i gruvan 5 augusti tills dess att de räddas och 
kommer upp till ytan den 14 oktober (Ghersetti, 2000, s. 41-42).  
 
Den anglosaxiska dramaturgin som är vanlig i amerikanska och brittiska dramer och 
berättelser är tydlig i denna berättelse om de 33 då den bygger på tydlig dramaturgi och 
klassisk berättarstruktur. Denna undersökning baseras på slutfasen av berättelsen och därför är 
de inledande delarna av berättelsen med såsom anslag, presentation, fördjupning och 
konfliktupptrappning. Undersökningen kommer direkt in i en av berättelsens höjdpunkter, 
klimax, när borren nått igenom till de 33. Berättelsen har för denna gång nått sin absoluta topp 
och leder i och med detta vidare till vändningen. De 33 männen kommer att kunna räddas upp 
ur sitt underjordiska fängelse. Men fortfarande är inte allt glasklart då testkörningar av 
räddningskapseln måste göras för att säkerställa räddningen, denna nedtrappning sker 
samtidigt som upptrappningen har börjat och de anhöriga på plats och människor runt om i 
världen väntar spänt på att berättelsens konfliktlösning ska ske.  
 
När så männen en efter en räddas upp ur berget har konflikten så fått sin lösning och 
berättelsens andra klimax nås. Att de är fria, men arbetslösa blir berättelsens konklusion. 
Berättelsens avslutning handlar om framtiden för de 33. Trots lång tid i underjorden verkar de 
vara vid god hälsa och nu återstår kampen om att hålla tystandspakten de ingått med varandra. 
Men denna pakt varar inte särskilt länge – ett exempel är Yonni Barrios som tar emot ett 
norskt reporterteam i hans och älskarinnans gemensamma hem. (Israel, 1991, s. 98-99) 
 
Rapporteringen om de 33 kan ses som en form av dramatisk gestaltning. Genom att 
berättelsen drivs framåt av de inblandade personerna, till exempel räddningsarbetarna som 
jobbar för att borren skulle nå ner till de 33, så att klimax kan nås. Eller fruarna som snällt och 
nervöst sitter och väntar på sina män under nedtrappningen/upptrappningen. Yttre 
påfrestningar så som risk för ras i schaktet driver också historien framåt. Testkörningar av 
räddningskapseln genomförs för att allt ska gå bra, men helt säkert är det klart inte. Denna 
rapportering blir en följetong eftersom rapporteringen kring dessa förekommer dagligen under 
ett par dagar. (Hernes, 1984, s.48) 
 
Berättelsen om den chilenska gruvolyckan består av de klassiska tre akterna. Striden i akt ett 
handlar om arbetet för räddningsarbetarna att hitta fram till gruvarbetarna med borren. 
Konfrontationen i akt två handlar om räddningsarbetet med att få upp de 33 till jordytan. När 
de 33 räddats upp från gruvan är de arbetslösa och de vill ställa gruvbolaget till svars. Den 
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avslutande reflektionen i akt tre innebär att de 33 ska försöka återgå till ett normalt vardagsliv, 
men spektakulära gåvor och erbjudanden strös över dem. I och med att rapporteringen om de 
33 pågår kontinuerligt under en viss tid med olika upptrappningar, vändningar och 
spänningstoppar är den en följetong av en klassisk dramaturgisk berättelse. (Ghersetti & 
Hvitfelt, 2000 s. 38) 

 

6.2 Berättelsen och dess sidohistorier 
 
Mycket av rapporteringen handlar om saker som sker i periferin, och inte sällan handlar det 
om underhållande bihistorier. Det är främst i kvällspressen som dessa historier får ta plats och 
valsas om och om igen. Även om Dagens Nyheter är ensamma om historien om den 34:e 
gruvarbetaren som försov sig är detta inte ett ständigt förekommande som berättelserna om 
Yonni Barrios eller Ariel Ticona.  
 
