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To address media as cultural technologies, argues 
the editor of this volume Göran Bolin, means to 
recognise that technologies, and particularly media 
technologies possess some cultural significance, be-
yond the content or the communication, which they 
convey or mediate. Technology is today celebrated 
as solutions to most problems including the problems 
created by technology and they affect personal life 
on most arenas as something much more and differ-
ent than as media or as means to access some other 
meaning. This view, which clearly approaches the 
medium-is-the-message argument, is pursued in one 
way or another throughout this volume. The contri-
butions explore the avenue of media technologies 
as self-containing media, as material and cultural 
facts bringing their own socio-cultural messages. 
To Bolin, not much is left outside this category of 
cultural technology; language is a cultural technol-
ogy and so is culture. This continues the tradition 
of medium theory from McLuhan to Kittler, but it 
is important for the contributors here to keep a cul-
tural view, which would mean that practices, norms 
and values also would have some shaping power 
on technology. Thus it seems that this view on cul-
tural technologies regards the power of technologies 
just as encapsulating and far-reaching as in Medium 
theory, but seeks a less deterministic position. It can 
be argued against this position that culture, particu-
larly in such a wide interpretation as the concept is 
given here, is a vague and confusing category, which 
merely serves the function of providing hope to the 
attempts to create a human civilisation. On the other 
hand, and quite aptly, commercial aspects related to 
marketing, surveillance, advertising and the like are 

Göran Bolin (ed.) 
Cultural Technologies 
The Shaping of Culture in Media and Society
London, Routledge/Taylor and Francis Group, 2012, 210 p.,  
ISBN 9780415893114

addressed thoroughly in several essays in this vol-
ume. If medium theory tends to lack the perspective 
of political economy (as is often argued), the present 
perspective on Cultural technologies has benefitted 
from such insights. 

The book is divided in three parts, histories, epis-
temologies and uses of Cultural Technologies. In the 
first part Uricchio argues for an ’algorithmic turn’ 
with Microsoft’s Photosynth and augmented reality 
as examples. In such increasingly used programs, the 
affordances of the algorithm becomes more and more 
central in discussions of media power as it lies at the 
heart of new ways of representation. The argument 
is generally probably correct and clearly important, 
although here not entirely convincingly presented. 
More straightforward is the argument and the dis-
cussion in Eric Rothenbuhler’s essay on the CD. 
Rothenbuhler shows how the decline of the CD and 
possibly recorded music sale are interrelated. While 
the CD is attacked by MP 3-files and streaming, nei-
ther online music nor the CD has eliminated the LP. 
The CD gained popularity because it was more por-
table and convenient than the LP, but did not present 
music on higher quality. Nor did it last as long as the 
LP. Perhaps the main problem with the CD, Rothen-
buhler explains, is its locked-in quality. While the LP 
was subject to continuous improvement since the 19th 
century, the CD was a leap to the digital world, but 
where the fidelity was set. Therefore the more conve-
nient MP3 file, could easily outperform the CD. This 
very enlightening article, while hardly offering new 
theoretical insights, presents a very timely reminder: 
The digital is not always an improvement from the 
analog. Whether the death of the CD also implies the 

Nordicom-Information 35 (2013) 1-2



56

Nordicom-Information 35 (2013) 1-2

decline of recorded music remains to be seen. 
Mats Björkin addresses file sharing of film as a 

new distribution system, and asks whether this new 
way of accessing film change the nature of specta-
torship. The road from the cinema to the DVD and 
further to the online file has changed the position 
of the film in material, economic and social ways 
that reposition it vis-à-vis the spectator. As this ar-
ticle demonstrates, it is still difficult to pinpoint the 
exact transformations that go on in this field of phe-
nomenology and consumption. Lisa Parks discusses 
infrastructure as a cultural technology, that is, the 
satellite dish as something that occasionally become 
visible in a phenomenological sense as something 
loaded with cultural significance. This refers more 
specifically to design, location, failures etc. Extend-
ing the perspective on the materiality of the media 
as symbols of taste and social position, Parks show 
how the satellite dish functions as a social-economic 
and ethnic marker. Toby Miller addresses the trends 
in addressing TV viewer-habits among the big tele-
vision companies as a basis for targeting television 
content. He also discusses the relationships between 
programming content and advertising, arguing for 
example that less popular TV-series may still survive 
if they attract advertisers for high-value products. 
What drive the advertisers is not only the numbers of 
viewers, but also who they are, socio-economically 
speaking. 

