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Till statsrådet och chefen för

Kulturdepartementet

beslut denGenom november bemyndigade chefen9 1998 regeringen
för Kulturdepartementet tillkalla särskild utredare med uppdragatt atten
undersöka hur nyhetsförmedlingen och informationen brandkata-om
strofen Göteborg fungerat för de de berördai har ickenärmastav som
svenskspråkig bakgrund Dir. 1998:103. Med stöd detta bemyndigandeav
förordnade departementschefen den november professor9 Kent Asp

särskild utredare Ku 1998:05.som
förordnades f chefen förDen 1 1999 Göteborgsjanuari stads invand-

rarförvaltning Molin huvudsekreterare producentjan Alemsamtsom
och LarsåkeZemo biträdandeFD sekreterare.Larsson Anja Ryne,som

Fredriksson och UlrikMagnus har arbetatHammarsträng assistentersom
utredningen.åt Invandrarkurator Saedeh och professorAmini Stig-Arne

Nohrstedt har från den februari förordnats1 1999 iatt expertervara
utredningen.

Utredningen överlämnar härmed betänkandet Katastrofbranden Gö-i
teborg. Drabbade Medier Myndigheter.- -

Med detta uppdraget slutfört.är

Göteborg i maj 1999

Kent Asp

MolinJan
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Sammanfattning1

Brandkatastrofen den drabbat 65svåraste modern tid.är Sverige isom
ungdomar dog och skadades. Branden200 uppmärksammadesöver i
hela världen. vid katastrof väcktes frågorSom ochvarje inteoro som
stillats. detta skrivs fortfarande orsakenNär till branden klarlagd.är inte
Omständigheterna kring branden dess snabba förlopp, så mångaatt av-
ungdomarna hade bakgrund andra länder och kulturer förstärkteien -
ryktesspridning och känsloengagemang.

Utredningens uppdrag undersöka hur nyhetsförmedlingen ochär att
informationen fungerat till de berörda har icke svensk-närmast som en
språkig bakgrund. det syftet har utredningen ochI intervjuat samrått
med drabbade anhöriga och ungdomar församt representanter myn-- -
digheter och frivilliga Myndigheternas hittillsvarandeorganisationer. do-
kumentation har studerats. Material och radioTV presente-som press,
rade de fem dygnen efter branden har särskilt analyserats.närmaste Ut-
redningen har vidare särskildanågra undersökningar.gjort etniskaDe

medier närradio och lokalTV har studerats. Under-gruppernas egna - -
sökningar har de etniska förtroendegjorts för olika svenskaav gruppernas
institutioner medieval och medieanvändning. Vidaresamt gruppernas
redovisas forskningsöversikt kommunikationsproblemöver ien sam-
band med katastrofer och allvarliga samhällsstörningar.

Massmediernas information1.1

Utredningen bygger kartläggningpå televisionens och radionsen av
sändningar innehållet de tidningarna främst under dei störresamt av
fem första dygnen efter branden. TV4och riks-SVT ochUtöver samt
lokalradion har kartläggningen omfattat närradio och lokal kabel-TV på
icke svenska språk. har material från antal länders medie-Via UD ett
bevakning inhämtats och analyserats.

Massmedierna kom till brandplatsen bara efternågra minuter
räddningstjänsten och polisen. Televisionen och radion dominerade av
naturliga skäl nyhetsförmedlingen under de inledande timmarna men
också beroende bl lördagenpå helgdag då normaltattsenare a var en

tidningarna korninte efter branden upptäcktsDrygt två timmarut. att
började radio och sända nyheten.TV att ut

11
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brand-fredagen endast nyhetenhademorgontidningarna på GPAv om
bilder.fylliga med mycketkatastrofen. Kvällstidningarna hade reportage

och kvällstidningarnalördagen gjorde Arbetet Nyheterna,På GP, Metro
extrautgåvor.

vårldsnyhet. uppmärk-Brandkatastrofen för kort tidblev Denen--
förstasides-nyhetsprogram ochsammades eterrnediernasistort envar

därefterfredagen och lördagennyhet tidningarna påi avtog upp-men
förutom Norden.märksamheten snabbt i

eftermassmediernaallmänna slutsatsUtredningens är att gav en
information till allmänheten.omständigheterna nyanserad och saklig

för myndigheter och politikermedharDet intervjueri representanter
internationella medierframförts skulle ha hämtat näringmisstronatt ur

utredning-medier. granskningoch de etniska Den somegnagruppernas
stöder mediernautfört för uppfattningen.stöd den Tvärtominteen ger

räddnings-uppgifter från myndigheter, särskiltgenomgående påsig
kunde anlagd. Generellt kanledarens uttalande branden inteatt vara

spekulationer och ryktesspridning.medierna ha bidragit tillsägas
brand-för låtit ungdomarKritik riktats särskilt ha påhar SVT2 attmot

räddningspersonal.omdömen polis ochplatsen sprida mycket negativa om
mednaturligt medierUtredningen finner det ögonvitt-intervjuergöratt

medvetandeske med urskillning ochsådana bör attatt omnen men
och omdöme.förändra människors personlighetchock kan
brandkatastrofen har häv-mediernas behandlingdebatten kringI av

utförligt de drab-Medierna rapporteradedats de "etnifierat" den.att om
uppfattarkom ungdomarbades etniska bakgrund. sigDärigenom som

konstaterarinvandrare. Utredningensvenskar kategoriserasatt somsom
inslagetmed tanke detmediernas behandling relevant på storaatt avvar

ochbakgrund bland de drabbademänniskor med utländsk ävenatt -
fram skildringarna ungdomarnaalla korn såinte engav avom nyanser -

och saklig bild.positiv

informationfrivilligaMyndigheters och organisationers1.2

och fickKatastrofledning samordning kom snabbt platsoch på gångi
information samarbete mellan myndigheterna.och Gemensammautåt ett
presskonferenser började hållas 05.30.

mobil-och anhörigaantalet drabbade mångaDet stora att p g a-
sjukhusen innebar oväntadetelefoner tidigt kom till brandplatsen och-

informationen.problem för myndigheterna och ställde krav på Detnya
problem identifiera demantalet omkomna förde också med sig attstora

identifikationenoch underrätta anhöriga. upplevdederas De attsenare
rekord-medan polisen den gickolidligt och onödigt lång tid ansåg atttog

snabbt.

12
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stöd ochFör information till de drabbade inrättades krisgrupper och
stödcentraler stadsdelarna delsi de kommunala Stadsdelsförvaltningar-av

dels frivilliga organisationer. Några dem kom redanna, i gångav påav
fredagsnatten, bl Hammarkullekyrkani själva brandplatsenjämtea som
och Sahlgrenska sjukhuset korn bli de centrala samlingsplatserna.att
Erbjudande stöd korn därigenom flertalet drabbade till del redan detom
första dygnet.

Omfattande manifestationer för hedra de bortgångnas höllsminneatt
veckan efter branden med medverkan och officiellaregeringen detav
Sverige. begravningarNågra blev imponerande sorgehögtider med upp-
till tio deltagare. Tiden efter brandentusen samlade myndigheter repre-

för etniska och anhörigasentanter till periodiska informations-grupper
Undermöten. harvåren Göteborgs kommun fem särskildainrättat stöd-

centra.
Utredningens bedömning myndigheternas information denärav att

kom i gång relativt snabbt och genomfördesi väl. Informationen tillstort
allmänhet massmediervia högsta och fungeradeprioritet väl. in-Igavs
formationen till de drabbade fanns brister framförallt den inledandei
perioden.

Utredningen har särskilt undersökt och funnit särbehandling påatt
etnisk grund förekommit.inte

Däremot nådde all informationinte till de etniskaut grupperna som
särskilt drabbade branden. Kommunala och andra myndighetervar av

saknade med något undantag tillräcklig kännedom och kontaktvägarom
till för de drabbade och deras föreningslivrepresentanter och trossam-
fund. dock behovetMan insåg och arbetade kontaktvägar.upp

Frivilliga främstorganisationer, de religiösa och nationella kris-
förstod mycket informationen och stödet tillgrupperna, med-sinaav

lemmar och landsmän. förmedladeDe information och budskap också
från myndigheter och ansvarskännande.nyanserat

Bemötandet anhöriga och ungdomar fungerade allmänhet braiav
och empatiskt. antalAtt så människor sökte till Sahlgrenskaett stort sig
sjukhuset orsakade problem där. Exempel finns på osmidigt och formellt
bemötande det finns grund föringen generell kritik bemötan-men en av
det. Tvärtom präglades det enligt flertalet intervjuade medkännandeav
och konkret stöd.

problemDe dock kunnat för framti-motiverarnoterassom att man
den planerar med utgångspunkt i med olika religiösaatt stora grupper
och kulturella bakgrunder vid katastrofer kan förväntas komma till
olycksplatser och sjukhus.

beredskap bör finnasEn hos polis, sjukvård och andra myndigheter
deså kan flexibeltmöta ochatt respektfullt.grupperna

starktEtt harmissnöje uttryckts anhöriga för de blott veckaattav en
efter branden fick besked från försäkringskassan barnbidrag och bo-att

15
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Reaktionendött.barn ärderassänktsellerupphörtstadsbidrag attap g
anledningharSocialdepartementet över-naturlig. Utredningen attanser

försäkringskassansänkasellerupphöraskallbidrag attsamtnärväga
sänk-upphörande ellerlämnasbeskedför hurformernabör över omse

död.vid barnsbidragning av

myndigheterMisstron1 mot
myndig-debattryktesspridning ochförorsakatBrandkatastrofen har om

"detutredningsdirektivenberörda. sägsdehantering I attheternas av
brandenmedsambandhändelsernadebatten iförfarhågorfinns att om

medmänniskorklyfta mellanfördjupar vissaelleröppnar avgrupperen
samhälletinvandrarbakgrund och övrigt".i

grund för denfinnsdetklarläggadärför söktharUtredningen om
myndigheter.berördariktatskritik och misstro motsom

förkla-kräverbrandenverkningarmed svåraHändelser så ensom
denklarlagd.fortfarande Det ärbranden intetill star-Orsaken ärring.

Ryktenbranden.efterryktesspridningentill denkällan intensivakaste
rasistdådgasattack,spreds etc.attentat,om

mycketutanföretniska stårtilldrabbade hördeMånga grupper somav
grogrund för misstro.Också detsamhällslivet ärSverige.i enav

all-denförekommitkritik idendelharUtredningen tagit somav
ochungdomarochanhörigadrabbadedebatten intervjuatmänna samt

denågrastårför frivilliga nära mestorganisationer avrepresentanter som
harverklighetsbeskrivningkritik ochetniska Derasdrabbade grupperna.

fram-myndigheternasuppfattningardeställts representantermot som
fört.

fall:finns tvåför kritikengrund islutsatsUtredningens är att
kropp åter-med denfalletagerandepolisensoch iUtlarmningen som

branden.efterfem dygnförstbrandplatsenfanns på
bedöm-utredningensutanförfallertidlångutlarmningenOm tog

språksvå-kunde fördröjtsutlarmningenDäremotning. aatt p guppgavs
kroppNahanis så integällerdetfallet. Monarigheter. Så Närinteär avser

fann denfann kroppenpolisen närkritiken inte attprimärt utan manatt
krop-uppgifterogrundademedpolisenförgickså ut omrepresentanter

utredningenspreds tolkaruppgiftervilseledande attdessaAtt sompen.
tidigare.försummelser gjortsskylaägnadede överatt somvar

deidentifieringenriktatskritikgäller dendet attNär mot avsom
utred-tid kanlångplågsamtför de anhörigaochonödigtomkomna tog

föravsevärdaavdelatpolisenkonstateraendastningen resurseratt
fin-Utredningenenligtgenomfört den rutiner.och sinaidentifieringen

identifieringsarbetetuppläggninguteslutetdet inte att avannanenner
värdigochsekretessresultatsnabbarekunde ha givit attutan enett

14
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hantering de döda eftersatts och polismyndigheten kan haav attanser
anledning formerna för detta.övervägaatt

kritikDen riktats räddningsinsatserna brist påmot utrustning,som -
passivitet enligt utredningen berättigad.är inte saknadesetc Förvisso-

ochutrustning personal inledningsskedeti det oundvikligt ochärmen
det bl utmärker katastrofer. väl olyckan blevNär känd genomför-som a
des räddningsarbetet såväl räddningstjänsten sjukvården medav som
den personal och möjligutrustning uppbringa. Beskyllningarattsom var
för främstpassivitet ungdomar brandplatsenpå riktat polisensom mot
och räddningstjänstens personal kan flera fall förklaras.i Polis hade som

uppgiftprimär och upprätthållaspärra ordning. Personalatt att iav satt
bilar för hålla kontakt med räddningsledning polis hindradeatt Näretc.
ungdomar från gå trapphuset det brinnandein i huseti skedde detatt på
begäran räddningstjänsten.av

liggerDet utanför utredningens uppdrag bedöma hur förunder-att
sökningen skötts; den för lång tid, varförtagit den fått framinteom
orsak och Åklagar-eventuella eller döljergärningsmän sanningen.
myndighetens beslut delge några misstanke brott hararrangöreratt om
kritiserats för vända uppmärksamheten dem frånoch den verk-att mot
liga orsaken till branden. Utredningen delar denna kritikinte utan anser

åklagarmyndigheten för följa lagen skall delgeatt misstanke brottatt om
sådan föreligger.när
Anhöriga har känt kränkta uttalandensig förundersöknings-av av

ledaren återgivits massmedieri ungdomarnamånga ljugersom attom av
och det kan bero kulturell bakgrundpå haschmissbrukatt före-samt att
kommit. Också påståenden medier alkoholmissbruki och kriminali-om

hos ungdomarna har eventuella faktiskatet Denupprört. grunden iär
fallvissa möjlig uttalainte Utredningensig har dock delatt tagitom. av

uppgifter de omkomna. rättsmedicinskaDen analysen detvisarom att
fanns spår haschisch hos ochtvå noterbara mängder alkohol hosav av

60deIngen straffbaruppnått ålder fannstre. rikspolis-iav som upptagna
finns vidareregister. Det vetenskapligingen grund för påståendenens

lögn skulle normal företeelseatt kulturnågoniom accepteras isom en
världen. Utredningens slutsats uttalandena deär återgivits iatt som mass-
medierna har ökat myndigheterna.misstron mot

väsentligasteDen anledningen till orsaken till bran-misstron är att
den ouppklarad. källanär tillDet påståenden brandenär anlagdäratt
och myndigheterna döljer kopplaratt sanningen. Många ihopvet men
det med andratvå svenska ouppklarade tragedier: Palmemordetstora
och förlisning.Estonias

Vid den första presskonferensen uttalade dengemensamma ansva-
chefen förrige räddningsinsatsen det fanns tecken brandenpåatt att var

anlagd. Uttalandet upprepades ochi intervjuer radio.TV demente-i Det
rades omedelbart andra för räddningstjänsten ochrepresentanterav po-