I kvällspressen trängs de traditionella nyhetsvärdena trängs ut till förmån för ett innehåll med 
underhållande karaktär som kan sälja lösnummer.  
(McManus, 1994, s. 61, Franklin, 1997, s. 4) 
 
Gruvarbetaren Yonni Barrios påstådda otrohetsaffär är ett exempel på en berättelse där 
kvällspressen med sin rapportering blir en del av nöjesindustrin. Detta kärleksdrama skapas i 
medierna själva genom den ständiga rapporteringen som problematiserar och överbetonar att 
Barrios fortfarande är gift och har en ny kvinna. Med detta grepp kommer bakgrunden till 
omständigheterna i skymundan: att ”det är svårt att få igenom en skilsmässa” (Aftonbladet 
10-10-16). Att förenkla historien genom att dra på de dramatiska aspekterna riktar publikens 
uppmärksamhet mot det som medierna förväntar sig vara intressant för publiken. (Strömbäck, 
2009, s. 150, Hvitfelt, 1989, s. 99, Hultén, 1993, s. 216-226). 
 
Sanningen, att Barrios och Salinas har levt separerade under flera år, är inte en rafflande 
nyhet. Men genom att spinna vidare på den inledande händelsen vid det rasade gruvhålet – de 
två kvinnorna som bar på varsin bild med samme man – har tidningarna tillgång till en långt 
häftigare historia. Om än en skev bild av verkligheten. Sant är att de två fortfarande är gifta, 
men kvällstidningarna ägnar mycket spaltutrymme genom att göra underhållning av det.  
 
Att Yonni Barrios på pappret är gift med Marta Salinas men lever ihop med Susana 
Valenzuela, kvinnan som han älskar - säljer inte lösnummer. Därför riktas rapporteringen 
kring den snaskiga och underhållande historien om mannen som hade två kvinnor, varav den 
ena är en bedragen rasande fru och den andra den lättjefulla älskarinnan.  
 
Den nyblivne fadern Ariel Ticona är en berättelse som får stort genomslag först i slutet av 
rapporteringen, det är den perfekta sagan med det lyckliga slutet. Och läsarna förväntas vara 
intresserade av denna dramatiska berättelse där igenkänningsfaktorn är hög. (Gripsrud, 1999, 
s. 271) Trots att varken Expressen eller Aftonbladet var där skriver de om händelsen som om 
att de såg den på nära håll och kunde vara med om detta första möte. Men även denna historia 
förenklas till liten del, i alla fall i tidningarnas rubriksättning. Nedryckaren i Expressen att 
Ticona inte fick träffa sin dotter så fort han blivit räddad framstår som om att det var absolut 
förbjudet för honom att möta den nya familjemedlemmen. När sanningen var att psykologer 
ansett att det skulle vara alltför påfrestande för gruvarbetaren att möta både frun och dottern 
på en gång efter så lång bortavaro. 
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Dagens Nyheter står som ensam tidning med att ha träffat och skrivit om den försovna 34:e 
gruvarbetaren som ironiskt nog var säkerhetsansvarig i gruvan. Ordenes får i artikeln berätta 
om sin ångest och gruvans säkerhetsbrister. Det sensationella är givetvis att han kunde ha 
varit där - instängd fler hundra meter ner under markytan. Men nu är han inte det - eftersom 
han försov sig, säkerhetsansvarig och allt. Eftersom räddningsinsatsen är nära förestående är 
det lätt att tillåta sig att tycka att det hela är en spektakulär och samtidigt underhållande 
historia. För när allt kommer kring ser det ju just ljust ut för de 33 männen.  
 
Anledningen till att de andra tidningarna inte följde efter Dagens Nyheters rapportering kan 
bero på datumet för artikelns publicering. Dagen efter, den 14 oktober, fokuserar 
tidningssidorna på räddningen. 
 
Artiklarna kring gruvarbetarnas gåvor och immateriella erbjudanden slår även de an på 
underhållning snarare än nyhetsvärde när stripteasedansare erbjuder sina tjänster eller att de 
fattiga gruvarbetarna får gratisbiljetter för fotbollsmatcher på andra kontinenter. Det är 
spektakulärt och lite kul att ett land som Grekland, inte missar chansen att positionera sig som 
turistland, vid ett sådant här tillfälle.  
 

