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Pågående studier om mediernas bevakning av
flodvågskatatrofen i Sydostasien

Danmark

Finn Frandsen (professor), Winni Johansen (lektor, ph.d.), Center for Virksomhedskommuni-
kation, Handelshøjskolen i Århus. Forsket i krisekommunikation og kriseledelse siden1997.

Et større forskningsprojekt om kriseledelse og krisekommunikation hos danske virksom-
heder og myndigheder: bl.a. omsat til en bog: Krisekommunikation – når virksomhedens image
og omdømme er truet (udgivelse efterår 2005), til hvilken der er foretaget studium af krise-
håndtering og mediedækning af forskellige cases, herunder håndteringen af Tsunamikata-
strofen. Fokus ligger hos virksomheden, myndigheden, organisationen og deres håndtering,
kommunikation bl.a. via medierne samt mediernes dækning heraf. For nærmere information se
http://www.asb.dk/centres/cbcom

Erkan Özden og Frederik Bjerre Andersen,  Journalistik, Roskilde Universitetscenter.
Nyheder under flodbølgen. Analyse af Tv Avisens dækning af katastrofen i Sydøstasien ud

fra de “klassiske” nyhedskriterier, med særlig fokus på brugen af identifikation.

Finland

Den finska regeringen har upprättat en undersökningskommission för att undersöka hanteringen
av  tsunamikatastrofen i Finland. Kommissionens ordförande är före detta president Martti Ahti-
saari. Ullamaija Kivikuru ingår i kommissionen som expert vad gäller journalistiken.

Undersökningskommissionen finansierar tre forskningprojekt beträffande tsunamijour-
nalistiken och katastrofkommunikationen i Finland:

1. Kari Koljonen och Juho Rahkonen, Forskningscenter för journalistik vid Institutionen för jour-
nalistik och masskommunikation, Tammerfors universitet undersöker hur finska journalister upp-
levde katastrofen. Journalister skriver dagböcker om katastroftiden.

2. En forskargrupp under ledning av av Hannu Nieminen vid Institutionen för kommunikation
(Communication Research Centre), Helsingfors universitet, undersöker hur statens offentliga
förvaltning hanterade katastrofkommunikationen.

3. Tuomo Mörä vid Institutionen för kommunikation, (Communication research Centre), Helsing-
fors universitet genomför en innehållsanalys av TV-nyheter (3 kanaler) och  rapporteringen i 12
finska tidningar under tsunamikatastrofen. Han kommer också att intervjua ca. 20 journalister
från de största finska medierna.

Ett mindre projekt har också genomförts vid Institutionen för journalistik och masskommunika-
tion, Tammerfors universitet, närmare bestämt vid Forskningscenter för journalistik  Det handlar
om en innehållsanalys av tidningar utgivna under katastrofens första vecka. Undersökningen var
ett studentprojekt under handledning av  Laura Ahva och Esa Reunanen. I analysen ingick två fin-
ska, två svenska och två tyska tidningar. Om resultat har Laura Ahva och Juho Rahkonen skrivit
en artikel till Tiedotustutkimus 2005:1, som är ett temanummer om journalistik.

Norge

Den norske regjeringen har, i samråd med de politiske partiene på  Stortinget, oppnevnt et utvalg
som skal evaluere arbeidet gjort fra norsk side i forbindelse med flodbølgekatastrofen i Sør-Asia.
Utvalget skal ledes av Jan Reinås og har 6 medlemmer med variert bakgrunn og erfaring. Det
uavhengige utvalget skal kartlegge hendelsesforløp og vurdere gjennomføringen av myndighete-
nes og andres krisehåndtering både sentralt, lokalt og i de flodbølgerammede områdene. Blant
annet er utvalget blitt bedt om å se nærmere på presse- og informasjonshåndteringen. Utvalget
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har frist til 20.april 2005 for å avgi sin rapport. Regjeringen vil deretter følge opp med en stor-
tingsmelding, som forutsettes fremlagt slik at den kan behandles før Stortingets sommerferie.