15
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uttalan-första auktoritativadock dessaslutsatslisen. Utredningens är att
spekulatio-ochryktesspridningenfortsattaför dengrundenden lade

branden.nerna om

etniskaför Sverigei1.4 Informationssituationen grupper
femtio Frånåren.deomvandlats underbefolkning har senasteSveriges

efterkrigs-underharmycket homogen Sverigeetnisktha varit statatt en
arbetskraft-förstinvandringomfattandeblandat.blivit etniskttiden En av
hartilllett näraflyktingar har Sverigesedanochsinvandrare att ennuav

Ytterligare när-invånarna.vilketutlandsföddamillion 11är procent av
utlandet.födda 20föräldrareller ihar två procent800.000 avenmare

stigande.andelenbakgrund ochutländsk äralltsåbefolkningen har
mycket negativhar varitbland de etniskaUtvecklingen grupperna

ochmångdubblatsArbetslösheten har är1990-talet.särskilt tunder ex
utanförfrån länder Eu-kommermänniskorbland50över procent som

haretniskapåtagligt.ökathar DeBoendesegregationen gruppernaropa.
svenskar.etniska Dehälsaochinkomster ån storaväsentligt lägre sämre

generelltsaknar1990-taletbörjantillkorn Sverige i avsomnya grupper
detharTillsammantagetsocialbidrag.försörjningfårarbete och viasin

samhällsliv.svenskt Ettutanför aktivtstårlett till ettatt stora grupper
medbor-utländskakommunalval blandValdeltagandettecken det ipå är

60från1976 sjunkitdeltagandetvaltillfället hardet förstaFrån pro-gare.
1994 och 1998.40till 31 procentprocentcent

delarattityd hosdiskriminering, negativ storasegregationen, av
tillhar lettförväntningarouppfylldaochmajoritetsbefolkningen en ne-

grogrund församhället hos många. Endet svenskainställning tillgativ
finns.misstro

inneburitocksåharsvenskarmedkontakterochArbetslösheten
bland förstagenera-mediersvenskatillsvårigheterfler har sigallt att taatt

och medie-medievanorundersökningUtredningenstionsinvandrarna. av
lägremorgontidningarframförallt läsningen äranvändning visar att av

etniskadetittartal liksomhöga "egna"har relativtsvenskar.bland TVän
och lokalTV.närradiomedierna -

svenskaickeinformation påbehovenkonstaterarUtredningen att av
berorhar minskat.utbudet Dettidunderhar ökatspråk mensenare

ladeunder sinainvandrartidningen 1998den statligafrämst på neratt
frånutredningfärsk integrations-svenska språk.icke Sompåutgåvor en

76 statliga påundersöktainformerar endast 17verket visar organav
språk medanandraallssänder knappast påsvenska.andra språk TVän

P4.lokalsändningar påriks- ochRadio harSveriges
och drivsmycketmedier har småetniskaDe resursergruppernas

helt ideellt.
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Närradio och lokal-TV har uttalat syfte och spelarintegrativtett stor
roll både för kan svenska och för andrainte människor ipersoner som
etniska får informationen välkänt kulturelltigrupper ettsom samman-
hang.

Utredningens slutsatser det ökande behovet informationär påatt av
icke svenska delvis tillgodosesmåste statliga myndigheter för attav svara

kraven allapå skall få informationinvånare denmot deatt gör attsom
kan förstå och medverka samhällslivet.i Integrationsverket bör ta ett
särskilt för behövlig information framställs och därvid till-attansvar ta

IT-teknik.vara
Också public serviceföretagen bör avtalade för informa-sittta ansvar

till etniskation och språkliga vilket innebärminoriteter sändningar på
icke svenska språk. särskild börEn etnisk närradio ochsatsning pågöras
lokal-TV. fDe outnyttjade informationenutgör till de etniskain resurser
grupperna.

Förslag1.5 och rekommendationer

Generell politik

myndigheterAnsvariga och politisk ledning rekommenderas för-0 att
djupa kunskaper hursina befolkning faktisktSveriges ochutom ser

till den kompetens finns de etniska ochita vara som grupperna
förvaltningen.inom

Utredningen föreslår politiska och myndigheter organiserar0 att organ
samråds- och kontaktformer med företrädare för etniska grupper.

Storstadsdelegationen och de föreslåsstorstäderna förhand-i sina0 tre
lingar beakta de informationsbehov utredningen och avdelapåvisat
medel för tillgodose dem.att

Myndigheter och förvaltningar
Den och utvecklingsegregation präglar delarnegativa0 storasom av
de icke svenska etniska främst generellamotiverar insat-grupperna

för minska klyftorna mellan dem och majoritetsbefolkningen.attser
handlarDet långsiktiga förändringar delar denstoraom av av nu

förda politiken. förutsättningen beslutsfattareEn hurär inser Sverigeatt
befolkningsmässigt faktiskt Utredningen föreslår betän-ut. attser
kandet överlämnas för beaktande till integrationsverket, Svenska
Kommunförbundet, demokratiutredningen och de myndigheter som
har för integration.ansvar

Utredningen konstaterar finnsdet och ökande behov0 att stora av
information modersmålpå till behärskarinvånare svenskaintesom
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myndigheter harminskat. Samtligastatligade insatserna an-attmen
före-Utredningenallainformation invånare.för relevant nårattsvar

ochbehovenanalyserafår uppdragintegrationsverketslår i attatt
svenskaickeinformationstatlig påtill förbättradförslagframlägga en

språk.

ochåklagarmyndigheternaochrekommenderar polis-Utredningen0
Talesmän börinformationspolicy.räddningstjänsten sinöveratt se

uppgifter.underbyggdasakligtopartiskt förmedlaendast

tillämpastidsgränsdenföreslåsSocialdepartementet pröva somom0
dött.barnrimligbidrageller sänkningför upphörande närärav

formernaförsäkringskassanrekommenderar överUtredningen att se
tillfällen.vid sådanabesked lämnasför hur

Frivilliga organisationer
ochför stödviktig rollspelade in-frivilliga organisationernaDe en0

sannolikt hakundede drabbade gjort änformation till mer ommen
Utred-haft bättreochkända myndigheternade varit resurser.avmer

myndig-kommunalaochregionalarekommenderar statliga,ningen
etniska organisationerstödet till deförstärkaheter att gruppernas

skebörintegrationsåtgärder.inrikta det Finansieringoch på genom
storstäderna.förmedel avdelatsde iinsatsersom

ideellt.arbetar heltoch Deharetniska medierna småDe resurser0
människorbåde för deför språkgrupperredan rollspelar sinaen -

landsmänsefterfrågaroch för dekan svenska sinainte synsomsom
före-betydelsefullare. Utredningenkan blisamhällsfrågorpå men-

utreda hurfår uppdrag satsningslår kulturdepartementet i att enatt
ekonomiskatekniska ochmediernade etniskakan pågöras att ge

förmedlarefungeraför stadigvarandeförutsättningar att av sam-som
Ävenanordnas.ocksåutbildningar börAdekvatahällsinformation.

storstadsmedlen.särskildadefinansiering skehär bör viaen

Medierna
överläggningarkulturdepartementetföreslårUtredningen taratt upp0

ochbredareåstadkommasyfteserviceföretagenmed public i att en
språk.aktuellaomfattande information påmer
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Uppdraget och utredningsarbetet2

Uppdraget2.1

Utredningsuppdraget sammanfattas direktiven följandei på "Ensätt: sär-
skild utredare får undersökauppdrag hur nyhetsförmedlingen ochi att
informationen branden fungerat förhar de de berördanärmastom av

har icke svenskspråkig bakgrund". direktiven omtalas vidareIsom en
uppdraget följandepå sätt:

"Utredaren informationenskall kartlägga hur branden dess följderochom
har förmedlats massmedier och andra informationskanaler".genom

"Utredaren skall också kartlägga vilka informationskanaler utnyttjassom av
människor med icke svenskspråkig bakgrund och belysa möjligheternaen
för olika sådana få information "attgrupper

fråga skall undersökas hur arbetsförhållandena har för de"En är varitsom
massmedier särskilt vänder till invandrare, närradio-vissatsom 8 ex
sändningar och kabel-TViprogram

"Utredaren skall del de studier och utredningar har gjorts ita av som sam-
band med tidigare allvarliga händelser i Sverige".

"Utredaren skall samråda med de myndigheter, företag ochorganisationer,
branschorgan berörda fortlöpande samråd med företrädare" Ettärsom
för de särskilt drabbade berörs utredarens uppdrag särskiltärsom av ange-
läget."

"Utredaren bör lägga fram förslag ellerde rekommendationer kartlägg-som
anledning till."ningen ger

direktiven bland bakgrund till utred-I två motivannatanges som
ningsuppdraget. första den riktats berördaDet misstro motavser som
myndigheter. andra de farhågor finns för debatten hän-Det attsom om
delserna samband med branden påverkar förhållandet mellani männis-
kor med invandrarbakgrund och det svenska samhället.övriga

omfattande"Branden har anledning till diskussioner. gällerDe givetvisgett
hög grad sådant hur räddningsarbetet och polisutredningen sköttshari som

och hur säkerheten vid offentliga tillställningar förbättras."kan Debatten
speglar till del behovet hos förtvivlan riktamänniskor ochi atten sorg
anklagelser förkan betraktasnågon ansvarigmot ytterst att ettsom som
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barn, syskon eller kamrat har dött onödig och oförskylld död. Menett en en
för Efterdet också uttryck myndigheterna. olyckasvårmisstroär mot en

denna det nödvändigt myndigheter, liksom andra harär attsom som an-
för uppfyllakritiskt granskas dettasitt ansvar.sätt attsvar,

samhällsfrågor"Händelserna har emellertid också aktualiserat vidarei me-
hur ungdomars behov tillgodoses och hur förhållandetning, t utserex

mellan människor med invandrarbakgrund och det övrigastora grupper av
svenska samhället." finns farhågor för debatten händelsernaDet att om

samband med branden eller fördjupar klyfta mellani öppnar vissa grup-en
med invandrarbakgrund samhälletmänniskor och övrigt."iper av

Direktiven helhet redovisas bilagai sin i

Utredningsarbetet2.2

från formuleratsArbetet utredningen har med utgångspunkt direktiveni
arbetsuppgifter:och sammanhängandeorganiserats i nio separata men

information följder för-kartlägga hur branden och dess harAtt om
internationelltmedlats massmedier: lokalt, nationellt ochgenom

för-kartlägga hur information branden och dess följder harAtt om. frivillig-medlats andra informations/eanalert myndigheter,genom
och enskildaorganisationer

utgångspunkt ifrån riktats berördamed denAtt misstro motsom. vad finns grund för sådanmyndigheter bedöma och detmåniom en
misstro

kartlägga och undersöka vilka informationsmedier användsAtt som. människor med icke svenskspråkig bakgrund och belysa möj-av en
ligheterna för olika informationattgrupper

undersöka hur arbetsförhållandena för de massmedierAtt är som.
särskilt vänder till invandraresig

del tidigare studier och utredningar harAtt gjorts ita av som sam-. band tidigare allvarligamed händelser i Sverige

med företag ochsamråda berörda myndigheter,Att organisationer,
. bransch-organ

företrädarefortlöpande samråda med för de särskilt drabbadeAtt
. be-rörs utredarens uppdragsom av

förslag eller rekommendationer kartläggningenAtt ge som ger an-. ledning till särskilt bakgrund farhågor händel-demot attav om-
samband med branden kan fördjupa klyfta mellaniserna grupperen

människor med invandrarbakgrund och samhället i övrigt.av
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omfattar både kartläggnings- och undersöknings-Utredningsuppdraget
andrauppgifter hur informationen massmedier ochom genom

brandkatastrofen och hurinformationskanaler fungerade samband medi
för icke-informationssituationen generellt människor medär mer en

svenskspråkig liksom arbetsförhållanden invandrar-bakgrund, inom
direktiven inriktningenmedier. bakgrund det påiMot som anges omav

förfogandeutredningen till harsärskilt drabbade och den tid ståttsom
helt naturligt inriktat händelserkartläggningsarbetet första hand påsigi

informationssituationen Göteborg.samband med branden och ii

Utredningens arbetssätt2.5

förför utredningen med undantaghuvudsakliga arbetsmetodenDen
nyhetsrapporteringen personligakartläggningen har varit intervjuerav

frivilligorganisationer ochmed olika företrädare för berörda myndigheter,
40 omfattande och skriftsärskilt Sammanlagt harde drabbade. iänmer
fallgenomförts. har utredningendokumenterade intervjuer I äventre

myndigheter.utfört företrädare för olika berördautfrågningarstörre av
för depersonliga med företrädareTill detta kommer 50 intervjuerca

medier särskilt vänder till invandrare.sigsom
myndigheternas agerande under bran-det gäller kommunens ochNär

skriftligt material form dokumentden finns omfattande iett av som sam-
för-material har utredningenmanställts myndigheterna själva. iDettaav

faktauppgifter, också under-används för införskaffandesta men somav
myndigheternas agerande.lag för bedömningar och slutsatser Förav
första hand nybetsmaterial tillnyhetsförrnedlingen liggeranalysen iav

form pressmaterial ljud- och video-grund för undersökningen, i samtav
band.

drabbade anhöriga och ungdomarSamråd med de särskilt samt--
etniskaföreträdare för myndigheter och defrivilligorganisationer, grup-

Åtta formella samråds-medier har ägt möten.rum genompernas egna
till omkomna hargenomförts. anhörigahar Samtliga ävenmöten per

Även invandrarnasbrev synpunkter till utredningen.möjlighetgivits att ge
tillfrågats eventuella rollföreningar trossamfund har brevoch sinomper

brandkatastrofen.informationen kringi
samråd ochutförligare debilaga redovisas intervjuer,2 mötenI ut-

den dokumentationgenomfört det material ochredningen samt som
underlag för utredningen.utgjort
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Branden3

till denNatten oktober30 inträffade1998 våldsam brand underen en
ungdomsfest föreningslokali på Göteborg.Hisingen i denDeten är

brandkatastrofensvåraste i Sverige modern tid. flestai De dödade och
skadade hade invandrarbakgrund.

3.1 Festen

anordnadesFesten ungdomar under Thearrangörsnamnetav en grupp
Playaz Club. Flygblad diskoteket, med hiphop-musik, soul och RB,om
spreds på och skolorna.i Entréavgiften 40 kronor.stan Diskoteketvar
öppnade klockan och21.00 enligt polisens uppgifter befann undersig
kvällens lopp ungdomar580 någon festlokalengång inne i entré-ca av-kassan döma hade biljetter sålts320 kvällen.att påca

flestaDe ungdomarna i årsåldern17-18 och kom från Göteborgsvar
alla stadsdelar. flertalet kom frånMen de de invandrarrika förortsområd-

nordöstrai Göteborgi Hammarkullen, Bergsjön ochena Angered.-Även det tillfälligt anordnade diskoteket ägde under allhelgona-om rum
helgen det knappast k halloween-fest. Det festvar en s var snarare en

markerade slutet för skolungdomarnas höstlov. Efter helgensom skulle
skolan börja på och det förintresset dans och hip-hopmusiknytt var

det centrala fira halloween.intesom var att-
ägdeFesten andrapå våningen tegelbyggd förei detta industri-rum en

fastighet på Herkulesgatan vid Hjalmar3 Brantingsplatsen på Hisingen i
Göteborg. hadeArrangörerna hyrt festlokalen Makedoniska fören-av
ingen. lokalerFöreningens hade inspekterats april och följdei 1997 gäl-
lande brandföreskrifter. blandDen försedd med nödgångartvåannatvar
och lokalen tillåten för högst 150var personer.