6.3 Berättelsens skildring 
 
Nyhetsberättelsen blir intressant och begriplig genom att den fångar läsarens intresse. 
Gruvolyckan på andra sidan jordklotet dramatiseras i nyhetstexterna genom ingående 
beskrivningar blir händelsen begriplig också för svenska läsare (Hvitfelt, 1989, s. 103, 
Ghersetti, 2004, s. 253). 
  
Att scenen framställs genom målande skildringar är viktig för följetongsskapandet, läsaren 
kan relatera till händelserna genom att han eller hon får veta hur det ser ut och hur dess 
aktörer känner sig. Atacamaöknen beskrivs som mörk och kall eller att platsen kring gruvan 
är full av folk förmedlar känslan av närvaro, att tidningen var på plats där för att kunna 
förmedla detta viktiga skeende för läsarnas skull. På detta vis förstärks även känslan av 
händelsens relevans, att en tidning har bemödat sig, sant eller inte, att ha en reporter där som 
kan berätta och sammanfatta för läsarna om vad det är som händer förmedlar betydelsen av 
händelsen i sig självt. (Larsson, 2004, s. 29, Holm, 2001, s. 119) 
 
En anledning till att även de journalister som inte var på plats ändå skildrar händelser och 
miljöer från platsen på ett sätt som tyder på att de vore där beror på lättillgänglig information– 
de fanns med all säkerhet tillgänglig på nätet. Men det är inte i alla fall som det framkommer 
vilka källor som reportrarna har hämtat sina observationer från platsen, om det är via lokala 
chilenska medier eller livesändningar från platsen. 
 
Att registrera omvärlden för läsarna kan inte bara ge en känsla av närvaro, det blir ganska 
underhållande också. Speciellt Erik de la Regueras vaksamma öga som noterar vad 
intervjupersonerna äter till frukost. Information som läsarna mycket väl klarar sig utan, men 
som ändå finns där och lättar upp i rapporteringen. 
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6.4 Berättelsens roller 
 
I berättelsen om de 33 sitter gruvarbetarna fast och vill inget hellre än att bli räddade upp ur 
San José-gruvan. Men detta kan inte äga rum utan problem. Den klassiska sagan bygger på 
hjältar och skurkar som på olika sätt står i konflikt med varandra. Ett stort räddningsarbete 
måste genomföras med hjälp av folk från ovan, hjältar så som borrexperten Jeff Hart och 
svenske Håkan Johansson. Motståndare i detta drama är gruvan i sig som håller fast dem där 
nere och som eventuellt kommer att skapa nya ras för att hindra räddningsarbetet. Men allt går 
enligt rapporteringarna bra, inga nya ras bildas och de 33 männens önskan om att bli fria 
infinner sig i slutet av berättelsen (Gripsrud, 1999, s. 247, Ghersetti & Hvitfelt, 200, s. 30). 
  
Att uppmärksamheten i rapporteringen kring gruvolyckan riktas till ett fåtal personer som är 
del av ett större sammanhang, personifiering, är väldigt vanligt i denna medieberättelse. 
Genom att fokusera kring olika personer i berättelsen förenklas historien och läsarna kan på 
detta sätt lättare bli ”du” med Ariel Ticona och Luis Urzúa. Huvudrollerna och birollerna i 
detta drama varierar under rapporteringen. Men de enda konkreta huvudrollerna dramat 
igenom är de 33 gruvarbetarna som på olika sätt står i mer eller mindre centrum i 
rapporteringen. (Hernes, 1978, s. 187-188, s. 107-108, Ghersetti & Hvitfelt, 2000, s.149) 
 
Det persongalleri som tre utav fyra tidningar använt sig av stärker personifieringen och där 
med även identifikationen hos läsaren. Genom att få se en bild, få ett namn och lite personlig 
fakta om var och en av de 33, kan läsaren bättre ta till sig historien och leva sig in i de olika 
karaktärernas liv och känna glädje och sorg med dem. (Gripsrud, 1999, s. 269) 

 