Elisabeth Eide ved Høgskolen i Oslo har skrevet en artikkel der hun ser mediedekningen av
flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia i sammenheng med dekningen av andre katastrofer, blant
annet flodbølgene i Bangladesh i 1970 og 1991: Eide, Elisabeth: Tsunamien, menneskene og
mediene. Norsk medietidsskrift 12(2005)1, 14 p., ISSN 0804-8452

Soilikki Vettenranta ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet har skrevet en bok om
ungdommers opplevelser av dramatiske krise- og katastrofenyheter i fjernsynet. Boken har en epi-
log om tsunami-katastrofen i Sørøst-Asia: Soilikki Vettenranta: De unge og katastrofenyheter,
Oslo, Abstrakt forlag, 2005, ISBN 82-7935-191-4

Sverige

I Sverige är det främst Krisberedskapsmyndigheten (KBM) som har initierat studier om medi-
ernas bevakning av flodvågskatastrofen:

Marina Ghersetti (projektledare), Ulf  Wallin & Tomas Andersson Odén: Svenska mediers rap-
portering efter flodvågskatastrofen. Göteborg: Institutionen för journalistik och masskommunika-
tion/JMG (avslutas oktober 2005).

Hur medierna rapporterat om katastrofens konsekvenser, svenska och lokala myndigheters
krisberedskap och agerande samt svenska regeringens och departementens beslutsfattande och
agerande. En särskild innehållsstudie ska göras av aftonbladet.se och dn.se eftersom de är två
av Sveriges största nättidningar i egenskap av två av de kanske viktigaste informationskanale-
rna till svenskarna som vistades i det katastrofdrabbade området.

Lars Nord & Jesper Strömbäck: Allmänhetens uppfattningar om myndigheter och medier efter
flodvågskatastrofen. Sundsvall, Demokratiinstitutet (avslutas våren 2005)

Syftet är bland annat att få en bild av hur allmänheten uppfattar medierapporteringen och
myndighetshanteringen. Vidare allmänhetens förtroende för medierna, politiska institutioner
och svenska myndigheter och hur förtroendet för dessa grupper påverkats efter flodvågs-
katastrofen. Studien genomförs som en intervjuundersökning kompletterad med en fokusgrupp-
sundersökning.

KBM har dessutom publicerat följande rapport: Ingrid Friberg Samhällsinformation AB/IFS AB
(2005) Jordbävningskatastrofen i sydostasien den 26 december 2004 – Intervjuundersökning i
januari 2005 om medborgarnas förtroende för ansvariga myndigheter och reseföretag. Stock-
holm: Krisberedskapsmyndigheten/KBM. Rapporten kan laddas ner på http://www.kris
beredskapsmyndigheten.se/templates/DocumentList____4553.aspx

På uppdrag av Rädda Barnen:
Ulf Wallin (projektledare), Marina Ghersetti & Tomas Andersson Odén: Barnen i Tsunamikata-
strofen. Göteborg: Institutionen för journalistik och masskommunikation/JMG (avslutas novem-
ber 2005).

Det övergripande syftet med projektet är att studera hur barnen hanterades i nyhetsströmmen.
Innehållet analyseras i följande tidningar och nyhetsprogram under perioden 26 december

2004-25 januari 2005: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Expressen, Kamrat-
posten, Rapport, Aktuellt, TV4 Nyheterna, Lilla Aktuellt samt Dagens Eko.

Några av de frågor som skall besvaras är hur ofta barn är huvudpersoner i rapporteringen och
i vilka sammanhang. I vilken utsträckning kommer de själva till tals och hur framställs de på bild?

Stockholms universitet, JMK
Eva-Lena Lindbäck: Katastrofjournalistik – en analys av källor och språk vid nyhetsförmedling
(pågående)

Avhandling med delprojekt som behandlar nyhetsrapporteringen från räddningsinsatsen vid
flodvågskatastrofen. Delprojektet beräknas vara avslutat våren 2006. Handledare: Håkan Hvitfelt.