3.2 Brandens uppkomst och förlopp
Branden startade trapphuseti festlokalenspå kortsida där den deena av
båda nödutgångarna fanns. medScenen musikanläggningen låg nära
den utgången. dörren tillNär trapphuset öppnades tillfördes tillsyre
branden. Branden blev explosionsartad och fick mycket snabbt för-ett
lopp. Rökgaser spreds från trapphuset och lokalens kortsida längs inner-
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500-600 graderhettan pålokalen.sidanandra Denitaket enormamot
Övertändningen innebarövertändning.ktillleddeutvecklades en ssom

de brin-fylldeslokalenhelaochbrinnabörjaderökgaserna genomatt
eld.snabbtexplosionsartad ochnande avgaserna

högtalar-varnadeoch övermikrofonendiskjockeyEn grep
ungdomarna springamanadeochbrann utdet attanläggningen uratt

ungdomarnabrötpanikochuppstod närförvirringoch utlokalen. Kaos
möjligtdetdärenda utgångdenförsökte attträngseln nåden vari stora

belägnade högtlyckades krossaungdomarnadelkomma Enut. av
kundeochgolvytan2.40 frånlångsida cafestlokalenslängsfönstren

lokalen.den sigvägen ta ur
ochförsökte nå utgångenungdomarna trapp-flertaletDet stora av

trängselnkommalyckades iintefestlokalens entré. Många utvidhuset
alldelesbelägettillAndralokalen. sigblev kvaroch etti tog varsomrum

Åter ändanåddeandraräddning.förgävesdärsökteochutgångennära
dörruppningen.fastklämdablev itrapphuset,tillnedfram till dörren men

kilades fast påoch sättvarandralåg på ettUngdomarna i somtravar
lokalen.andrahjälp sigomöjligtdetgjorde utta uratt utan av

Räddningsinsatsen3.3

3 1 Larmet.
mobil-meddiskjockeyarnabådadelarmadesRäddningstjänsten en avav
Alarm.tillringde SOSlokalen. 112brinnande Haninifrån dentelefon

2342.02.klockanoktoberdentorsdagen 29AlarmtillkomSamtalet SOS
föreningensMakedoniskafulltfördet brann isamtaletI attuppgavs
snabbt.skulle kommabrandkårenochBackateaternlokaler vid att
instruktiongällandeenligtvidarebefordradeAlarms operatörSOS

alarmcentral AC.Räddningstjänstenstillanmälansekunderefter 20ca
samtaleteftersomadress,början någontilluppfattar inteOperatören en

blandövervägandetidsEfterskrik.bakgrundsljud ochhögtstörs enav
Backa-adressmedslåsför branden.platsen Larmbestämsoperatörerna

plan.

Utom/aningen3.3.2
klockanutlarmasbrandplatsen,liggervilkenbrandstation,Lundby närmast
släckbilmedbrandmänochbrandförman2345.40. Brandmästare, sex

Brandmästaren2549.50.klockanbrandplatsenvidframmestegbiloch är
förstärk-ytterligareoch begärfönsterfolk hoppar utattrapporterar ur

ning.
tillframkommaLundbystationendetfyradeUnder attminuter tar

23.47ledningscentral23.47, polisensambulanserlarmasbrandplatsen
brand-Gårdaochambulansen23.49. förstabrandstation DenGårdaoch
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med släckbilstation och stegbil framme brandplatsenär på klockan 23.55.
Vid midnatt, 15 efter utlarmningen,minuter finns brandstationertvå med
16 brandmän, släckbilar,två stegbilar,två hävare och fyra ambulanseren

skadeplatsen.på

3 Räddningsarbetet.33

räddningspersonalDen först anländer till brandplatsen vittnarsom om
kaos, skrik och förtvivlan. den asfaltplanenPå mängdstora storsprang en
chockade ungdomar omkring handgripligt försökte få räddnings-som
personalen hand omkomna och skadade. Nedanför fönstrenatt ta påom
den brinnande byggnaden låg brända, rökskadade och utmattade ung-
domar. Och de byggnadeninne i tryckte trängselni depå såsom var att

fönstreni hoppade eller föllantingen från byggnaden nedsom var påut
6asfalten, under.meterca

först anländaDet brandbefälet beslöt omedelbart brandmännensatt
uppgift enbart skulle inriktas på rädda liv. inledningsskedet utfördesIatt
inte något egentligt släckningsarbete, användes enbartutan vatten som
stöd för rökdykarnas livräddningsarbete. Polisens uppgift blev biståatt
brandpersonalen bland området och hindraspärraannat attgenom av
de ungdomar ville byggnaden försig in i rädda kamrater.ta sinasom att

Räddningstjänstens rökdykare räddade enligt 60uppgifteregna ca
ungdomar, 40 trapphuset ochvia ungdomar fönstervägen20varav ca ca
med hjälp stegbilar. Många ungdomarna hjälpte själva till med iav av att
dörröppningen och trapphuset dra fastkilade och skadade ungdomarut

det fria. hjälptei De till med handut även och bära skadade tillatt ta om
tillfälligt iordningsställda vårdlokaler platsen.på

3.3.4 s/eadeplatsenPå

asfaltplanenPå utanför den brinnande byggnaden finns skadade ungdo-
ungdomar klarat och antalsig människormar, tagitsett stort sigsom som

till platsen de fått höra talasnär branden. Bland dessa finns mångaom
anhöriga, föräldrar och syskon, till omkomna och skadade.

Klockan 00.25 det finns femtiotal skadade plat-rapporteras påatt ett
Efter ytterligare 20 minuter antalet skadade ökat be-sen. rapporteras att

tydligt, eftersom rökdykarna lyckades få skadade frånmånga lokalen.ut
Klockan bedömdes00.50 de flesta de skadade ungdomarnaav utevara

byggnaden.ur
uppsamlingsplats förEn de omkomna anslutning tilliupprättas

skadeplatsen.
Klockan meddelas01.30 branden under kontroll och klockanäratt

branden02.00 släckt.är inleds arbetetDå med de kvarvarandeatt ta ut
omkomna ungdomarna finns byggnaden.isom
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från50genomfördes 90Räddningsinsatsen varav capersoner,caav
medicinskochambulanssjukvårdare40ochräddningstjänsten annanca

personal.

sleadeplatsenfrånTransporter;3.3.5
förstamed privatbilar. Desjukhus komanlände tillförstskadadeDe som

ambulanstransportenÖstra förstaoch denklsjukhusettill 00.08kom
transporteradesÖstra skadadeLindrigtklsjukhusettill 00.10.anlände

lokaltrafik taxisfrån Göteborgsregionensinbegärda bussarmed samt
01.45 efter utlarmningenprivatbilar.och två avtransporterasCa timmar

brandplatsen.skadade frånambulans denmed sista
dvsk värdigmedunderförsomkomna transportDe natten, ssenare

Klockanbårhus. 08.00Sahlgrenska sjukhusetsoch tillambulansi en,en
till bårhuset.omkomnasamtligahar transporterats

offerBrandens3.4

brand-60 avledungdomar påbrandenomkomungdomar iSextiotre -
sjuk-och dog påtill sjukhus tvåankomstavled efterplatsen, senareen

hus.
63 döds-samtligaavledundersökningenrättsmedicinskaEnligt den

kol-giftigainnehållerRökgasenrökgasförgiftning. ämnenoffer somav
totalgrundmycketinträffar pådödencyanid ochmonoxid och snart av
ellerandetagfyra tillendast åttadetrökgasAndassyrebrist. in tarman

medvetandet.förlorarungefär sekunder innan30 man
sjuk-inlagdablev påbranden, 150skadadesungdomar i213 varav
Sahl-intensivvårdsavdelning.Vårdbehövde på74 ungdomarnahus. av

Östra sjukhusetinlagdahade 57 patienter,grenska sjukhuset mestsom
sjukhusoch Kungälvs 11Mölndals sjukhus patienter49 33patienter,

inlagda patienter.
brännskadeavdelningar.Specialistvårdbehövde påTretton patienter

helikopterflyg ochmedfördes dessadygnetdet första patienterUnder
sjukhusetoch MalmöLinköpingStockholm,Uppsala,till sjukhus samti

i Bergen i Norge.
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4 Medier och myndigheter

Utredningens huvuduppgift kartlägga hur informationenär bran-att om
den och dess följder har förmedlats massmedier och andragenom
informationskanaler.

detta kapitel skallI utgångspunkterna för den kommande kartlägg-
mediernasningen och myndigheternas informationav presenteras.

4.1 första informationenDen

de ochI intervjuer utredningen genomförtmöten med anhörigasom
och med invandrarbakgrund myndighetsföreträdare harpersoner samt
frågan hur fick reda branden ställtspå till sammanlagt 55 inter-om man
vjuade. bör påpekasDet huvudsyftet med intervjuerna, exempelvisatt
anhöriga, fåinte dennavarit frågor.på ochFråganatt typsvar av svaren
har så naturligt kommit framsäga de samtal förts.att av som

de anhöriga tillAv tio omkomna och skadade brandeni angettsom
hur de först fått reda branden samtliga de blev uppringdaom attuppgav

telefon. Flertalet dessa samtal korn från barnens och be-vännerper av
kanta vilka ringde med mobiltelefon. Samtalen korn från brand-upp
platsen och ägde flesta fall kvarti till halvtimma efteren rum en upp en
branden. samtliga anhörigaNästan begav tillintervjuats omedel-sigsom
bart till brandplatsen och fortsatte sedan därifrån till sjukhusen. nå-Inte

de först fick reda brandenpå nyhetsmedier.attgon uppger genom
Huruvida detta generellt och gällerär samtliga anhörigamönsterett

naturligtvis omöligtär finnspå. Det exempel anhörigaäven påatt svara
andrai sammanhang de först fick reda brandenpå denisom sagt att

lokala morgontidningen Göteborgs-Posten. mycket talar för tele-Men att
fonen, och särskilt ungdomarnas mobiltelefoner, det vanligaste sättetvar

barnens föräldrar och andra anhöriga först fick vetskap bran-som om
den.

Telefonen också den helt dominerade informationskanalen förvar
den personal engagerade räddningsarbetet.i särskiltDet inteärsom var
överraskande, eftersom det detta fall handlari personal i tjäns-om som

larmas telefon. sjukvårdenöver informeradesInomten samtliga deav
intervjuade branden telefon och det absoluta flertalet inomom genom
den kommunala förvaltningen och polis och räddnings-ansvariga inom

meddeladestjänst branden telefon.om per
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invandrarbakgrundmedvaravfemtontal tioDet sompersoner
engageradeellerdrabbadetillhör devarken närmastintervjuats varsom

bran-informationfick förstaräddningsarbetetomedelbaradet sini om
tillfrågade meddenyhetsmedier.eller indirektden direkt Fem avgenom

branden direktfick redade först påinvandrarbakgrund att ge-uppgav
uppringda ochblevmorgonsändningar.televisionens Fyra sattenom

tidningen.först brandenoch läste iomedelbart på TV-apparaten omen
informations-forskningenväl med vadResultaten överensstämmer om

spelarTelefonenkatastroferochvid olyckor ävenspridningen visar. en
blirinformationskälla.första Mångaallmänhetenroll förcentral som

nyhetsrapporteringen.delbekantaochuppringda tagitvänner avsomav
indirektnyhetsmediernaandra ordfall fungerar meddessaI som en

informationskälla.
därföroch lagtefter flestainträffade de gått sig. DetBranden äratt

informations-utgjorde demorgonsändningarochtroligt radions TV:satt
brand-denfick redaförstdel allmänheten påkällor där större omaven

okto-till denGöteborg 30inträffadekatastrof på Hisingen i nattensom
bland landetsden endanämligenGöteborgs-Postenber. morgon-var

fredagsmorgonen.brandenrapporterade påtidningar omsom

informationskanalerinformationsbehov olika4.2 Olika -
ochallmänhettyderfrån de personliga påResultatet 55 intervjuerna att
denfickutsträckningbrandenpersonligt drabbadede i storavsom var

olikaoch vidolikabrandkatastrofen påförsta informationen vägarom
katastrofensallmänhetenberörda ochde personligt itidpunkter. Och att

informationsbehov.olikahade heltinledningsskede
omedelbarthandbestod förstabehovanhörigas iDe att per-av

be-behovAllmänhetenshänt devadsonlig information sina.om som
vadallsidig informationkorrekt ochförsta hand fåstod i att somom

orsakade branden.vadhade fått ochföljder brandenhänt, vilka som

nybetsförmedlingenochMedierna4.2.1
skilja tvåkatastrof det viktigtallra första skedetdet är utI attenav

leaninformationsbehov. Dels demed olikartade vara per-somgrupper
redan frånkatastrof, dedelsellerberörda olyckasonligt somenav en
hänt.detpersonligen berörsdebörjan med intesig attvet somav

brandkatastrofenpersonligt berörda Göte-kunde iDe avvarasom
rnorför-far- ochsyskon ochföräldrar,borg rörde sig stor aven gruppom

diskotekallhelgonahelgenunder påoch barnbarnåldrar vilkas barn var
deras barn,säkraögonblick detill det påGöteborg.i Fram attvara

hiphop-festenhade befunnit isyskon påbarnbarn, bror eller siginte
personligtde direktlokalerMakedoniska föreningens på Hisingen var
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berörda händelsen. denna kan säkerhetHur medvistorav grupp var
det finnsinte ungdomar mellan28 000 15-20 Göteborgsårveta, imen ca

stad.
dessa potentiellt berörda blev förvissadeNär de tillhördeinteattom

de personligt drabbade branden övergick deras informations-som var av
behov till bli detsamma allmänhetens. Troligen dock medatt som ett

Hadestörre barn, barnbarn eller syskon hadeengagemang. man som
kunnat med festen kundepå lättare identifiera med desigvara man
föräldrar och syskon förlorat de sina.som

Allmänhetens informationsbehov består inledande skedei ett av en
olycka eller katastrof antalpå grundläggande frågor: Vadatt ettsvar
hände inträffade det inträffadeNär det Vilka inblandadeVar vilkavar -
offer krävdes gick det till Vad orsakenHur gick räddningsar-Hurvar
betet till Vad bakgrunden till det hänt Vem ansvarigvar som var

Allmänhetens informationsbehov tillgodoses första handi av mass-
mediernas nyhetsförmedling. Eftersom kartläggningen nyhets-av

de berördasrapporteringen perspektiv lokalagörs denärmast stårur
medierna Göteborg fokus och eftersomi de flestai de dödade ochav
skadade hade invandrarbakgrund det också kartläggaär intresse attav
informationen brandkatastrofen de medier särskilti vänder sigom som
till invandrare, främst sändningarna närradion och det kabel-lokalai i

Göteborg.TV-nätet i
Brandens omfattning och följder innebar också det fannsbådeatt ett

nationellt och internationellt för händelsen. detintressestort Iett stort
fallet gällde det särskilt de medier verksamma länder frånär isenare som

vilka många de drabbade katastrofen ursprungligen kommer. Rap-av av
internationellaporteringen nyhetsmedier har därföri också kartlagts inom

utredningen.