Jacobsson and Stiernstedt address the marketing 
and argumentation for localisation of data-centres, 
in order to detect what these new institutions tell 
about contemporary society, particularly the Nordic 
countries. Interestingly, these centres represent not 
so much technological progress, but stability and 
durability. New perhaps unexpected dimensions are 
stressed here, such as ‘geological time’, meaning 
stable geological conditions. Also social and political 
stability is emphasised, and so are military security. 
Elisabeth van Couvering addresses some aspects of 
Search engine bias in relation to social practices. 
As we know, search engines are by no means neu-
tral in their selection of links, they do, we may say, 
their own agenda-setting, partly based on previous 
search-practices and large-scale structural conditions 
such as commercial contracts. Sandra Braman pro-
vides a more theoretical discussion on technology in 
general. She addresses the epistemology of technol-
ogy by following John Locke’s four-sided theory of 
the fact. A fact appears, according to Locke, when a 
perceptual entity such as an individual has an experi-
ence of the material or social environment, and then 
expresses what he or she has learned about the envi-
ronment, which then become subject to discussion 

through which agreement is reached on what will be 
collectively be accepted as truth. Braman takes these 
four aspects as a departure for an open-ended discus-
sion of technological epistemology, pointing toward 
the ‘construction of reality.’ 

In their article on Web 2.0, Maria Bakardjieva 
and Georgia Gaden interpret social networking sites 
through the lenses of Foucaults later ‘ethical’ writ-
ings on Technologies of the self, such as the roman 
notebook, the letter and writing in many genres: 
“Technologies of the Self [...] permit individuals to 
effect by their own means or with the help of others 
a certain number of operations on their own bodies 
and souls, thought, conduct, and way of being, so as 
to transform themselves in order to attain a certain 
state of happiness, purity, wisdom, perfection, or 
immortality.” Foucault addressed this in terms of 
ethics. The Care for one self is an ethical practice, 
because it is supposed to constitute the individual as 
a moral subject, a subject that is responsible for his 
own actions. For what is ethics, says Foucault, if not 
the conscious practice of freedom? Freedom is the 
ontological condition of ethics. Ethics is the consid-
ered form that freedom takes when it is informed by 
reflection. It is important that for Foucault, the an-
cient Care of the self has little to do with the current 
cultivation of the Self, associated with contemporary 
urban life. Foucault noted that ‘Californian culture’ 
of the self and the ancient culture of the self, was 
highly different. Christianity renounced the classical 
culture of the Self, because to focus on the self was 
to turn ones back to God’s will. In contemporary cul-
ture, the culture of Web 2.0, one is supposed to find 
ones true self, and to separate it from everything that 
might restrict it. In ancient culture, the Self was built 
by the Self, and assisted by technologies and resourc-
es in the social world. The point was not to reveal the 
repressed or hidden, but to collect the already said 
and experienced. For the roman citizen the notebook 
was a book of life, a material memory dedicated to 
the art of living. These two ways of self-mastering, 
the one who seeks to ensemble social resources in a 
harmonious and good way, and another which seeks 
the pure self by excluding all obstacles ultimate hap-
piness, could have provided a valuable distinction in 
this contribution. 

Similarly to theses technologies, web 2.0 assists 
the individual in the caring of the self, of construct-
ing a personally and socially accepted notion of 
Self. Stina Bengtsson addresses the net-based vir-
tual world of Second Life and the very real pres-
ence of political and nation-state institutions like 
embassies there. Virtual embassies may provide very 
real services, but were mostly a sort of branding of 
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the nation-state. The final contribution by Joke Her-
mes addresses, like Miller, audience research, if in a 
somewhat undecided, way. 

All in all, in spite of the diversity one normally 
finds in anthologies like this, most of the articles 
provide original and inventive approaches to tech-
nologies that may be discursively wrapped into some 
form of meaning. Students and researchers conduct-

ing research on some of these areas would clearly 
need to consider the studies presented in this volume. 