6.5 Berättelsen och dess känslor 
 
I rapporteringen om de 33 märks graden av identifikation genom den glädje eller besvikelse 
som man som läsare känner och till vilken styrka man rycks med i berättelsens olika 
karaktärer och roller. (Gripsrud, 1999, s. 269) 
 
Berättandet förmedlar inte bara de olika händelseförloppen utan även hur huvudpersonerna 
upplever dem. Berättelsen är en förutsättning för att förmedlandet av mänskliga erfarenheter 
och känslor i nyhetsförmedlingen. Genom att läsarna får ta del av de bråk som förekommit i 
gruvan kan de få en större insikt och identifiera sig med de 33 männen som sitter inspärrade.  
 
De känslor som förekommer i rapporteringen oro, hopp och glädje är alla enkla för läsaren att 
identifiera sig med. Genom att ta del av berättelsen återupptäcker läsarna sådant de redan vet 
och känner till. De enkla, och särskilt lyckliga, berättelserna förmedlar också känslan av en 
stabilitet och kontinuitet som står i motsats till vardagen. Genom känslan av identifikation 
byggs ett intresse upp för berättelsen och dess aktörer, vilket i sin tur leder till att 
rapporteringen om dem kan fortgå. (Ghersetti, 2004, s. 253-254, Gripsrud, 1999, s. 271) 
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6.6 Berättelsen och medierna 
 
Medier världen över vill alla ta del av händelserna kring gruvolyckan så också de svenska 
tidningarna.  Hänvisningar till att andra medier är på plats och att detta pressuppbåd ständigt 
växer skapar dramatik och förstärker med det händelsens karaktär. Den enorma mängden av 
mediefolk på plats blir i sig själv en nyhet som andra medier anser värd att rapportera om. 
Därmed blir medierna själva en viktig ingrediens i berättelsen, det är genom dem som 
journalisterna som befinner sig utanför Latinamerika får information om 
händelseutvecklingen i Atacamaöknen. Genom tillspetsning skapas historier som inte är helt 
sanna men som bidrar till att berättelserna om och kring gruvolyckan får större utrymme. En 
signal till läsaren att detta är en händelse som är viktig och intressant. (Asp, 1990, s. 8-9) 
  
För att föra rapporteringen vidare är tidningarna utan egen reporter på plats beroende av 
utomstående källor. I takt med globaliseringen finns samma sorts information tillgänglig över 
hela världen vilket leder till att rapportering om händelser utanför nationsgränserna är vanligt. 
Beroendet av samma källor leder till att innehållet de olika tidningarna ofta baseras på samma 
information, men kanske med olika källor. Flera av de analyserade tidningarna har utländska 
nyhetsbyråer som AFP eller Reuters som källor, men även inblickar i de lokala chilenska 
medierna bidrar med information. Som nämnt ovan i resultatpresentationen är Svenska 
Dagbladet ensam om att hänvisa till twitter som en källa för uttalanden. Både presidenten och 
gruvministern får i artikeln uttala sig med hjälp av sina korta små inlägg men som framförs i 
texten som om de vore kontaktade personligen. (Hjarvard, 2001, s. 26, Jansson, 2004, s. 69, 
Paterson, 2001, s. 84) 
 

6.7 Berättelsens form  
  

Händelser som är lätta att angripa dramaturgiskt är sådana med tydlig början och slut, så som 
gruvolyckan. Ett resultat av den ökade mediekonkurrensen innebär att kvällstidningarnas 
budskap är kortare och mer slagkraftiga än dagstidningarna.  
Att dagstidningarna smittas av kvällstidningarnas målande språk och sensationsjournalistik är 
en effekt av att dess budskap är enkla att förmedla. Desto lättare en händelse går att 
dramatisera ju större blir dess nyhetsvärde. I och med att de går att dramatisera blir 
nyhetsvärdet större och därmed får rapportering om just sådana händelser större utrymme. 
Genom grafiska hjälpmedel som vinjetter och tuber förstärks händelsens dramatiska inslag. 
(Ghersetti 2004, s. 255, Strand, Hultén, 1993, s. 216-226, 1989, s.10-11) 
 
Inom den journalistiska dramaturgin är språket självklart det allra viktigaste. Det är genom 
orden som olika texter konkurrerar med varandra om läsarnas uppmärksamhet. Det 
journalistiska språket ska informera, beröra och underhålla. Det ska vara av enkel karaktär, 
men inte enformigt. Genom detta blir innehållet underhållande och på så vis mer kommersiell 
gångbar eftersom det är det som publiken vill ha. (Ghersetti, 2004, s. 259, Hvitfelt, 1989, s. 
104-106, Franklin, 1997, s. 5).  
 