4.2.2 Myndigheterna och den personliga informationen
de kundeFör utesluta deinte personligt berörda brand-attsom var av

katastrofen spelade nyhetsrapporteringen inledningsskedet under-i en
ordnad roll direkt informationskälla branden. antalEtt stortsom en om

de anhöriga hade meddelats mobiltelefon och brandplatsenvia påav var
två tidigare förstaden nyhetsrapportenän timmar sändes vidänmer

tvåtiden Och för anhörigai TV. fick den första informationenäven som
branden direkt nyhetsrapporteringen spelade massmediernaom genom

efter detta första besked sannolikt underordnad roll inlednings-ien
skedet. Bland det skälet nyhetsmedierna kundeinteannat attav ge svar

de frågorpå de anhöriga ställde: deras barn festen ochOm påsom var
vad fallet,så hade hänt med deras barn. det oskadatVarsom, om var
Levde det

Nyhetsmedierna kunde vid den tidpunkten och borde hellerinte
de kunnatinte, de frågor föräldraräven på och anhö-om ge svar som
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barnbarnellersyskonderas barn,vad häntBeskedhade.riga somom
frågoranhörigasdenyhetsmedierna. påfåkunde de Attviainte ge svar

myndigheter.för berördauppgift ochförsta handi ett ansvarenvar
sjukvårdspersonalpolis ochframföralltdetförsta skedetdetI var

frågor.derasoch besvarade anhörigasuppgifthade till mötaatt orosom
och dessstadGöteborgsalltjämtoch spelarskede speladeI ett senare

förkontaktkanalochinformations-rollviktigförvaltningarolika somen
gjordes ocksåinformationsinsatserviktigadrabbade. Andrade närmast

trossamfund och kyr-invandrarföreningar,frivilligorganisationer somav
branden ochinformationenomfattarkartläggningkor. Utredningens om

tonviktinformationskanaler, meddessaföljder samtligadess i typer av
har spelat.myndighetervid den roll ansvariga

kartlägg-från utredningensresultatenkommerkapitel 5-7delI
internationellanationella ochlokala,nyhetsrapporteringen ining av

frånresultaten8-10 kommerkapiteldelredovisas.medier ut-I IIIatt
bemötandeinformation ochmyndigheternaskartläggningredningens av

redovisas.att
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Nyhetsrapporteringen5 brandenom

utredningens huvuduppgifter kartläggaEn nyhetsrapporteringenär attav
branden och dess följder. huvudfrågeställningar fokus.Två står iom

gäller vilken bildDen nyhetsmedierna branden, räddning-ena som gav av
och de berördessinsatsen branden ungdomar, anhöriga, polis,som av -

räddningstjänst, sjukvård och andra myndigheter. andraansvariga Den
gäller vilken bild nyhetsmedierna brandens orsak; vilkaisom gavs av
förklaringar brandens uppkomst förloppoch och vilka ansågsgavs om

för branden.ansvariga
detta första kapitel undersöks nyhetsmediernasI rapporteringtreav

branden och de händelser följde branden. kapitelpå I nästaom som
undersöks nyhetsmediernas bild brandens orsaker. Och kapitletiav
därefter redovisas de slutsatser dras undersökningen.som av

första nyhetsrapporteringen5.1 Den

journalisterna larmats5.1 1.
fem kl efter23.50Knappt Lundby Brandstation blev larmadminuter att

till brandplatsen, fick tidningen Arbetet Göteborg och regionalai SVT2:s
nyhetsprogram reda brandenpå de blevVästnytt uppringdaattgenom

larmspaningsföretag Norrköping företag lyssnari SOSettav en som av-
Alarm för svenska nyhetsmediers räkning. kontak-Två minuter senare
tade larmspaningsföretaget och Aftonbladet och efterExpressen strax
midnatt och Aktuellt följt Aftenposten och VerdensRapport Gang iav
Norge.

Journalister fick reda branden andra informations-påäven genom
kanaler. fotograf Aftonbladet Göteborg lyssnade polisradionEn på i iav
bostaden och fick beskedpå brandså vis "en på Hisingen.storom

fru fick uppdragHans medan han själv bili ringa sig iatt reporter togen
till brandplatsen.

Göteborgs-Tidningen GT fick från denochtips privatpersonen
fotograf fanns redaktionen åkte omedelbartpå tillsammansivägsom
med reporter.en

Göteborgs-Posten fick reda branden frånpå AlarmSOS via Mini-
calltjänst. kvällsreportrar fannsTvå kvar redaktionenpå på vägsom var

Ävenhem, dröjde kvar. Västnytt-redaktionen, också larmatsmen som av
Norrköpingsföretaget skickade frilansfotograf. hade samtidigtHanut en
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förTjänstgörande chef Radiofått bostad.själv minicall-meddelandet i sin
informationsdirektör kvartkommunensGöteborg blev uppringd överav

tiotal medarbetare.ringde inHanett. ett
kort0129.49.första telegram först klsändeTT Detsitt ettut var

okontrolle-omkommitharmeddelande 20-tal i"ettatt enpersonerom
Makedoniska föreningen Göteborg.rad brand i i

branden Göteborgfick beskedStockholm TT iiReuter genom om
nyhetsmeddelande.flash kortoch sände några minuter ettutsenare en -

ochomfattande telegramKlockan 01.43 gick på Reuters nätutett mer
blev kändbranden Makedoniska föreningens lokaler på Hisingen överi

räddningspersonalblandvärlden. TV-nyhetskanalen harCNN annat av
informationskälla.och andra efterhand tidig CNNi angetts varsom en

emeller-04.10 svensk tid.med nyheten branden först kl Detute varom
webredaktiontid TV-sändning i USA.på CNN:sinte CNNin,utanen -

första platsjournalisterna på5.1.2 De
förstadenUngefär efter tolvslaget,utlarmningen,15 minuter runt var

ochfotograf från Aftonbladet.journalisten plats GT:spå reporteren-
ungefär samtidigt medfotograf efter,framme brandplatsenpå straxvar

redaktionsfönstret rökenfrånAftonbladets sågGP:sreporter. reportrar som
nattchefenmeddeladefrån branden andra sidan älven någotpå att var

från bilen tillringdeåkte till brandplatsen ochpå gång. 00.10De ca
skadade. Redaktionsledarenpolisen och fick besked påmånga ärattom
Redaktionen hade hem såArbetet också fått larmet avvaktar. gåttsom

tryckning.det fanns ändå åtinget göraatt nattens
brandplatsen.ochtolv fanns Aftonbladet, GT påGPKvart över

frilansfotograf därhan minuterVästnytts ettatt senare.var paruppgav
Och plats kvartpåVästnytts reporter senare.var en

första radio- och TV5.1.3 Den rapporteringen z
till allmänhe-TV4 första nyhetsmediet gick med nyhetendet utvar som

film, programkontrollenKlockan direkt efter01.55, innanten. att nattens
första nyhetstelegrammethunnit släcka ned tekniken visades det om

brandkatastrofen.
brandenEko-redaktionen Radio rapporterade ii Sveriges natt-om

Därefter sände eko-redaktionenradion P3/P4 första klgången 02.00.
04.00nyheter för från och med klockanhalvtimmevarje rapporteraatt

följandekvart. första inslaget Ekot inleddeslängre påvarje Det i sätt:

följer här eko-"Med anledning katastrofbranden Göteborg såi extraenav
P4" Ekosignalsändning. lyssnar nattradion ochpåDu i P5

branden"Ekot sänder alltså med anledning den svåra på Hisingenextra av
där 20-tal har burits döda och mångaGöteborg såi i utnatt ett personer nu

föreningens lokalfemtio offer kan ha krävts. Makedonska påDet isom var
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Herkulesgatan på Göteborg alltså branden började,Hisingen larmeti som
gick ungefär vid midnatt och lokalerna pågick diskotek då.inne i Manett

alltså det fannsungdomar där lokalerna.säger många Mångaiatt var som
dom omkomna kan alltså ha ungdomar.varitav

samlar mycket uppgifter kan brandenVi på så och kommer ocksåvioss om
sända från Radio Göteborg lite Och återkommerSveriges medatt senare.

ytterligare uppgifter fort fått ytterligare detaljerså alltså kring brandenvi på
Göteborg Makedoniska föreningensHisingen lokaler, därmedi i slut på

den här sändningen."extra

Radio Göteborg började sändningar P4 klockan efterdirektsina i 02.30
den första ekosändningen. Till början sändes nyheter kvart ef-varjeen

Eko-sändningarna. Mellan nyhetsinslagen direkt frånter rapporteras
brandplatsen och från förmedladesstudion uppgifter från infor-
mationsstaben Gårda telefonnummerpå till krisjourer och sjukhus.om
sändningen pågick kontinuerligt till fredag kväll. Efter kl glesas05.30
nyhetsrapporterna till timsnyheter. Radio Göteborg gick också efterinut

Eko-sändning i P4 under hela allhelgonahelgen.varje Radio Göteborgs
första inslag, efter Eko-sändningen, började följandepå sätt:

"Och det här Radio P4.Göteborg, sänderSveriges medär Vi extranu nu
anledning den katastrof inträffade Göteborgpå ochHisingen i i nattav som

kunde höra Ekot här. finns alltså uppgifterni i Det änattsom om om mer
femtio människor kan ha omkommit den här branden, brandi en som
utbröt diskotek föreningenMakedoniskai Herkules-påett arrangerat av

Göteborg. Döda och förtsskadade har till Mölndalsi sjukhus, tillgatan
ÖstraSahlgrenska, till och till Kungälvs faraNiLasarett. är utomsom upp-

hem och vid liv. Alltså underrättaringa anhöriga,säga ni ärattmanas era
det oroliga ochmånga hör till polis och räddningstjänstär är sigsom av
efter storbranden där alltså människor kanpå ha omkom-Hisingen i 50natt
mit."

Nyheternas första inslag 4.00kl branden föl-påannonserades påom
jande sätt:

har omkommit och har"Minst 50 skadats vid100närmarepersoner en
häftig brand Göteborg Branden utbröt kring midnatt vid ungdoms-i i natt. ett
disko centrala Göteborg. Nyheterna sänder hel medi varje timma nya upp-
gifter branden.om
God morgon

nyheterna med extrasåndning med anledning den allvarligaHär är en av
brand 60Göteborg har krävt människors liv. Branden utbröti minstsom
kring midnatt andra byggnad Herkulesgatanpå våningen påi på Hi-en

karta visas, där det pågick ungdomsdiskotek.singen Enligt ögonvitt-ett
fanns det 400omkring ungdomar åldern lokalen bran-17-18 årsi i närnen

den började. Lokalen drivs makedonisk förening. Enligt den senasteav en
uppgiften har fått finns det tecken elden anlagd.vi på så pånatten attnu var
Brandkårer från hela Göteborgsområdet bekämpar elden och ambulanser
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handladefrån kallats för föra skadade till sjukhus. Totalthela länet har in att
det skadade.hundratalettom

TV4 Göteborg lokalaEfter TV4:s nyhetssändning kl 04.00 startade sina
under ochnyhetssändningar och sände sedan regelbundet natten mor-

TV4 Göteborg inledde sändning med:singonen.

Göteborg extrasändning med anledning den4 medTV"Här är storaaven
katastrofbrand inträffat sextiotal ungdomarhar på iHisingen Ettnatt.som

telefonnummeråterkomma meddöda, hundratal skadade. skallViär ett
för kontakt med sjukhusenanhöriga kan kommaringa ini runtatt omsom

Göteborg."i

ungefärSVT2 fulltaligt bemannatVästnytt-redaktionen Göteborgi var
frånförsta direktrapport brand-kl med03.30 25-30 Västnyttsca personer.

06.57. frånplatsen sändes kl åter-Treminutersrapporteringen Västnytt
första nyhets-kom kl och Västnytt-redaktionenssedan 07.57 08.57. extra

sändning först klockanägde 10.15.rum
nyhets-Rapport-redaktionen, har för allaSVT:sansvaret extrasom

04.00. Däreftersändningar genomförde första extrasändning klockansin
06.00las fram tillextrasändningar halvtimmein Varje morgonprogrammet

frånInspelningar sändningartidigarelagts halvtimme. SVT2:ssom aven
04.00kl fram till kl saknas.9.00

följande:från finns inspelat meddeladesdet första inslaget kl 9.00I som

"60 brandkatastrofen modern tiddöda och skadade den svåraste i190 ii
Ungdomsdiskotek eldhärjat Göteborg.Sverige ii natt.