Terje Rasmussen 
Department of Media  
and Communication 
University of Oslo

Det har kommit ut en ny introduktion till mediestu-
dier på svenska; Mediesamhället av Janne Seppä-
nen och Esa Väliverronen (Tammerfors: Vastapaino, 
2012). Denna utgör ett välkommet bidrag då de se-
naste verken i den genren har över tio år på nacken, 
och således diskuterar mediesamhälle och medie-
kultur utifrån en tid som fortfarande dominerades 
av masskommunikation, (relativt) tydlig åtskillnad 
mellan medieproducenter och mediekonsumenter, 
traditionella medieekonomiska affärsmodeller och 
nationellt organiserade mediepubliker. Mediesamhäl-
let tar utgångspunkt i de förändringar i medieland-
skapet vi sett på alla dessa områden under de senaste 
tio åren. Boken består, utöver inledning och avslut-
ning, av fem kapitel som beaktar mediesamhället ur 
ett användarperspektiv (kap. 2), kommunikation och 
interaktion ur ett huvudsakligen makrosociologisk 
perspektiv (kap. 3), medierepresentationer med fokus 
på tolkningsgemenskaper (kap. 4), medieproduk-
tion och producenter (kap. 5), samt olika aspekter av 
mediemakt (kap. 6). I enlighet med de förändringar 
vi sett i mediekulturen under senare tid, försöker 
verket också luckra upp de tidigare väletablerade dis-
tinktionerna mellan produktion, text och reception/
användning, även om en övergripande sådan struktur 
finns kvar (och kanske även är nödvändig).

I sin ambition att ta utgångspunkt i det samtida 
mediesamhället har boken flera fördelar. Den erbju-
der en uppdaterad beskrivning av mediekulturen idag 
och diskuterar nyanserat aktuella och relevanta as-
pekter av denna; digitalisering av arbetsliv och fritid, 
uppluckrade gränser mellan medieproducenter och 
-konsumenter, affektiva dimensioner av mediekultur, 
relationen mellan vardagslivet såsom det pågår i di-
gitala miljöer respektive utanför den digitala sfären, 
m.m. Trots att titeln på boken (och även innehålls-
förteckningen) aktivt undviker ordet kultur anläggs 

Janne Seppänen & Esa Väliverronen 
Mediesamhället 
Tampere, Vastapaino, 2012, 224 s., ISBN: 9517684177

delvis ett kulturorienterat perspektiv på mediesam-
hället som exempelvis blir synlig i den nyanserade 
diskussionen om begreppet medialisering (s. 40 ff).