Allt journalistiskt nyhetsmaterial är inte helt ofärgat av sin budbärare, men i vilken grad de 
förekommer skiljer sig åt mellan tidningarnas genre. Beroende på om det är en tidning som är 
bunden till kravet att gå med vinst ökar försöken att fånga publikens uppmärksamhet och 
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producera bra och dramatiska historier. Genom att stärka sin egen ställning på 
tidningsmarknaden innebär det i förlängningen en bättre placering på annonsmarknaden. 
Även om dagstidningarna Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter båda är morgontidningar 
som skickas ut till dess prenumeranter har likväl anspråk på att skapa dramatiska berättelser. 
Även de står inför ekonomiska krav på vinst, om än inte lika tydliga som hos kvällspressen. 
(Picard & Ots, 2008, s. 60) 
 
Men genom att använda sig av exempelvis polarisering, stereotypisering i rapporteringen 
fångas läsarna upp och lockas till läsning. Den svenska ambassadören och borrtillsynsmannen 
från Värmland är två exempel på den etnocentriska metoden som är vanlig vid 
utrikesrapportering. Genom att dessa svenskar är på plats kan de förmedla vad de ser och de 
kan med sina svenska referensramar tolka händelserna åt de svenska läsarna. (Hvitfelt, 1989, 
s. 106)  

7. Slutsats 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka om framställningen av den chilenska gruvolyckan 
i svenska medier är ett fall av trivialiserade journalistik. De frågeställningar som låg till grund 
för undersökningen var att ta reda på hur medierapporteringen om gruvolyckan såg ut, hur 
händelseförloppet dramatiserades och vad som kännetecknade rapporteringen. 
 
När vår undersökning inleds den 10 oktober har borren just nått ner till de instängda männen. 
Tidningarna rapporterar om den stora glädjen men risken för nya ras finns fortfarande. Efter 
att schaktet förstärks hissas de 33 männen upp till markytan igen. I den unika 
räddningsaktionens svallvågor kommer rapporter om knepiga kärleksaffärer, 
familjeåterföreningar samt vilka vinster som olyckan har gett de inblandade.  
  
Tidningsrapporteringen följde en tydlig struktur för berättandet. Rapporteringen om den 
chilenska gruvolyckan blir som en läskig saga som fick ett lyckligt slut. Berättelsen är 
komplett med både hjältar och skurkar.  
 
Händelsens ingredienser är en enkel story att dramatisera: de 33 männen sitter fast och 
eftersom räddningsarbetet går framåt tyder allt på att de kommer att komma upp till ytan igen.  
 
Med hjälp av klassisk dramaturgi; personifiering, konflikter, stereotyper och journalistiska 
infallsvinklar har berättelsen om de 33 männen kunnat bli en berättelse. Språket i artiklarna 
har varit dramatiskt och anspelat på de inblandades känslor. När borren bröt igenom är 
rapporteringen mycket hoppfull, men en oro finns för att nya ras ska utlösas i gruvan. Oron 
förekommer när det visar sig att livet i gruvan är kantat av konflikter och när de visar sig att 
de 33 männen numera är arbetslösa. Återföreningarna med familjerna efter två månaders 
fångenskap i gruvan är den mest känslostarka händelsen i berättelsen.  
 