God morgon

60 diskotekungdomar omkom alltså vid våldsam brand påpåi natt etten
allvarligt. Brand-Göteborg. har skadats, dem mycketHisingen 190 20i av

mordbrandorsaken klart fastställd, det kaninte sigär ännu röramen om
enligt räddningstjänsten."

före det få hade möjlighetbranden bröt midnattNär att taut strax var som
fanns lokalen, flera hundra ungdomar loka-två utgångar isig Det iut. men

len användes makedoniska föreningen Göteborg, igåri justmensom av
kväll diskotek lokalen mycket kort tid blev övertänd ochdet påivar som
alla försökte samtidigt."sigta ut

fredagskvällensAktuellt-redaktionen Stockholm beslutade sändai att
tekniker åkte till21.00-nyheter från Göteborg. journalister ochEn grupp

frånGöteborg för förbereda sändningen. sändningen gjordes Hammar-att
kulleskolan.

med följande:Aktuellt inledde 21-sändningsin

160dog ungdomar och omkring skadades brand-"Här isextio värsta
katastrofen hittills Och Göteborg ikväll och hela landet råderSverige. ii i
det chock och förstämning.stor
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kvällGod

160 domskadades,ungdomar dog alltså och omkring många svårtSextio av
idag. Uppgif-Göteborg tillkatastrofbranden till idag härvid i nattennatten

Halloween-fest förbyttes barafortfarande. glad på någravarierar Enterna
ifrånAktuellt ikväll direktofattbar tragedi, och sändertill viminuter en

där ungdomarnaskola Göteborg. skola mångaHammarkullens ärDeni av
elever.

bland andra. Ochpoliser, psykologer, läkarehar lång rad viVi gästeren
fruktansvärda händeförsöka samtala detskall efter bästa förmåga somom

planefter midnatt vid Backa på Hisingen."i natt strax

första5.1.4 pressmpporteringenDen
till redaktionen klockanåterkom 00.50Göteborgs-Postens två reportrar

för dedå redan tryckförsta Tidningenoch lämnade 01.15. isin text var
hadekvarnattchefen och den redigeraretidiga editionerna, som varmen

uppgiftermedDärefter korrigeradestimme.stannat omnyapressarna en
tryckningen editioner.branden under Den sistasuccessivt upp-av nya

klockanomkomna -lämnadesgiften vad känt antalet 02.30ärsom om-
göteborgsupplagan gick iinnan press.

första ordinarietid devidTidigt på samma sommorgonen,
därför också Göteborgs-Pos-radio och kundenyhetssändningarna TV,i

nyheten branden.läsare deltens ta omav

festhundratal skadadesungdomar dog och iprivat50 när"Minst ett en
400Cirkaförvandlades till eldhavföreningens lokalMakedonska i natt.ett

uppgifterbyggnaden gick Enligtfanns iungdomar någotnäri nattsnett.
anläggning"branden diskjockeynsstartade i

tidningsfri ochk dagden oktober,Allhelgonadagen, lördagen 31 är en s
fredagsmorgonenmorgontidningar.då det normalt Pånågrainte utsett ges

extratidningGöteborgs-Postens ledningbestämmer emellertid att utge en
innebar Arbetetbeslutbrandkatastrofen lördagen. i Göte-på GP:s attom

extratidning,för likhet medborg också bestämde GPisig utatt ge en
gradextratidning högeftersom Arbetets möjligheter iatt ut varge en

ställningstagande då tidningarnaberoende Göteborgs-Postens samt-av
rycks.

därsamlingsplatser Göteborgtill olikadistribueradesTidningarna i
tidningsbud kundemedVanlig utdelningfolk kunde exemplar.hämta sitt

Göteborghelgdagen. Radiotidningsfriadenordnas underinte annars
kunde hämtas.tidningarnasändningar GP:sinformerade Isinai var

nedbantadbrandenextratidninglördagenssöndagstidning ingick iom
bilaga.version som

stockholmskvälls-fredagen sände ochtillUnder natten en avvar
frånskillnadkunde tilltill Göteborg.tidningarna ned De,15-25 personer

utförligtantal helsidormorgontidningarna, på rapporteraett stort om
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brandkatastrofen redan fredagsupplagor. 30/ 12 stod föl-i sina GTI
jande med rubrik helsidor:tvåöver

Branden anlagdvar
60"Mellan och ungdomar 14mellan och dog70 år vid den18 i värstanatt

brandkatastrof inträffat ungdomar skadades. Ochi Sverige. Minst 100som
tidigt kom räddningsledaren Olin med den ofattbarai Lennart miss-morse
tanken: Branden kan ha anlagd. Och kan ha blockeratvarit någon-
nödutgångama".

lördagen kom kvällstidningarnaPå med extratidningar branden.även om

fortsatta uppmärksamheten5.2 Den

Vid tvåtiden till fredagen den oktober,på drygt50 två timmarnatten
efter branden hade upptäckts, gick nyheten brandkatastrofen iatt utom
radion televisionen.och kortfattade meddelanden med deFörst som
uppgifter fannsdå tillgängliga vad hänt. och medFrånsom om som
klockan tre-fyratiden fickpå omfattningrapporteringen störrenatten en
med direktsända inslag från brandplatsen både radio frånoch OchTV.i
klockan kompå brandkatastrofenrapporteringen attsex morgonen om

de ordinarie nyhetssändningarna.ingå Nyhetsmorgonprogrammeni i
radio och dominerades helt händelserna Göteborg.TV iav

tabell redovisas sammanställning de5.1 nyhetsmedierI en av som
undersökts. Sammanlagt har nyhetsrapporteringen kartlagts under fem
dygn femton tidningar och olika nyhetsredaktioneri radio ochsju inom

tidningsartiklarTV. och nyhetsinslagCa 790 radio och har1 100 i TVca
analyserats.

omfattarAnalysen sålunda enbart det renodlade nyhetsmaterialet. I
radio och sändes andra inslagTV och haräven Detyper av program.
analyserats, redovisas detta sammanhang.inte imen

det gäller antalet nyhetsinslag radio och formNär telegrami TV i av
och nyhetsreportage det dock mycket uppskattning,rör sig om en grov
eftersom det under och under den första dagen handladeävennatten

extrasändningar därmånga mellan olika oftainslaggränsen svårärom
fastställa. Antalet inslag redovisas därför tabellen eftersom resul-inte iatt

endast handlar uppskattningar. tabellkommentaren redovisasItatet om
dock sådan uppskattning antalet inslag. detAtt svårtvarit sättaatten av

mellan olika inslag extrasändningarna har dock påverkatgränser i inte
analysen innehållet inslagen.iav

exakta tiden för radions och televisionensDen nyhetssändningar har
också fastställa eftersomsvår utredningen kunnat få framvarit inteatt
inspelningar från allt sändes radio och bl därför deti TV, attsom a
saknas inspelningar. tabell redovisas dock5.1 uppskattningI anta-en av
let sändningstimmar för de olika nyhetsredaktionerna.
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den resultatredovisningI följer har för åskådlighetens skullsom en-
skilda tidningar och enskilda nyhetsredaktioner slagits olikaisamman

Redovisningen förresultat enskilda mediergrupper. iav presenteras en
särskild tabellbilaga bilaga 4.

Tabell 5.1 Nyhetsbevakningen brandkatastroten i Göteborg undersökta nyhets-av -medlers bevakning förstaunder de lem dygnen 30/10 3/11 1998-

Antal Totalt
artiklar/ Antal utrymme i Procentandel Summa
inslag bilder helsid/tim text rubrik bild procent

Loka/press
Göteborgs-PostenGP 90 57 25 33 14 53 100
Arbetet NyheternaArb 125 60 15 36 14 50 100
Göteborgs-tldningen GT 76 110 34 20 17 64 100
Metro,Gbg Met 66 13 8 42 27 31 100
Kvö//spress
Aftonbladet AB 96 91 31 26 19 55 100
ExpressenEx 63 88 30 19 67 61 100
Storstadsmorgonpress
SvenskaDagbladet SvD 51 15 7 55 15 30 100
DagensNyheterDN 64 25 12 41 17 42 100
SydsvenskaDagbladet SDS 54 17 8 49 13 38 100
Loka/tidningar
BoråsTidningBl 32 22 6 35 14 51 100
HallandsNyheterHN 9 5 2 55 14 31 100
NorrländskaSocdem NSD 11 7 2 37 15 48 100
KristianstadsbladetKbl 17 l 1 3 37 15 48 100
Dala-DemokratenDD 17 11 2 46 17 37 100
Jönköpings-PostenJP 14 5 2 40 18 42 100
Nyhetsbyråer/Text-TV
1T 165 -SVT-text 59 2-NationellTV
Aktuellt/SVT1Akt 1timca
Rapport/SVT2Rap 7 timca
Nyheterna/TV4Nyh 9 timca
LokalTV
SVT2Göteborg Västnytt 2,5timca
TRV4Göteborg TV4 Gbg 4,5timca
Nationellradio
Eko-redaktionen/PlEkot 6 timca
RadioGöteborg Vöstekot 6 timca

Kommentar: sändningstiderDe i tabellen för radio röroch TV sigsomanges uppskattningaretter-om
det i tall gått fådel inte att fram inspelningarsom en Antal nyhetsinslagi radio och TVav programmen.

har inte angivitsi tabellen att det i bl extrasöndnlngarnaunder natten svårtpga har varit att sökerta
identiñerainslagsgrönser.Enmycket uppskattning antalet nyhetsinslagtelegram ochgrov av repor-tage ör:Aktuellt 30,Rapport 200,Nyheterna 200,Västnytt 70,TV4Göteborgca ca 90,Ekotca ca ca ca250 Vöstekotoch 200.ca
Helsidor fullformatsidor,det innebar t att tidningar i tabloidformat t kvöllspresshar nöstanex ex

sadubbelt manga sidor Landsortspress lokaltidningar LT.
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nyhetsmedi-uppmärksamhet iförväntatfickBrandkatastrofen storsom
undersöktasände de24 sjufredagsdygnets timmarUndererna.

nyhetsinslag700ochradio- TVnyhetsredaktionerna i sammantaget ca -
undersöktatill längre Denyhetsmeddelandenfrån korta trereportage.

dagstid-deExpressen ochochAftonbladetGT,kvällstidningarna tre
underextraupplagormedkomMetroochArbetetGP, utningar som

mycketoch40 artiklarochmellanoch 30innehöll ettlördagen envar
bilder.antalstort

bevakningenroll vidmycketspeladebildmaterial storPressens en
bildernatabell närmare5.1framgår utgörbrandkatastrofen. Som avav

självaGöteborgs utgör textenhälften I morgonpressutrymmet.av
kvällspressenochnyhetsutrymmet itredjedelungefärbrödtexten aven

ochKvällstidningarnabilder.ochrubriker80utgörs närmare procent av
tal,absolutanyhetsmedier,de iändåGöteborg äri sommorgonpressen

klartbranden störst textutrymme.ger

Informationsspridningen5.2.1
informationsspridningen störstasnabbheten ikatastrofsituationer är avI

samhällespridsinformationen ivilkasnabbt och på ettvikt. vägarHur
kris-områdenauppmärksammade inomdedärförtillhör ett merav

6.se bilagakommunikationsforskningen
brand-massmediernaallmänhetentill viaInformationsspridningen om

allhelgonahelgentidningsfriadenkom attGöteborgkatastrofen i genom
och långsammasnabbakmellanfinnsskillnadden saccentuera som

nyhetsme-snabbastedettraditionellthar varitLjudradionnyhetsmedier.
nyhetsmorgon-under århartelevisionendiet, genomsenaremen

ljudradionskommit sigdygnetruntsändningar närmaochsändningar att
nyhets-kortaförstasändes deGöteborgbrandkatastrofenVid isnabbhet.

förstutbrott iefter brandenshalvochmedelande timmatvå enca -
radion.femoch itelevisionen minuter senare

nyhetsredaktionerna idesände sedan tvåförsta dygnetdetUnder
längdvarierandenyhetsinslagvardera 150radion genomsnitt omi avca

televisionen inyhetsredaktionernafem inomoch debrandkatastrofen
nyhetsinslag.vardera 80genomsnitt ca

informationsspridningendominanstotala iEtermediernas närmast
kraftigtdockförändrasnyhetsdygnetförstabrandkatastrofen det re-om

komkvällstidningarnadärförförstadet utandra dygnet.dan det För att
lokalaoch denbrandenspecialbilagoromfattandemed morgon-om

därförandradetextratidningar.gratisutdelade För attutpressen gav
kraftigt.minskade Un-nyhetsrapporteringetermediernasiintensiteten

förstaunder debrandensändesinslagdegefär 80 procent omsomav
påpekasdå mångabörförsta dygnet.det Detsändesfem dygnen att av

utgjordesfredagsnattenundersändesetermediernainslagen i avsom
uppdaterades.oftast ocksåupprepadesvilkameddelanden,korta men
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Med undantag för Göteborg fick delen befolkningstörre Sverigesav
under de första dygnen undantagslöst all information brandentre om

radio och eller kvällspress.TV söndagen kundePå läsarna, hu-genom
vudsakligen de storstäderna,i del vad hade hänt itre sinta av som
morgontidning förstoch måndagenpå rapporterade huvuddelen deav
svenska lokala morgontidningarna brandkatastrofen Göteborg.i Förstom
efter drygt dygn fick med andra huvuddelenord landets befolk-tre av

tillgång tillning informationskälla branden.morgonpressen som om

Nybetsinformation5.2.2 andrapå språk
Redan tidigt under stod det klart omkomnamånga och denatten att av
skadade Ävenbranden hadei invandrarbakgrund. ungdomarna självaom
talade svenska kunde ändå goda grunderpå delanta attman storen av
de drabbade ungdomarnas anhöriga varken talade eller förstod svenska.

första informationenDen massmedierna fannsi tillgänglig påsom
språk svenska sändes Radio Göteborg. fredagsnattenän Påett annat av

sändes nyheten kl serbiska/ kroatiska/05.20 på bosniska och makedoniska,
spanskapå 04.50, somaliskapå och finska05.20 på och ävensenare

kurdiska kurmandji. sändeSenare alla språkenpå gång i timmen,man en
gjorde uppehåll dagen ochpå återkom 14mitt mellan och medett 17
kontinuerliga två långa telegramläsningarminuter de olika språken.påca

sändningarna fickFör hjälp tolkar från kommunens tolkcentral.man av
RadiosSveriges minoritetsredaktion sände fredagsmorgonenpå mel-

lan klockan fredagenUnder10.00-12.00. sändes sammanlagt 5 timmars
nyhetssändningar olika språk albanska,på 9 arabiska, assyriska, gre-
kiska, persiska, polska, spanska, serbokratiska och turkiska. Program-

mellan och långa10 15 och inriktadesminuter helt nyhetsbe-påmen var
vakning branden. handlandeDet uteslutande studio-nästanav om
produktioner. Nyhetsreportage från platsen förekom endast i ett program.

radioprogramDe finns andra språk den lokalapå närradionisom
har bestämda sändningstider. fredagskvällen,Under knappt dygn ef-ett

branden, sändes två Dels spanska Radiopå de Abril,ter 19program.
dels persiskapå Radio Iran. handlade flera långaDet sänd-timmarom

Under lördagenningar. sände förutom dessa radiostationertvå ytterli-
persiska, spanska och Eritrea handladetigrinjatregare program som

branden. lokal kabel-TV sändesI andra språkinga påom program un-
der de första fem dygnen. tisdagen denFörst på november sändes3 i
Öppna Kanalen eritrianskt och somaliskt TV-program 30ett ett om res-

60pektive minuter.
Bland de svenskspråkiga nyhetsmedierna det enbart Göteborgs-var

och tidningenPosten GT extratidningar lördageni sina på in-som gav
formation branden andrapå språk. hade anlitat kommunensGPom
tolkservice och presenterade kortfattade artiklar branden olikapå sjuom
språk.
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informationfinna påkunnatdäremot någonUtredningen har inte
TV4.ellerbåda kanalerTelevisionsvenska ispråk Sverigesiänannat

respektive lokalaregionalaTV-företagensför de bådagällerDet även
TV-stationer.

nyhetsmedierUtländska5.5

världsnyhet.kallasbrukarblev vadBrändkatastrofen Göteborgi ensom
tidigtOslo och Köpenhamn påkorn frånutländskaförsta TV-teamenDe

England.ochfrån Tysklandkvällen flögsfredagen och TV-teampå in
deVid sidannådde medieintressetUnder lördagen maximum.sitt av

50-talplatshändelsen TV-bevakades påsvenska nyhetsmedierna ettav
14 olikauppgift fannsEnligt TV-från andra länder.bolag och tidningar

Frankrike,Tyskland,England,nordiska länderna,Alla deplats:påteam
ÄvenochRysslandPolen,Italien, USA.Holland, Schweiz, Spanien, me-

Polisen harhördeochdier Australien ävensig.Japan atti uppgettav
Eftertill dem.direktantal länderfrån ytterligarenyhetsmedier ringtett

brandkatastrofenför på-utländskadock detmattadeslördagen intresset
tagligt.

nyhetsmediernasutländskabrandkatastrofen blev deefterdebattenI
särskilt degälldeuppmärksammad.starktbranden Detbevakning av

defrån vilkaländerverksamma mångasatellit-TV-kanaler iär avsom
olikaharUtredningen påursprungligen kommer. sättdrabbadesärskilt

nyhetsmedierinternationelladessakartlägga vilken bildförsökt gavsom
har utredningen presstjänstbrandkatastrofen. Bland via UD:sannatav

hurambassader världenförfrågan tillställt över18 Sveriges omaven
respektivemedierna derasbevakadesbrandkatastrofen Göteborg iii

länder.
länderutgångspunkt från demedhand bestämtshar förstaUrvalet i
dennatill.hade anknytningdrabbadevarifrån flertalet de Inärmastav

Bel-Polen, JugoslavienGrekland,Turkiet,Chile,första ingår Iran,grupp
dennaockså tillhörIrak, Somalia ochgrad och EritreaBosnien. som

utgjordes deandrabeskickningar.saknar svenska En avgruppgrupp
och tredjeoch FinlandDanmark,nordiska länderna Norge gruppen

Frank-Tyskland, England ocheuropeiska ländernautgjordes de störstaav
inträffat lik-tidigareeftersom det Dublin årIrland någrarike i ensamt
geografisktutgjordesfjärdediskotekbrand.nande Den gruppen av-av

Sydafrika.Ryssland ochländerlägsna USA, Japan,större som
ochRyssland, Tysklandambassaderna Iranfrån i Norge,Svar samt

vilkasoch Belgrad,TeheranAmbassaderna ärJugoslavien saknas. i svar
arbetsuppgif-andrastarkt sysselsattadockhar varitintresse,stort avav

förfall legatdärför dessa på inUtredningen har tvåinte i att svar.ter.
bevak-nyhetsmediernasinternationelladeuppgifterDe ges omsom
uteslu-nästföljande kapitel byggerochbrandkatastrofen dettaining av

44



1999:68SOU Nyhetsrapportering brandenom

tande ambassadernaspå de frågorpå utredningensju ställt tillsvar som
dem. Utredningen har på punkteräven vissa undersökningar,gjort egna
bland har del det antalet tidningar finns elektro-annat istoraen av som
nisk form på internet gåtts igenom.