Det är också ur ett pedagogiskt perspektiv mycket 
välkommet med en uppdaterad introduktionsbok till 
mediestudier som utgår ifrån den verklighet som 
dagens studenter känner igen sig i. Författarna be-
skriver inledningsvis sina ambitioner att konkret och 
vardagligt beskriva fenomen i den samtida medie-
kulturen och på många sätt lyckas dessa ambitioner 
väl. Det lättfattliga har dock sina baksidor. Jämfört 
med tidigare referenspunkter inom studentlittera-
turen, t ex Jostein Gripsruds Mediekultur, medie-
samhälle (2002) eller André Janssons Mediekultur 
och samhälle (2002) är Seppänen och Väliverronens 
bok inte på samma sätt organiserad utifrån teoretiska 
perspektiv på mediesamhället, och far också över de 
teoretiska dimensionerna av mediesamhället betyd-
ligt mer svepande än dessa, ibland närmast ytligt. 
Särskilt tydligt blir detta i kapitlet om medierepre-
sentationer där de teoretiska perspektiv som tas upp 
både är dåligt motiverade men ibland också direkt 
problematiska. Varför utgå ifrån Stuart Halls repre-
sentationsperspektiv utan att närma sig semiotik, 
varför ägna flera sidor åt begreppet metafor, men 
utesluta metonymi och liknelser t ex? All språklig 
kommunikation beskrivs som symbolisk (sid. 92) 
och Foucault omnämns som en samhällsvetare som 
huvudsakligen studerat samhälleliga institutioner 
(sid. 104). Liknande teoretiska tveksamheter rymmer 
även de makrosociologiska diskussionerna i kapitel 
tre. Kapitlet om medierepresentationer visar sig se-
dan företrädesvis diskutera medierepresentationer 
ur ett samhälleligt perspektiv, t.ex. genom att lyfta 
fram (visserligen relevanta) aspekter av föreställda 
gemenskaper, mediehändelser, m.m., snarare än att 
lyfta fram dem som texter i sin egen rätt. 
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Jag har redan tidigare nämnt att författarna in-
ledningsvis tydliggör sin ambition att konkretisera 
sina resonemang med exempel ifrån studenternas 
egen medievardag, väl medvetna om att detta medför 
att boken snabbt riskerar att bli utdaterad. Vissa av 
de exempel som används kommer sannolikt stå sig 
under en lång tid, som t.ex. diskussionen om Anders 
Bering Breivik i inledningen, medan andra exempels 
livslängd nog är mer begränsad. En annan aspekt av 
de exempel som boken laborerar med är dess kul-
turella kontext. En av avsikterna med att översätta 
boken från finska till svenska torde vara att öppna 
upp för försäljning även på den svenska markna-
den. Därför är det förvånande att se att de exempel 
som ges i boken inte bara uteslutande utgår ifrån 
Finland och det finska samhället utan också aktivt 
utestänger andra läsare, där ett mer inkluderande 
tilltal lätt hade åstadkommits. En mening som ”Inom 
ekonomin hänvisar man med begreppet globalisering 
ofta till att kapitalströmmarna är världsomfattande 
och hur också Finland är en del av ”den globala eko-
nomins svängningar”” (75) hade lätt kunnat utökats 
med bisatsen ”Finland, och de andra nordiska län-
derna”, för att även bjuda in läsare ifrån en vidare 
nordisk krets. Uppräkningar av de största finska 
medieägarna, uteslutande statistik ifrån Finland, etc. 
gör boken tämligen svår att integrera på exempelvis 
medieutbildningar i Sverige. Samtliga illustrationer 
i boken verkar även direkt kopierade ifrån det finska 
originalet och det blir mycket underligt med illustra-
tioner (ofta tagna ur tidningssidor) som avser belysa 
resonemang förda i texten, men som är skrivna på 
ett språk (finska) som gör dem obegripliga för den 
som endast förstår det språk som boken är skriven på 
(svenska). Mer allvarligt tycker jag dock den finska 
centreringen i boken blir då det kommer till beskriv-
ningen av forskningsläget inom medieforskningen. 
Utöver de allra största namnen (Giddens, Castells, 
m.fl.) hänvisas nästan uteslutande till finsk forskning 

vilket blir problematiskt på flera sätt. Dels för att det 
ger en begränsad bild av medieforskningen som fält 
(huvudreferensen till publik- och receptionsforsk-
ningsfältet är t.ex. Seppänen 2006), men också för 
att det omöjliggör vidare orientering i fältet eftersom 
referenslistan i hög grad hänvisar till verk på finska, 
liksom använder internationella verk i finsk översätt-
ning utan att också ange deras titlar i original. Läsare 
av Mediesamhället i svensk översättning som t.ex. är 
intresserade av att dyka djupare i Habermas offent-
lighetsteori hänvisas således till Julkisuuden raken-
nemuutos, utan vidare hänvisning till verkets titel i 
original. Det är synd att författarna, eller förlaget, 
inte utnyttjat de enkla medel att öppna upp verket 
för en vidare läsekrets som ett systematiskt arbete 
med exempel, illustrationer och referenslista i boken 
hade utgjort.

Efter att ha läst hela verket framträder Mediesam-
hället som en bok som till allra största del handlar 
om, och värnar, olika aspekter av journalistik och 
dess roll i ett samtida mediesamhälle, även om vi-
dare aspekter av mediekulturen också beaktas. Denna 
slagsida blir emellanåt även ideologiskt problema-
tisk, exempelvis då en tydlig skillnad görs mellan de 
som får sin lön ifrån ”journalistiska organisationer” 
och de som får den ifrån ”företag”, som om inte ex-
empelvis tidningsföretag vore vinstdrivande företag? 