Tidningarna själva tillskriver hela händelsen dramatiska kännetecken genom vinjetter och 
termer med ordet drama, som exempelvis Gruvdramat eller Kärleksdrama.  
Rapporteringen kännetecknas av att det är en sensationell följetong, med ett garanterat 
lyckligt slut. Riskerna verkar vara få och relativt lätta att övervinna.  
Fokus i rapporteringen har legat på de anhöriga som väntat och vakat vid gruvan, men även 
de personliga historierna som Yonni Barrios kärleksliv. De inblandades känslor och 
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reaktioner har varit en central del i rapporteringen. Vilket förstärks genom att tidningarna 
meddelar att detta är en händelse som engagerar hela världen vilket bevisas av rapporter om 
medieuppbådet på platsen. Eftersom det är en nyhet från en annan kontinent förekommer det 
många utländska källor som tidningar och internationella nyhetsbyråer. Men reportrarna har 
också likt vanliga mediekonsumenter sett på livesändningar från räddningsinsatsen och utifrån 
dem författat sina artiklar som om de vore där och tog del av händelsen personligen. Detta blir 
extra tydligt när samma persons tv-uttalande återfinns i flera tidningar samma dag. 
 
Flera händelser som har återkommit i rapporteringen, som till exempel den om Yonni Barrios 
kärleksliv, har blåsts upp och blivit en långt mer dramatisk kärlekshistoria än vad den 
egentligen är.  

7.1 Egna reflektioner 
 
Rapporteringen kring den chilenska gruvolyckan har kännetecknats av mycket sensationer 
och spännande inslag. Men även hårt dragna journalistiska vinklar där Yonni Barrios 
kärleksliv framställs i rubriker, nedryckare och bilder som ett kärleksdrama, när det 
egentligen visade sig att han varit separerad och varit sambo med den nya kvinnan i flera år. I 
rapporteringen förekommer dessa fakta endast i slutet, men rollerna som den otrogne mannen, 
den bedragna (och ibland rasande) hustrun samt återkommer alltjämt så fort det rapporteras 
om gruvarbetaren Barrios.  
 
Vi förstår att anledningen till den stora mängden av internationella källor och nyhetsbyråer 
har sin grund i att det är kostsamt för redaktioner att skicka personal till platsen. Däremot har 
både Aftonbladet och Expressens utrikeskorrespondenter i både USA och Storbritannien 
engagerats för att driva historien om de 33 männens öde framåt.  
 
En företeelse som vi inte hade som ambition att undersöka, men noterat under arbetets gång är 
mängden sakfel som med all säkerhet beror på slarv och stress. Eftersom det för oss är svårt 
att veta vilka uppgifter som är rätt har vi inte undersökt saken djupare. Men en slutsats som vi 
kan dra av detta är det finns bristande kunskaper i spanska på de svenska redaktionerna. Även 
att det kan vara svårt att veta vilka uppgifter som gäller när allt baseras på utländska källor 
som befinner sig långt från Sverige. 
 
I rapporteringen finns det en artikel som enligt oss är av tveksamt journalistiskt innehåll, 
textreklam är en passande term. Artikeln i fråga publicerades i Expressen den 16 oktober och 
handlar om att ett företag sponsrade de 33 männen med solglasögon som skydd för deras 
ögon. Redan i nedryckare nämns företaget Oakleys namn och förekommer sedan i den korta 
texten fyra gånger. Källorna i texten direkta citat från företagets hemsida men en 
varumärkesexpert som spär på företagets ”lyckade” produktplacering. Att tidningen själv 
dessutom går företagets ärende verkar ingen ha tänkt på då denna artikel tar upp störst plats på 
en sida som i övrigt täcks av annonser.  

7.2 Förslag på framtida forskning 
 
I vår undersökning får vi reda på hur det blev och vad som skrevs om de 33 genom att studera 
det publicerade materialet.  Men vi kan omöjligen få svar på vad det var som påverkade 
skribenter att skriva målande miljöskildringar som om de var på plats när de i själva verket 
förmodligen citerade en scen hon sett på tv eller läst om i utländska medier? 
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Det vore intressant att undersöka hur journalister tänker kring material, källor och 
berättarteknik när de har arbetat med denna händelse eller liknande utrikesrapportering.  
Genom kvalitativa samtalsintervjuer skulle en kartläggning kring arbetsrutiner och metoder 
som finns på de undersökta tidningarnas redaktioner för att ta reda på hur detta påverkar hur 
nyheterna framställs.  
 