Brandkatastrofens5. 3.1 uppmärksamhet utländska nyhetsmedieri
Brandkatastrofen Göteborg ficki omfattande uppmärksamhet i tur-en
kiska medier. Turkisk hadeTV direktsändning från branden och den
följdes Ävendetaljerade redogörelser. dagstidningarna ägnadeupp av
branden uppmärksamhet. de turkiskaMenstor rapporteringen i medi-

slutade efter dagarnågra och uppföljningtvärt någon med bak-erna
grundsfakta branden har, enligt ambassadens bedömning, före-inteom
kommit turkiska medier.i Tragiken kom särskilt beröra Turkiet efter-att

det bland de omkomna fanns flera turkiska barn.som
bosniska nyhetsmedier fickI brandkatastrofen också uppmärk-stor

samhet. efter brandenMorgonen skrev alla tidningar korta rapporter om
branden. rapporteradePressen fakta och branden inträf-närom om var
fat och hur många befarades omkomna och skadade. Bosnisksom vara

ochTV radio rapporterade under den första dagen alla sändningari sina
branden Göteborg.i därpåDagen TV-nyheterna detalje-om gav en mer

rad beskrivning brandens uppkomst och förlopp, hur mångaom som
skadats och omkommit.

grekiskaDe medierna uppmärksammade huvudsak händelsernai
kring själva branden. ägnade särskildDe uppmärksamhet förhållandetåt

flicka grekiskt hörde till de omkomna.att en av ursprung
de polska mediernaI branden förstasidesnyhet deivar storaen

rikstidningarna och utgjorde förstanyheter radio och Nyhets-i TV.
bevakningen relativt kortfattad och koncentrerades till själva olyckan.var

Chilenska nyhetsmedier starkt händelserprioriterar syd- ochi
nordamerika och förintresset begränsat.Europa Brandkatastrofenär mera

Göteborg ficki därför efter Chilenska förhållanden mycket stor upp-
märksamhet. Branden rapporterades huvudnyheterna undersom en av
fredagen och lördagen. Branden rapporterades de flesta TV-kana-i av
lerna form kortai nyhetsinslag med bilder från katastrofplatsen. Deav

radiokanalerna redogjordestörsta också för branden nyhets-i sina
sändningar. fem ChilenskaDe tidningarna hadestörsta de första da-två

artiklar, helsidesartiklar,några branden, Materialetgarna varav var om
huvudsakligen hämtat från utländska nyhetsbyråer. påföljandeDevar

dagarnatvå fanns mednotiser depå ungdomar chilenskttrenamnen av
omkom.ursprung som

Danmark,I och FinlandNorge uppmärksammades brandkatastrofen
deti lika mycketnärmaste den gjordes Brandeni Sverige. i Göte-som

borg bevakades dennärmast inrikesnyhet de nordiskaisom vore en
länderna. norska ochDe svenska kvällstidningarna hade exempelvis en
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fördebranden vilketmaterial övrigtdelmycket gemensamtstor om
förhållanden.normalaunderharäven

finskahuvudinslagGöteborgbranden ifredagenhelaUnder ivar
bilagorflersidigahadeoch HelsinginHufvudstadsbladet SanomatTV.
bevak-följakundenyhetsredaktionernafinskadeunder lördagen. Då

harnyhetsmedierfinskaallasvensk och dåTV störreningen i egna
Göteborg blev enligttillvarav mångakorrespondenter i Sverige reste

likartad denganska inyhetsbevakningenbedömningambassadens
Sverige.

omfattandemindretroligenmediernadanskaBevakningen dei var
nyhetsmedi-med de norskajämförelsesynnerhetfinska ochde iiiän -

ochlördagenhelsidesnyhet underdockKatastrofbranden var enerna.
förstadedock underdetdagspressenden danskasöndagen. treAv var
hadePostenIyllandstidningarnadedygnen endast större somen av

tidning-danskabrandkatastrofen.nyhetsbevakning De övrigaavegen
nyhetsbyråmaterialenbartåtergavarna

mycketunder helgenägnadesdagspressenden danska stortI ett
förhållandendanskabrandbevakningen,ungefär hälften åtutrymme, av

skekunnefaktum også i Dan-och detbrandsäkerheten "Detinom att
brandmyndig-danskavid desärskiltuppehöllmark". sigPressen att

svenska.deföreskrifterheternas sämre änvar
mycketbrandkatastrofenfickFrankrikeTyskland ochEngland,I en

brandenfickEnglandochradioomfattande bevakning TV. Ii press,
nyhetsbyråer,medier, trycktallauppmärksamhetmycket istor press,

första-nyhetenhade påoch kvällstidningarradio och FleraTV. morgon-
färgbilderflera fall mednyhetsplats,utförligsidan och på irapportering

förstanyhet,brandenTV-kanaler kornspalter.tre-fyra Iöver ett sompar
Även radionyheternasträckte imed inslag minuter.sig över ett parsom

dekatastrofen.efterdagenflera sändningar Iförsta nyhetbranden ivar
blandGöteborgbrandenfick ocksåfranska medierna i utrymme,stort

koncentrera-Bevakningenflera dagstidningar.med bilder i storaannat
branden.självades rapporteringenrunt om

nyhetssändningarsamtligauppmärksammades brandenIrland iI stort
myndighets-med svenskaförsta dagarna.och deradio IntervjuerTVi

Irländskefter branden. TVfredagsmorgonenförekom redan påpersoner
rapporteradedagarunderGöteborghade i ett omteamett parsom

före-brandenfråndärefter. Direktreportageoch händelsernabranden
brandenmedflertal ungdomarmed varitkom och intervjuer ett omsom

HeraldkvällstidningenIrish och EveningMorgontidningenvisades. Times
fredagen.första sidanhade nyheten påpå

inrikes-behandladesGöteborgbrandkatastrofenOm i närmast som en
överraskande,heltfick dennordiska nyhetsmediernanyhet de inte, intei
ochavlägsna länderoch USA Japan.lika genomslag i storastort som
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de amerikanska nyhetsmediernaI uppmärksammades branden brett
kortfattat under det första dygnet, förpassades fort till notis-men men

plats. TV-bolagen bevakningDe inskränkte till korta telegramsigstora
under förstaden dagen och de TV-bolageninget gjorde uppfölj-storaav

dagarna efter eller skickadeningar korrespondenter till platsen. Branden
omnämndes det omfattande amerikanskai nyhetsutbudet radioi press,
och 86sammanlagtTV under de första fem dygnen.gånger

de japanska medierna uppmärksammadesI branden kortfattat dei
flesta radio- och TV-bolagens nyhetssändningarstörre och notisformi i
alla landets rikstidningar. Bevakningen koncentrerades till själva bran-
den och händelsen följdes inte utgjordesRapporteringen nästanupp.
uteslutande påfallande likalydande nyhetsmaterial från Reuters,ettav

och den japanska nyhetsbyrånAP Kyodo News. z
Sydafri/eans/ea fickmedier brandenI relativt genomslagskraftstoren

åtminstone dagspressen. tidningar slogi Många branden förstapåupp-
sidan med bilder förtvivlade knä framförtonåringar på döda ochav
skadade kamrater vid katastrofplatsen.

5.4 Bilden katastrofenav
Journalisterna rapporterade brandkatastrofen Göteborg under detiom
första skedet från huvudsak fyra olika platser. brandplatseni därFörst

förstade gjordes medintervjuerna och förögonvittnen representanter
räddningstjänst och polis uttalade Garda brandstation blevsig. nästa
bevakningsplats. höll de berörda myndigheterDär gemensamma press-
konferenser med början från kl tredje bevakningsplats3.30. blev sju/e-En
husen och fjärde Hammarkullens leyrlea dit antal sörjandeett storten
ungdomar och anhöriga sökt sig.

4. Fa/etarapporteringen5. 1
första ochDen grundläggande uppgiften för professionell nyhets-en

journalist informera vad hänt; allmänhetenär påatt attom som ge svar
grundläggande frågor branden: Vad hade hänt inträffade detVarom
Vilka inblandade vilka offer krävdes gick det till VadHurvar var-
orsaken gick räddningsarbetet tillHur kundemånga räddas OchHur
vad bakgrunden till det hänt Vem ansvarigvar som var

tidigare från förstaDe de nyhetsinslagen och nyhetsartiklarnacitaten
uppfattning vilken utsträckningviss journalisternai lyckadesger en om

besvara den här frågor. ingående efter-En genomgång itypen av mer
hand journalisterna betydandevisar utsträckning bådei ochatt tog upp
besvarade de frågormånga allmänheten kan ställa krav på. Kra-av som

korrekt informationpå dock bakgrundmåste vad vidvet motses av som
den aktuella tidpunkten kända uppgifter. början dock delär I gavs en
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sakförhållanden, Hisingenkändauppgifter,felaktiga attäven t exom
korrektadärexempeldet finns bra påOchGöteborgligger city.i att

efteråt.direktnyhetsstudionfaktauppgifter ii motsägsreportage
sakförhållandenfaktiskauppgifterfelaktiga ärFörekomsten omav

resul-oftastdeförekommeroch deomfattandeemellertid ärnär ettinte
tidpunktenaktuellatillgå vid denuppgifter fannssäkrainga attatttat av
olikafråninformationmotsägelsefullochofullständigeller upp-gavsatt

sakuppgifterviktigamindredet oftasthandlargiftslämnare. Dessutom om
därför påståkanhelhetsbilden. dennaförstör meningI attinte mansom

tillgodosågsfaktainformationgrundläggandebehovallmänhetensatt av
brand-Uppgifternadramatiska skede.förstabrandkatastrofensunder om

kapitel.behandlasorsaker i nästaens

faserIeatastrofens olika5.4.2 Rapporteringen om
följerolyckakatastrof ellerfrånJournalisternas rapportering storenen

vadhändelsensjälvabeskrivsbestämtoftast Förstmönster. somett -
vadOchkrävt.brandenvilka offerdet hänt,inträffat, ochnär somvar

skyldighållaskankatastrofen ochellerolyckanorsakat vem somsom
diskute-nyhetsrapporteringdeninträffade.för det Det är typen somav
svenskaden bild deöversiktligttabell 5.2I presenterarrats somovan.

faser har dennainslag ellerbrandkatastrofens olikanyhetsmedierna gav av
branden.beteckningenundersammanförts

skildra den görsbevakningen insatsinslag äriEtt att avsomannat
drabbatsdeoch handför räddaoch andramyndigheter att ta avsomom

be-undersammanförtsdennatabellen harkatastrofen. rapporteringI
omhänder-Medomhändertagandet.respektiveteckningen räddningen
sjukhusenvårdenmedicinska påförutom dentagande här rentavses

andraochkrisgrupperomhändertagandet olikapsykosocialadet iäven
drabbade.till desamhällsstödformer av

ochidentifieringkringkatastrof rapporteringVid upptarstor un-en
upplys-liksomplats,skadadeochomkomnaderrättelser storenom

kallasbesked. tabellenförkanvad anhöriga Iringaningar attom
underrättelser.förmedierapporteringdenna typ av

räddningsarbetet,katastrofen,självabeskrivningenFörutom om-av
detkrävtsde offer ingårhändertagandet och i mönstret att rappor-som

denförsta handkatastrofen.reaktionerolika på I omtypertera om av
formreaktionsamhälletsockså ikatastrofen utlöser. Men avsorg som

ochorsaken kanvadförutredningarolikatillsättande utrönaatt varaav
händel-olyckor ochbrukarhar begåtts.brott Dessutomnågot storaom

följsdettillhör ocksåsamhällsproblem.olika Detaktualisera somser
omfattarsamhällsdebattkallastabellmedierna. 5.2iDeti rap-somupp

brandsäker-första handaktualiserade.brandenfrågorkring de Iportering
ungdomsfrågor.ochintegrationsfrågorhetsfrägor,
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Tabell 5.2 Nyhetsmediermediernas uppmärksamhet brandkatastrofens olika laserav
procent

Lokal Storstads-
Kvölls Lokal- TV- Lokala Radio- SVTLokalamorgonvmorgon-

tidn TT TV-nyhnyhet nyh radnyh textpress press press
Branden 12 14 17 18 21 35 30 32 42 27
Räddningen 4 o 12 5 5 ö 9 12ll 13
Omhändertagande17 13 8 13 14 13 13 11 15 11
underrättelser 5 7 7 7 10 12 8
Sorgen 25 22 21 25 18 17 18 10 12 15
Utredningar 3 5 3 8 8 4 5 6 4 5
samhällsdebatt 5 9 3 10 4 7 3 5 0 5
Annat 29 25 29 18 23 11 15 15 3 ö
Totalt 001 1OO 001 i00 001 100 i00 100 00 001 1

Kommentar:Resultatet ett genomsnittsvördeför de olika mediegrupperna. Siffrorför enskildaavser
medier redovisasi bilaga

kring branden fårRapporteringen uppmärksamhet etermediernastörst i
och storstadsmorgonpress.minst Branden fåri gånger sånästan tre stort

radio och 30-42 procent 12-14i TV iutrymme som morgonpressen
procent. Räddningen får uppmärksamhet kvällspressens nyhets-störst i

måttligtrapportering, fåri Däremotett utrymmemen morgonpressen.
kring uppmärksamhetrapporteringen ochstörst isorgen morgonpressen

etermedierna.minst i
skillnad kan iakttasDen nyhetsbevakningens inriktningi iärsom

första hand resultat de mediegrupperna inriktar olikapåsigett att treav
nyhetshändelser, också resultat vilken tidfas befanndeär i sigettmen av

förhållande till det faktiska händelseförloppeti och förhållande till vadi
andra medier tidigare publicerat.