Mediesamhället utgör en efterlängtad och konkret 
introduktion på svenska till det samtida medieland-
skapet och dess betydelse för oss som lever i samtida 
mediekultur. Dess exkluderande tilltal och partiella 
tvåspråkighet begränsar dock väsentligt möjlighe-
terna att använda den på medieutbildningar i Sverige. 

Stina Bengtsson 
Medie- och kommunikationsvetenskap 
Södertörns högskola

Mervi Pantti, Karin Wahl-Jorgensen & Simon Cottle 
Disasters and the Media
New York: Peter Lang, 2012, 235 p., ISBN 9781433108259

Katastrofer – både dem som sägs orsakats av naturen 
och dem som människor själva ligger bakom – ten-
derar att inträffa allt oftare med stora konsekven-
ser och växande problem för framförallt, men inte 
enbart, den fattiga delen av världens befolkning. I 
dagens globaliserande värld är det samtidigt tydligt 

hur katastrofer som inträffar in en del av världen 
får återverkningar i andra delar. Lägger man därtill 
nyhetsmediernas möjligheter att rapportera nästintill 
omedelbart från katastrofer från jordens alla hörn 
och på det sättet placera sin publik som vittnen till 
katastroferna, dess offer och drabbade förstärks yt-



59

Recensioner

terligare synen på katatstrofer som globala angelä-
genheter som kräver medborgarnas uppmärksamhet 
och engagemang. Medierna är således centrala för 
meningsskapandet av katastrofer. I Disasters and the 
Media ger författarna Mervi Pantti, Karin Wahl-Jor-
gensen och Simon Cottle en omfattande och grund-
lig inblick i mediernas betydelse för hur katastrofer 
begripliggörs för medborgarna. Boken handlar om 
mediernas diskursiva konstruktion av katastrofer och 
vilka makt-relationer som därmed synliggörs. Förfat-
tarna tar sin utgångspunkt i tre övergripande frågor. 
För det första hur olika katastrofer är beskaffade i 
dagens medierade värld. För det andra, på vilka sätt 
vi bjuds in för att bevittna och bemöta dem. Och för 
det tredje på vilka sätt katastrof-rapporteringen gene-
rerar förståelse för samtiden (“mean culturally”) och 
hur den kan spela roll politiskt. 

Här handlar det således inte om mediernas infor-
mationsförmedlande funktion i kris och katastrof, 
utan om de rituella aspekterna på kommunikation, 
om mediernas kulturella betydelse och hur medierna 
genom sin rapportering frammanar nationell samhö-
righet eller “kosmopolitanism” och “global solidari-
tet”– det vill säga på vilka sätt nyhetsdiskursen bidrar 
till att upprätta relationer mellan den västerländska 
förskonade publiken och de drabbade och lidande i 
katastrofområdet. De sätt på vilka dessa relationer 
upprättas och det sätt som medierna rapporterar ka-
tastrofer på har också politiska implikationer vilka 
författarna belyser och diskuterar. 

Författarna tar sin utgångspunkt i den konstruk-
tivistiska ansatsen att nyhetsdiskursen påverkar 
människors uppfattningar och sätter upp ramarna 
för tolkning vad gäller omfattningen av det inträf-
fade, huruvida katastrofen var ett naturfenomen eller 
kunde ha undvikits, vilka som ska ställas till svars 
för hanteringen av katastrofen och hur “vi” ska för-
hålla oss till “dem” som drabbats – alltså i högsta 
grad politiska och maktrelaterade frågor. Det handlar 
dels om hur hegemoniska diskurser påverkar medie-
rapporteringen, men författarna visar även att med-
borgare i just såna här situationer ges tillfälle och 
uppmuntras att känna och agera på sätt som främjar 
deras egen maktposition, ökar deras inflytande och 
stärker deras medborgarskap – vad som i boken kall-
las “disaster citizenship”. I mediediskursen om kata-
strofen öppnas, menar författarna, möjligheter till ett 
ifrågasättande av hegemoniska maktrelationer. 