Vidare forskning kan även vara hur läsarna uppfattar rapporteringen om tidningen har en egen 
reporter på plats. Genom fokusgrupper ta reda på om läsarna anser att detta leder till ett större 
förtroende för sådan rapportering jämfört med sådan som baseras på utländska källor och 
nyhetsbyråer. 
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9. Bilagor 
 
Analysschema 

 
Textens grunddata 

1. Vilken tidning är artikeln publicerad i? 
2. Var befinner sig reporten? 
3. Hur märks reporterns geografiska placering i texten? 
4. Vilka källor används? 
5. Hur ser den aktuella tidningssidan ut där texten förekommer? 
6. Vad förmedlar eventuell faktaruta/grafik? (utöver rubrikerna – manifesta innehållet) 
7. Vem har tagit bild/-erna? 

 
Berättelsens huvuddrag 

8. Vilken del av berättelsen handlar texten om? 
9. Hur beskrivs den aktuella delen? 
10. Hur beskrivs det för texten aktuella händelseförloppet i räddningsinsatsen? 
11. Vilka konsekvenser får olyckan?  
12. Hur beskrivs gruvarbetarnas framtid?  
13. Vilken betydelse får mediebevakningen i texten? 

 
Dramat och dess aktörer 

14. Hur fokuserar texten på de 33 gruvarbetarna? 
15. Vilka dramaturgiska grepp och journalistiska infallsvinklar används? 
16. Vilka är händelsens mest dramatiska höjdpunkter? 
17. Vilka miljöskildringar finns? 
18. Vilka huvudroller beskrivs i texten? 
19. Vilka biroller beskrivs i texten? 
20. Vad uttalar de sig om? 

 
Textens disposition 

21. Hur är språket i texten? 
22. På vilket sätt används språket för att skapa associationer? 
23. Var ligger fokus i texten? 

 
Textens känsloyttringar 

24. Hur förmedlar berättelsens aktörer känslor i texten? 
25. Vilken känsla förmedlas i texten till läsaren? 
26. Hur förmedlas känslor? 
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Tolkningsinstruktioner 
 
Textens grunddata 
 

1. Med denna fråga vill vi veta om artikeln är publicerad i Svenska Dagbladet, 
Expressen, Aftonbladet eller Dagens Nyheter. 
 

2. Frågan om var reportern befinner sig avser att ta reda på om tidningen har en egen 
reporter på plats. Bevis för detta är att det står att reportern är tidningens 
korrespondent eller att byline-bilden är tagen från platsen. Andra svar som kan komma 
på denna fråga är om artikeln är skriven av en utlandskorrespondent, vilket kan 
bevisas genom platsangivelser. 
 

3. På frågan om hur journalistens geografiska placering framkommer i texten menar vi 
om journalisten framför åsikter, tankar, funderingar, beskrivningar och egna citat som 
kan härröras till platsen vid San-Joségruvan. 
 

4. Vilka källor som artikeln baseras på kan vi endast veta om det presenteras löpande i 
artikeln. Det kan vara andra medier så som lokala medier eller internationella 
nyhetsbyråer eller egna källor. Egna källor menas sådana där ingen annan media anges 
som till exempel intervjupersoner på plats eller “expertutlåtande” från exempelvis 
psykologer eller läkare. 
 

5. Med detta menar vi hur stort utrymme som ges till gruvolyckan i tidningen, rubriker, 
antal sidor, uppslag, spaltbredd för artiklar, eventuella mellanrubriker, bild och 
bildtext, faktaruta, grafik. Men även om det finns en så kallad tub i sidhuvudet och om 
reportern har en särskild bylinebild från platsen. 
 

6. Med vad grafik eller faktarutan förmedlar menar vi dels det uttryckliga budskapet. 
Exempel: Sammanfattning på gruvolyckan, grafik förstås med grafiska bilder med 
förklarande texter på exempelvis räddningsförloppet. Men även om det förekommer 
någon form av dramatiserat förlopp, personifiering eller någon form av övrig 
information. 