Etermedierna först händelsen och det äratt rapportera attvar om
därför naturligt bevakningen fokuserades till branden, dess uppkomstatt

förloppoch och vad kunde tänkas orsaken till branden. Mensom vara
samtidigt också denna dramatiska händelser TV-mediet.typpassar av
Kvällspressen inriktning räddningsinsatsen ochpå in-morgonpressens
riktning skildra merpå brandförloppet, återspeglar ocksåänatt sorgen
den fas medierna publiceringsmässigt befann skillnadensig Mensom

också resultat den dramatiska och konfliktfyllda räddningsin-är ett attav
bättre kvällspressens arbetslogik änsatsen passar morgonpressens.

Slutsatsen styrks skillnaderna mellan mediegrupperna blir änattav
tydligare till den vinkling nyhetsartiklarna och nyhetsin-om man ser
slagen får tabell 4bilaga och vilken inriktning tidningarnas bildma-3 i
terial har tabell 4 4.bilagai

Resultaten tabell och de följande tabellerna redovisas uri 5.2 i
åskådlighetssynpunkt för enskilda medier, endast medinte utan

förgenomsnittsvärden olika mediegrupper. slå ihop enskilda medierAtt
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medelvårdesberäkningareftersomofta missvisande,kan äri grupp vara
olika medierskillnaderna mellanförrädiska. detta fall dock inomI är en

det redo-förhållandevisoch mediegrupp gårsmå. Det gör attattsamma
påpekas resulta-medelvården. bör dockresultaten form Detvisa i attav

bilagaför enskilda nyhetsmedier redovisas iten

nyhetsrapporteringen5.4.3 Aletörer i
följdebrandkatastrofens olika aktörerNyhetsmediernas rapportering om

radio ochförstaockså bestämt den TVrapporteringen imönster. Iett om
ofta ungdomarbranden och räddningsinsatsen Ögonvittnen,intervjuas

förbipasserande.ocksåbefann brandplatsen, Intervjuerpåsig mensom
befanns platsen ellerfestdeltagare och andra ungdomar påmed sigsom

ochantalutanför sjukhusen följdes under intervjuerett stortnatten av
från polis och räddningstjänst.uttalanden

nyhets-framträdderedovisas de olika aktörertabell i5.3I som
Ögonvittnen tabellenframgårförekommer, irapporteringen. avsom

kvållstidningarna.också till delhuvudsak radio och MeniTV.i Men en
helhet somroll nyhetsflödetde spelar endast begränsad i mestsomen

vik-inledningsskedetnyhetsprogram defyra TV:s ii ävenprocent om
nyhetsaktörer.tiga

brandkatastotenaktöreruppmärksamhet olika underTabell 5.3 Nyhetsmediemas av
procent

Storstads-Lokal
SVT-TV- Radio- LokalaKvölls- LokalaLokal-morgon-morgon-
textradnyhtidn TT nyhet TV-nyh nyhpress press press

13 32 9 9 14Festdeltagare 7 6 22 2
l 12 5 2 05 2Ungdomar 5 6
0 42 3 3 0Anhöriga 3 10 54

Ögonvittnen 2 00 3 10 0 3 l 4
Polis/åklagare 26 18 2710 15 26 22 1910 12

21 22 179 l l 11 11Räddningstjänst 5 7 16
3Sjukvård 2 127 4 65 5 4 4

Kommunala
1314 2020 16 8 15poI/mynd 16 15 6

Nationella
1252 16 11 9 7poI/mynd 13 9 4

3 4 4Religiösa 9 10 3 7 7företr 9 4
2 l 5Föreningsliv 3 2 3 45 3 5
2 1 33 2 5 4Allmänhet 4 3 5
0 O 00 2 0 0Experter 2 2 1

88 l3 9 8 6Andra 16 19 16 1
100 100100 100 100 100Totalt 100 100 100 100

Siffrorför enskildagenomsnittsvördeförKommentar:Resultatet ett de olika mediegrupperno.avser
medier redovisasi bilaga
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aktörer dominerar nyhetsflödet: 1 festdeltagare ochFyra ungdomar, 2
direkt berörda myndigheter räddningstjänsten, polisen och sjukvår-som
den, 5 lokala och nationella politiker och myndigheter 4 företrä-samt
dare för religiösa samfund och föreningsliv.

myndigheterna de dominerande nyhetsaktörerna.De Tillsam-ärtre
de för 40 framträdandenastår radions och televisio-iprocentmans av

nyhetssändningar. Motsvarande andel i 25är procent.nens pressen ca
Flertalet framträdandedessa för.polisen Polisen den enskiltstår ärav

nyhetsaktören.största
Även andra myndigheter, liksom företrädarna,de politiska spelar en

central roll. Tillsammans förde lokala företrädarnastår 25 Deprocent.ca
för hälftenstår dessa medieframträdanden.änmer av
Festdeltagare och ungdomar allmänhet den tredje aktörs-i är största

andel ligger mellan kvällspressen får deDeras 10-15 Iprocent.gruppen.
komma till tals mycket utsträckning, mellani 25-50större procent.

nyhetsbyråmaterial ungdomarTT:s sällsynta nyhetsaktörerI är som
4 procent, och det gäller de medier starkt beroendeiäven ärsom av

nyhetstjänst, dvs lokalTTzs och SVT-text.Metropress,
och andra företrädarereligiösa spelade också viktig rollPräster ien

nyhetsrapporteringen. Tillsammans med företrädare för föreningslivet stod
förde aktörsframträdandena dagspressen. radi-15nästan i Iprocent av

och nyhetssändningar de dockTV:s mindre framträ-någotintogons en
dande plats. förekom oftare radions och televisionens studioprogram.De i

Etnzfieringen5.4. katastrofenj av
utredningens samtal med ungdomar festen,I på iävensom var men

samtalen med anhöriga, del kritiska till nyhetsrapporteringen iattvar en
hög fastagrad det invandrarfestså och ungdomarpåtog att attvar en

beskrevs invandrare eller flestainvandrarungdomar. ungdo-Desom av
uppfattade svenskar, har överhuvud aldrigsig många tagetmarna som

bott land.någoti annat
och etnifieradeFrågan vad medierna brandkatastrofen,måniom

gjorde den till "invandrarkatastrof, mångfasetterad och svår-ären en
besvarad fråga. punkt kan med invandrar-påMen Personeren svar ges.
bakgrund fick uppmärksamhet svenska nyhetsmedier de tidi-ien som

aldrig fått. framgår 5.4tabell där andelen nyhetsaktörer ochDetgare av
andelen bildaktörer med invandrarbakgrund redovisas.

kvällstidningarna hade hälften 44ellerI denästan procent av perso-
framträdde nyhetsrapporteringen invandrarbakgrund.Personensiner som

har huvudsak för har invandrar-i använts avgöraattnamn om personen
bakgrund. framträdde med invandrarbakgrundgenomsnittI personer
under de fem undersökta dygnen nyhetsaktörgånger500närmare som

de undersökta kvällstidningarna. Andelen med invandrar-i tre personer
bakgrund också hög televisionens nyhetsprogram knapptiär 30 pro--
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medan den lägre nyhets-både och radionsiärcent, morgonpress
sändningar.

Tabell 5.4 uppmärksamhet aktörerNyhetsmediernas med invandrarbakgrundav un-
der brandkaiastrofen procent

Nyhetsaktör Bildaktör medmed
invandrarbakgrundinvandrarbakgrund

ProcentandelAntal Procentandel Antal

Lokal 3078 20 9morgonpress
Storstadsmorgonpress 56 31 9 47
Kvöllspress 49l 6l 44 24
Lokaltidningar 10 24 2 65
TT 42 ll --
Nationella TV-nyheter 130 30 - -
Lokala TV-nyheter 76 26 --
Nationella radionyheter 102 l6 --
Lokala radionyheter 19 5 --
Text-TV 7 13 - -

Kommentar:Resultatet ett genomsnittsvördeför de olikamediegruppernaavser

andelen nyhetsaktörer med invandrarbakgrund hängerAtt är natur-stor
ligtvis med det absoluta flertalet deltagarna festenpå justattsamman av
hade utomlandsinvandrarbakgrund den de föddai meningen att var
eller hade förälder född utomlands. dennaminst meningIen som var
kan medierna därför brandkatastrofen.knappast ha etnifierat Densägas

medieuppmärksamheten har också många något posi-stora settsav som
del synligade bor för första blirtivt, Sverige gångeniatt storen av som

medierna.i
kan medierna brandkatastrofen denha etnifieratDäremot isägas
ungdomar aldrig uppfattat svenskarmeningen sig änatt annatsom som

medierna behandlades kollektiv de självai inteettsom en grupp, som
tillhöra.ansåg sig

Medierna kan också ha etnifierat brandkatastrofen denisägas me-
svenska ungdomar invandrarbakgrund medningen påatt utan som var

festen och fanns bland de omkomna och skadade och deras anhö-som
har uppmärksammats mycket begränsad omfattning nyhetsme-riga i av

dierna.
kan medierna ha etnifierat brandkatastrofenDäremot påinte sägas

främlingsfientlig förklaringsmodell katastrofen förtsså någon tillsätt att
fram medierna. Efter Estoniakatastrofen fanns beläggdet exempelvisi
för det existerade dold främlingsfientlig förklaringsmodell medi-iatt en

oreflekterat och generaliserande förklarade katastro-i termererna som
fen med fartyget estniskt, sköttes estniska sjömänatt var av osv.
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Räddningsinsatsen5.5

fick utskjutsstegen för livräddning från fönster. DärefterVi deladesner
aldrig order allt baranågra hände. slog fönstrenLågornaut, utan ut ur
samtidigt det hängde folk fönstren. fram slang, ochi Jag grenrörtogsom
strålrör. framSläppte för rökdykare den säkerhet deminavatten att ge
behövde för kunna elden och byggnaden.angripa gå in i Deatt var
redan Under denna korta tid hade maskinstegenpå redan kom-in.väg

till det fönster flestdär det ungdomar.mit den baraNärupp var var
från fönstret föllnågra till marken.minst Ommeter en person personen

hoppade eller blev utputtad fleradet stod fönstret. Skrikenjag inte, ivet
ohyggliga rapport från brandman Lundby brandstationvar

kring räddningsinsatsen endast mindreRapporteringen upptog en
del mediernas bevakning brandkatastrofen, kom bli detattav av men
inslag nyhetsbevakningen både under och efter branden komi attsom
kritiseras Kritiken medierna kom första frånhand polis ochimest. mot
räddningspersonal och handlade medierna och då särskilt televi-attom

endast få efter branden framsläppte chockadesionen några timmar ung-
domar direkt förtvivlan och vrede polisensTV ochi sinutgöt översom
räddningspersonalens insatser.

tycker har blivit beskyllda för"- gjorde bästa,Vi vi orättvist vårtvi inteatt att
och räddade fler", brandman tillvi passiva, vi inte såinatt togvar oss sa en

1/ 11-98. Och utredningensGT med polis och räddningspersonali möten
har ofta hur sårande kritiken från ungdomarnavittnat Och attman om var.

kunde förstå hur framförallt televisionen kunde släppa framinte kriti-man
ken.

Ungdomarna gick till häftigt polis och räddnings-nämnts motsom angrepp
personal för de och initiativlöst och polisen hin-uppträtt passivtatt att
drat ungdomar hjälpa till räddningsarbetet. också för poliseni Menatt att

nonchalant och hindrat anhöriga brandplatsen redapåuppträtt påatt ta
deras barn fanns bland de omkomna eller skadade.om

med festdeltagare fick bl Bilahs kamratI intervju SVT2itreen a
berätta:

omkring och leta efter bröder, Bilah här"Jag mina rättsprang men var
modig. gick bland röken och allting polisen och brand-Han in intesom ens

försöktevågade och hämta folkmännen göra, ut

"Ok, kan bara detta kompisexempel. Bilah, han bärjag påMin nästanta en
döende kropp, och han till polis. du hjälpa du vadså Kan mig Vetsa en -
han bara flinar. det skulle hans barn eller vad helst,gör OmHan vara som

ändå. ungdomarna gick hämtade andrajag Det så in,att utmenar var
ungdomar, dem marken, Och det andrapå igen.sprang upp sen var
ungdomar där lite skadade, dom fick bära ungdo-utesom var som var

vidare till ambulansen medan polisen stod och på.titta Om intemarna
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brandkåren med gasmasker, vanliga ungdomarvågar gå gårin så 15-18 års
hämtar folk,och och dom känner. dommånga Så mångain inte ens av som

dog förha dött dom gick och hämtade andra"måste inatt

sändes TV4:påIntervjuer iäventemasamma

samtidigt låg det döda där fick dom."...men inne vi inte ta utmassa menva,
för brandmännen, varför, det kunde finnas säkert hoppjag intevet ommen

överlever, fattar du vad fick dom.någon Såjag vi inteatt uttamenar, men
fort trängde skitmånga, bara trängde drog någravi in Vi vi in utoss. var oss,

låg det bara döda varandra. kundeåtminstone. Så på Så vien massa mer
blev ochså utkörda brandmännen polisen..."inte göra, vi utav

Kritik förekom radio och sjukvården, det mycketTViäven mot men var
sällsynt: "det fanns för hjälpa tillsjukvårdspersonal här tillräckligtinte att

ögonvittne vid TV4. förhållanden sjuk-brandplatsen Och påi även
husen fick kritiska ficksynpunkter: och besökagå min"jag inte inens
lillebror. hämta hämta det. ville släppaDom Dom inintesa personer,

fick komma och hämta tyckermig. Min såin mig, jag inteutmamma
dom mycket till hjälp idag".Varit

bör detta sammanhang påpekas inslagen radio ochDet TVi iatt
upprepades förmiddagen.under ochmånga gånger natten, morgonen

förekom bådeungdomar exempelvis intervjuadesDet iäven att samma
radions och televisionens olikanyhetssändningar och sedan iäven typer

Ävenstudioprogram. det handlade hand-sända inslag,mångaav om om
lade det begränsat antal begränsat antal ungdo-ochintervjuerett ettom

intervjuades.mar som
Kritiken polis och räddningstjänst förkom de trycktaäven imot me-

dierna, första hand kvällstidningarna.i i GTI var en ung man:

"rasande vad han polisens underlåtenhet rädda liv. Deöver attser som -
bara stod där filtaroch skulle det lugnt ochvi oss". "Somsättaatt ta runtsa
de ungdomarna det, gjorde polisen denna förfärligasåg ingenting ännatt

hindra kamrater föräldrar frånoch minska katastrofen hadeOm viatt att
fått hjälpa till kanske det döda istället förvarit tio-tjugo sextio.