Boken är uppdelad i två delar där den första delen 
presenterar de teoretiska utgångspunkterna och de 
centrala begreppen med hjälp av empirisk analys och 
tidigare forskning. Den andra delen syntetiserar och 
diskuterar tidigare empirisk forskning, samt presen-
terar resultat från fallstudier (bland annat tsunamin 

i Indiska Oceanen 2004, jordbävningarna i Kina och 
Burma 2008 samt Haiti 2010) utifrån ett antal teman. 
Inledningsvis diskuteras innebörden av “katastrof” 
– som liktydigt med krisbegreppet – och hur dess 
olika betydelser (naturkatastrof eller katastrof orsa-
kad av människan) skapas av medierapporteringen. 
Medierna och katastroferna är oupplösligt förenade 
och avhängiga varandra och boken diskuterar på ett 
övertygande sätt deras ömsesidiga relationer. 

En rad begrepp kopplade till medierna och dess 
journalistik presenteras. “Katastrofernas geopolitik” 
är ett begrepp som till stora delar liknar nyhetsvär-
deringar och som handlar om de tröskelvärden en 
katastrof måste komma över för att överhuvudtaget 
generera en mediebevakning och därigenom kunna 
benämnas “katastrof”. I senare kapitel behandlas 
geopolitiken i en empirisk analys av journalisters 
egna uppfattningar om nyhetsvärderingar under be-
greppen “kalkylering av döda” (“calculus of death”) 
och “uppmaning till omsorg” (“injunction to care”). 
För att placera in mediernas konstruktion av kata-
strofer i den globala kontexten diskuteras medierap-
porteringen utifrån “kosmopolitanism”, “world risk 
society”, “lidande på avstånd”, “emotionalitet” med 
särskilt fokus på medlidande-diskursen, “vittnan-
det” och “moral” samt förhållanden mellan flera av 
dessa begrepp. Den politiska dimensionen inbegriper 
aspekter av medborgarskapet, dvs. medborgarskap 
med avseende på katastrofer och med avseende på 
kosmopolitanism.

Sammantaget ger detta ett stort antal begrepp och 
termer som bitvis skapar otydlighet i de resonemang 
som förs. Bokens breda ansats ger en rik och fullö-
dig överblick över forskningsfältet, men den saknar 
begreppslig och teoretisk precision vilket försvårar 
för läsaren att orientera sig i den gedigna texten och 
att utröna författarnas egen position och centrala ar-
gument. Hur skiljer sig exempelvis “injunction to 
care” från “humanistic journalism” och hur förhåller 
sig dessa journalistiska praktiker till “kosmopolitiskt 
medlidande” (“cosmopolitan compassion”) “kos-
mopolitisk solidaritet” och “kosmopolitisk empati” 
(Beck, 2006). Otydligheten går också igen i bokens 
struktur där flera kapitel tycks behandla samma fråga 
men utifrån olika begrepp och utan att detta klar-
gjorts. 

Detta till trots tillför boken viktiga insikter om 
katastrof-rapporteringen, dess förändrade förutsätt-
ningar och dess implikationer, framförallt vad gäller 
frågan om i vad mån de känslor som nyhetsdiskur-
sen ger uttryck för kan generera kosmopolitanism. 
Det handlar om hur rapporteringen med avseende på 
emotionalitet förmår upprätta sådana relationer som 
präglas av identifikation med de lidande och som 
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baseras på förmågan att visa empati för någon som är 
annorlunda och främmande för “oss”. Det är framfö-
rallt känslan av medlidande som förs fram som cen-
tral för att nyhetsrapporteringen ska generera kosmo-
politanism och den är kopplad till hur journalisterna 
rapporterar om lidandet. Emotionalitet, betraktat som 
en narrativ teknik inom journalistiken, väcker publi-
kens uppmärksamhet och underlättar deras inlevel-
seförmåga och därmed deras förståelse för det som 
rapporteras. Här pekar författarna på en spänning i 
vår förståelse av mediediskursen om katastrofer mel-
lan de traditionella journalistiska idealen objektivitet 
och opartiskhet och den journalistik som bygger på 
emotionella uttryck där den senare, tillsammans med 
journalistiskt vittnande, “kan väcka upp publiken till 
att börja agera” och där medierna blir “moraliska och 
emotionella utbildare”(205) vilket pekar mot mer 
kosmopolitiskt präglad rapportering. Det finns dock 
få katastrofer där forskning visat att medierapporte-
ringen rymmer dessa drag.