 
7. Med vem som har tagit bilden avser vi att ta reda på om tidningen har en egen fotograf 

eller om det är en bild från en bild/nyhetsbyrå. 
 
 
Berättelsens huvuddrag 
 

8. Denna fråga ska ge svar på var i berättelsen denna text utspelar sig, om borren har 
trängt igenom berggrunden eller inte, om de 33 männen snart ska lyftas upp, om de är 
på väg upp, om de är tillbaka på marken eller om hur deras liv ser ut nu efteråt. 
 

9. Hur berättelsen beskrivs redovisas genom citat från texten och sammanfattningar från 
tolkaren. I denna fråga ingår allt som rör händelserna i gruvan och ovan jord, det vill 
säga borren, schaktet, räddningskapseln, gruvarbetarnas tillstånd, expertutlåtande, 
politiker, vilka känslor eller reaktioner som förmedlas i texten och så vidare. 
 

 



     

            

    47 
     
 

 
10. Med hur det pågående räddningsarbetet beskrivs menar vi det arbete som sker 

samtidigt som artikeln skrivs. Exempel: Upphissning av de 33 männen. Med denna 
fråga vill vi veta vilka konsekvenser olyckan i San José-gruvan får för dels den 
chilenska gruvnäringen men även rent konkret för de 33 gruvarbetarna. 

 
11. Med denna fråga vill vi veta hur deras framtid beskrivs, dels den direkta framtid som 

de möter i det ögonblick de hissas upp från gruvan men även på längre sikt. 
 

12. Med mediebevakning menar vi hur pressuppbådet på platsen och lokala medier 
beskrivs och/eller används i texten för att förstärka storyn.  

 
 
Dramat och dess aktörer 
 

13. Med frågan hur texten fokuserar på de 33 gruvarbetarna vill vi ta reda på hur de 
beskrivs, vad de gör, hur de mår och så vidare. 

  
14. Med detta förstås de infallsvinklar som texten har som bidrar till dramaturgin menar vi 

till exempel personifiering, stereotypisering, polarisering, förenkling, tillspetsning, 
överdrifter och dramatik, skandal och sensation, journalistens eget engagemang, hot 
och katastrof eller svenskvinkeln. Med polarisering förstås även berättelsens “onda 
och goda” karaktärer. 
 

15. Med vilka som är händelsens dramatiska höjdpunkter menar vi vilka som är textens 
mest dramatiska delar. 
 

16. Med miljöskildringar menar vi hur omgivningen beskrivs i texten. 
 

17. Med huvudroller vill vi veta vem eller vilka som texten fokuserar mest på. Med hur de 
beskrivs menar vi med vilka ord de framställs i texten. 

 
18. Med vilka biroller vill vi veta vilka som texten fokuserar, i jämförelse med 

huvudrollen lite mindre på, som kompletterar texten. Med hur de beskrivs menar vi 
med vilka ord de framställs i texten.  

19. Vad huvud- och birollerna uttalar sig om menar vi det som förmedlas i citat eller i 
löpande text som direkt går att härröra till ett uttalande. 

 
Textens disposition 
 

20. På frågan hur språket är i texten menar vi om det informerar, berör, underhåller, är 
enkelt och varierande. 

  
21. Med hur språket används för att skapa associationer menar vi förekomsten av 

metaforer eller värdeladdade ord som förstärker eller försvagar texten.   
 

22. Med fokus menar vi det som journalisten drar på i artikeln, artikelns huvudgrej.  
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Textens känsloyttringar 
 

23. Med aktörernas känslor i texten menar vi hur de yttrar sig eller hur skribenten 
framställer deras sinnesstämning. 
 

24. Med vilken känsla som förmedlas i texten menar vi vilken övergripande ton som 
språket ger i texten till läsaren. Exempelvis om texten är hoppfull, orolig och liknande 
känslor. 

25. Hur känslor förmedlas menar vi genom ord och meningar med känslomässiga 
betydelser. 

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