Här menar författarna, i likhet med Robertson 
2008, att tsunamikatastrofen i Indiska Oceanen 2004 
utgör ett sådant fall. Den omnämns som ett exempel 
på ett sk. kosmopolitiskt ögonblick och där bland an-
nat en analys av finsk medierapportering visar att det 
trots ett överväldigande nationellt perspektiv också 
fanns visst utrymme i nyhetsbevakningen för att upp-
märksamma thailändare som fastän själva hårt drab-
bade rapporterades sympatisera med finländare och 
kom till deras hjälp. Men det visar också att en stark 
identifikation med drabbade uppstod först när den 
avlägsna katastrofen hade en lokal förankring såsom 
var fallet här där tusentals västerländska turister (fin-
ska och svenska) befann sig i katastrofområdet och 
där ett stort antal finländare drabbades. 

Ett centralt begrepp som löper genom boken är 
vittnandet (witnessing). Vittnesbegreppet lyfter fram 
journalistens tu-delade roll som betraktare, vittne 
till ett händelseförlopp eller en situation (han/hon är 
närvarande när det händer) och som återberättare av 
det han/hon har bevittnat till publiken “därhemma”. 
Detta sätt att förhålla sig till journalistens raportering 
eller historieberättande möjliggör en problematisering 
av förhållandet mellan själva vittnandet (ögonvittnes-
rollen) och redogörelsen för det som bevittnats (den 
medierade vittnesbörden), men det inbegriper även 
det faktum att teve-publiker som följer en katastrof-
rapportering i direktsändning också kan betraktas 
som vittnen (andra eller tredje ordningens) och att 
människor som inte är journalister men råkar befinna 
sig på plats när katastrofen händer blir vittnen vars fil-
made vittnesbörd kan bli en del av den professionella 
nyhetsrapporteringen. Författarna pekar på journa-
listen som vittne som centralt för förståelsen av ny-

hetsvärderingar, varför vissa katastrofer blir rapporte-
rade som sådana medan andra ignoreras och att detta 
synliggörande också har att göra med på vilka sätt 
som politiska ledare gör anspråk på att styra den bild 
som förmedlas av tragedin och hjälparbetet. Flera av 
diskussionerna kring journalisten som vittne är infor-
mativa och tjänar som en god inblick i detta fält, men 
det är inte alltid tydligt på vilket sätt vittnes-begreppet 
understödjer och bidrar till att öka förståelsen för de 
centrala frågorna som denna bok ställer. 

Boken visar så avslutningsvis på ett intressant sätt 
den diskrepans som råder mellan å ena sidan den po-
tential eller kapacitet för kosmopolitanism och global 
solidaritet som tycks ligga i det journalistiska vitt-
nandet, den emotionella rapporteringen, framväxten 
av sociala medier och modern kommunikationstek-
nologi, amatörers inblanding i nyhetsprocessen (User 
Generated Content) och å andra sidan den empiriska 
verkligheten där Galtung och Ruges (1965) nyhets-
värderingar fortfarande tycks bekräftade av de inter-
vjuer med brittiska journalister och nyhetsredaktörer 
som författarna presenterar – särskilt när dessa refe-
rerar till sin respektive nyhetsorganisation. Här finns 
få tecken på global solidaritet eller kosmopolitanism. 
Det tycks därmed som om den institutionella nivån 
vad gäller nyhetsorganisationerna präglas mer av ett 
nationellt perspektiv, som anses mer ekonomiskt lön-
samt, som främjar den egna organisationen och har 
den nationella publikens referensramar i fokus. Här 
finns dock all anledning att fästa uppmärksamhet vid 
de undantag som lyser igenom och de tycks samman-
falla med “uppmaningen till omsorgs”-journalistiken 
och det emotionella uttrycket. 

Boken Disasters and the Media väcker intresse 
för vidare studier. Här lanseras en rad problematiker 
och spänningsfält med anknytning till lokala och 
globala förhållanden som manar till empiriska stu-
dier. Det gäller både representationer av katastrofer, 
medborgarnas respons på och involvering i rapporte-
ringen, samt inte minst förändringar av journalistiska 
normer och praktiker.

Maria Hellman 
Försvarshögskolan 
Stockholm
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