Kritiken medierna räddningsinsatsen resulteradei i motsätt-mot snart
mellan ungdomar och polis och räddningspersonal. hjältedådningar De

ungdomarna utfört ifrågasattes.påstods ha Polis och räddnings-som
hävdar själva verket försämradetjänst privatpersonernas insatser iatt

möjligheterna undsätta ungdomarna det brinnande huset" GT 31/iatt
-98.10

31/ -98 stod det bland "chockade ungdo-I GP 10 aggressivaannat:
försvarade räddningsarbetet de försökte slita instängdasinanär utmar

kamrater dörröppningen till det belamrade brand-trapphuset. Närur
försökte brandstege hindrades de eller mindremännen resa en av mer

hysteriska ungdomar. ryckte och ville skulle hjälpa derasDe i vioss-
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får räkna med det händerstörande.kompisar. iDet Men att envar man
känslorna svallar."sådan situation när

bild förhål-Och andra avseendeniäven avgavs senare en annan
förstarapporterades denskadeplatsen vadlandena TVpå iän nat-som

ten:

ansiktet han job-brandman knytnävsslaggården fick i när"- påUte etten
vägradegrabbarbade med skadad. Det acceptera attett somvar paren

1/ -98all hjälp brandmankamrat faktiskt död och GT 11deras iutomvar

uppfattningar hurmycket olikartadeuppenbart det fannsDet att omvar
uppgiftutförts. Nyhetsjournalisternas viktigasteräddningsarbetet hade i

uppfattningardeallsidig belysningsådan situation är att somavge en
sedvanlig källkri-uppgift ocksåfinns. journalistens ligger utövaMen i att

förfram ställninguppfattningar förs någontik de utan att tamot som
sida.

mediernaförsök reda vilken bildtabell i5.5I görs ett att ut som gavs
vilken utsträck-brandkatastrofen.nyhetsaktörerna under Där iangesav

polisen, 3 räddningstjänsten,1 festdeltagarna/ungdomarna, 2ning
och politiker omtalades4 5 andra myndighetersjukvården och posi-

för kritik.ellereller omtaladeseller fick beröm Inegativttivt utsattes
utsträckning det uttaladesabsoluta tal vilkentabellen redovisas posi-i i

medie-olikade fyra aktörsgruppernaoch omdömen -itiva negativa om
första fem dygnensoch under de rapportering.grupper

brand-aktörer nyhetsrapporteringen underBeröm olika iTabell 5.5 och kritik av
talkatastroten absoluta

Politiker/Röddnings- SjukFestdeltagare/
vården myndighetertjänstenungdomar Polis

över- över-över- över-över-
viktvikt viktviktvikt pos neg pos negpos neg pos negpos neg
+2C +7 å10 N +lLokalmorgonpr
10+2Storstadsmorgonpress
+2-2 +6Kvöllspress

10 :O:OLokoltidningor .
+2 +7+3TT . :O :O:OAktuellt .
10 -2-3Rappon . :O -2+3Nyheterna
:O 10:OSVT-text

+1Väst-nyttSVT2
10 :O0 +3TV4Gbg

:O0 +8 1:0:OEkot
+l+13 +8K -19 ÖVösteko

GbgRadio
22 +925 4 +21 13-50 42 15 +2734 +12 19 69Totalt 4a

ochförekomstenförsta konstateraskan positivaDet är att nega-avsom
ganska måttligtinblandade aktörernavärderingar de ärtiva manomom

storstadsmorgontidningarhelhet. detill nyhetsrapporteringen i sin I sexser
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undersökts förekommer under de undersökta dagarna sammanlagtsom
berömmande eller kritiska50 omdömen.

det andra de eller berömmandeFör omdömenaär positiva många
fler de Både för räddningstjänstennegativa. och sjukvårdenän är över-
vikten omdömen mycket Sjukvårdenpositiva för mycket litetutsättsstor.
kritik och mycket beröm. Göteborgs båda morgontidningar utdelasI det

Ävenexempelvis enbart beröm för sjukvårdens för politikerinsatser.
de omdömena, vilketpositiva sällsynt nyhetsrapporteringenöverväger är i

till vardags.
det tredje festdeltagare och ungdomarFör också för kritiskautsattes

omdömen medierna. kvällspressen det till ochi med kraftigI är Över-en
vikt för de omdömena.negativa

det fjärde det polisen får denFör omfattandeär och denmestsom
kraftigaste kritiken medierna. fåri visserligen ocksåDe del berömta av
och omdömen, då kommer depositiva uttalandena uteslu-positivamen
tande från polisen själv eller företrädareantingen för räddningstjänsten.

det femte det första handFör i under inlednings-är rapporteringen
skedet och radio och polisi TV och räddningstjänst för kraf-utsättssom

kritiska omdömen, de tidigaretigt kritiskacitaten vittnat Desom om.
förekommerinslagen utsträckning Radioi Göteborg därefterstörst och i
Aktuellt och det regionalaRapport, nyhetsprogrammeti SVT2.Västnytt

sändningarna Television SVTi Sveriges under det första dygnet stod
för sammanlagt ungefär hälften de kritiska omdömen riktadesav som

polisen om Radio Göteborg räknas bort bör påpekas detDetmot att.betydande utsträckning handlari inslag.upprepningarom av samma
till nyhetsrapporteringenSer brandkatastrofen helheti sinman om

det knappastgår hävda polis och räddningstjänst generelltatt att sett
behandlades kritiskt medierna. starkt bevakningeni Den negativa ivar

koncentrerad till nyhetssändningarSVT:s och till lokalradionsstort sett
sändningar de första efter branden.timmarna Och polisen dessutomvar
den aktör fick komma till tals nyhetsmedierna.imestsom

Räddningspersonal och polis har för utredningen och andrai sam-
manhang hur starkt och hurvittnat sårande de upplevde den kritikom

riktades dem medierna och då särskilti televisionen. Oftastimotsom
har då kritiken riktad televisionenvarit släppte frammotmer som ung-
domarna, ungdomarna själva.än mot

förklaring till ungdomarnasEn kritik upplevdes starktsåatt av
räddningspersonalen kritiken första hand komi medium mediattvar ett
mycket genomslagskraft där personligt och direkt konfronterasstor man
med den uttalar kritiken. andra förklaring tidpunktenEn är närsom
personalen del kritiken. Många brandmännen och räddnings-tar av av

personaltjänstens redansåg ochpå tidigt på påsennatten morgonen
nyhetssändningar.TV:s Efter bara några tidigare brand-timmar påvaritatt

platsen och deltagit räddningsinsatseni TVmöttes i aggressivaman av
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ungdomar kritiserade deras Kritikeninsatser. räddningspersonalsom mot
kom dessutom mycket tidigt mediernasi branden.rapportering Denom
kom därför starkt påverka mellan ungdomarstämningen och polisatt
och räddningspersonal också påverka polisens och brand-attmen-
personalens TV-journalisternaspå under brandkatastrofensinsatsersyn
första skede.

5.5.1 Räddningsinsatsen utländska nybetsmedieri
kritikDen ungdomarna under de första framförde detimmarna isom

svenska nyhetssändningarna radio och ficki TV ganska måttligtett ge-
nomslag utländska nyhetsmedier.i denDet kartläggningvisar ut-som
redningen med bistånd från olika ambassaderSveriges låtit genomföra.

Enligt ambassadernas framkom mycket få eller kom-ingarapporter
polisens och räddningspersonalens dementarer grekiska,insatser iom

japanska och Chilenska nyhetsmedierna. Och de engelska nyhetsmedi-i
sikterapporteringen beskrivapå den hopplösatog ocherna attmer

förtvivlade situationen rådde för polis och brandkår värde-som utan
rande Ävenomdömen deras insatser. Sydafrika beskrevs polisensiom
och räddningspersonalens enligt ambassadensinsatser, bedömning, re-
lativt sakligt och fördomsfritt.

danska, finländska,De irländska och polska nyhetsmedierna rap-
porterade klart räddningsinsatsen,positivt enligt ambassadernasom rap-

de danska medierna framhöllsI utryckningenporter. mycket snabbatt var
och effektiv och dödsofferså många krävdes beskrevs första handatt i
ha berott långt flerpå tillåtet uppehöll lokalenän dåatt sig ipersoner
branden inträffade. FinlandI rapporterades räddningsarbetet ob-iom
jektiva värderingar och det gjordes jämförelser mellantermer utan egna
den svenska finskaoch katastrofberedskapen. framkom blandDet annat

Helsingfors hade beredskapinte klaradeatt motsvarandeen som av en
katastrof, det gällde sjukvårdsig ellernärvare transporter.

Räddningsinsatserna beskrevs den irländskai mestadelspressen
uttalanden räddningspersonal, brandchefer och polis. Detgenom av

nämndes brandmän släckte100 elden,än ambulanser gickatt imer att
skytteltrafik och stadsbussar användes för föra brandoffren tillatt att
sjukhus. radio och beskrevsI räddningsinsatsernaTV också relativt po-

Och desitivt. polska nyhetsmediernai noterades brandkåren kornatt
mycket snabbt till platsen och brandinspektioner hade genomförtsatt av
lokalen. Kritiska kommentarer för få brandbilar och ambulanserattom
skickats till platsen citerades emellertid.

amerikanskaI nyhetsmedier fick polis, räddningspersonal och myn-
digheter huvudsaki neutral behandling, med undantag antalen ettav
artiklar där bittra uttalanden kritiska ungdomar återgavs. Där togsav
bland påståenden räddningspersonalen hade förhin-annat attupp om
drat räddningsförsök från ungdomarnas sida.
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självaungdomarrapporteradefranskaDen att varsomompressen
räddningspersonalen komochungdomarräddade andrafesten närpå att

citerade ocksåtidningarnafranskalågor.lokalen redanfram stod Dei
förvirring,handladeräddningspersonalen iungdomar storattsom sa

villehindrade ungdomar gåoch poliserbörjantillåtminstone att somen
framställdesRäddningspersonalen interäddatillbaka och sina vänner.

handlingskraftiga.särskiltdock hellerrasistiska, somsom
offer hadebrandkatastrofens sittvarifrånländer mångade tvåI av

poli-svenskaoch denmyndigheternastark kritikriktades motursprung
svenskadenanklagelsersärskiltriktadesturkiskaden motI pressensen.

räddning-kringmediernade bosniska rapporteringenpolisen. Och i var
exempelvisÖgonvittnen fickbrandplatsenfrånkritisk.ocksåsinsatsen

brand-räddningspersonalens arbete påochpolisensframföra kritik mot
behand-fick fördegrunddog påplatsen. tioMinst att senavpersoner

påstods blandling", annat.

invandraretillvändersärskiltmedier sigRaddningsinsatsen i5.5.2 som
sändesoch de övernärradiosändningarna TV-programde lokala iI som

räddningstjänst-ochÖppna polisensungdomarnas,ocksåKanalen togs
räddningsinsatsenBeskrivningarnabrandplatsenagerande på avupp.ens

eftersomnyhetsmedierna,svenskafrån desärskilt mycketskiljer sig inte
nyhets-framkommituppgifter iväsentligt byggerallt påden i som

hela kandetmedierna.de svenska På rapporte-irapporteringen taget
mindre,räddningsinsatsen inte sägasringen nega-snararevara mer,om

Television.exempelvisförekomden i Sverigeseller kritisktiv än som
och räddningstjänstenpolisfälldesomdömenkritiskaDe omsom

direkt-till deringdeochhand lyssnare införsta tittareyttrades i somav
starktfällerprogramledarnasällsyntganskasända Det är attprogrammen.

derollmoderandeoftadekritiska omdömen, intar gentemotensnarare
handlade detfallOch delförs fram.kritiska i attröster omensom

allmänhetjournalisterdetfrågor påkritiska iprogramledare ställde sätt
ställsbrandenveckor eftersomaliskagör. det TV-programmetI tre ex-

det gällerinformationschef:fråga till polisens "Närföljandeempelvis
detSedan harhel. visatkroppenhar intekroppMonas sagt att varman

uppgiftervilkalätt nikropp.heldet Det inteärsig att vetaatt var en
lämnar stämmersom

direkt-del bygger påtill mycketvilkanärradiosändningarna,I stor
fräna kommenta-del mycketförekommersamtal från lyssnare,sända en

ringdelyssnareräddningstjänsten.ochpolisen En enuppsomrer om
åka tillbranden:efter måstekvällen " Vipersisk närradiostation påsa

polisbilar. kanoch bränna ingenting.dem Deochplatsen påspotta upp
ellervarken rökfickbrandmän, i sigpolis ellerdom, varkenIngen av

och tittadestodbaragjordedeVarför ingenting. Debrände Försig. att-
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det kritiskaCitatet återfunnits de oftastär timslånga sänd-imest som
de tolvningarna undersökta närradiostationernai och de under-i sju

sökta TV-programmen. Och det typiskt. det dennainte Snarare är typvar
kritiska synpunkter typiska: själv där och delJag sågav som var var en

försummelser från polisens sida", lyssnare iranskpåsom en en annan
närradio sa.

RadiosI Sveriges minoritetsspråksredaktions sändningar förekom
också kritiska omdömen polisens och räddningstjänstens insatser:om
"Det tvivel människor kundeär inget många räddats polisenattom om
och räddningstjänsten hade snabbare", påstods exempelvis sänd-iagerat

albanska. Ochningarna på sändningen arabiska framförde fest-i på en
deltagare "Polisen orsaken till de omkommit. hjälpteDeatt var som oss

och de kom förinte ungefär kvart för sent".sent, en
Sammanfattningsvis kritiken räddningsinsatsen varkenmotvar mer

omfattande eller de medier särskilt vänderintensiv i tillsigmer som
invandrare den de svenskspråkiga nyhetsmedierna.än ivar
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andraDen centrala frågan utredningens kartläggningi nyhetsförmed-av
lingen brandkatastrofen gäller de förklaringar medi-iom som angavs

till brandens uppkomst och vilka förklarades föransvarigaerna som
branden. det mediernasVar och journalisternas rapportering som var
upphovet till de rykten och spekulationer spreds brandenattsom om

anlagd och låg bakomrasisterattvar -
detta kapitel beskrivs förklaringarI de till brandens orsakersom gavs

svenska nyhetsmedier,i utländska medieri och medier särskilti som
vänder till invandrare.sig

6.1 Brandens uppkomst
kan slagsI princip förklaringar till varför branden Makedoniskatre iges

föreningens lokaler uppstod: 1 branden hade k naturlig orsak,att en s
den uppstått grund felaktigapå el-ledningar, 2t brandenattex attav

orsakats avsiktligt, dvs branden anlagd eller 3 branden hadeatt attvar
orsak, branden uppstått olyckshändelse eller för-atten annan genom

summelser slag.någotav
förklaringarnaDe har reducerats 6.1:till tabelltvå brandentre i att

anlagd eller det fanns tecken denpå anlagd och bran-attvar att attvar
den hade andra orsaker; det handladeantingen naturliga orsaker,om
olyckshändelser eller försummelser. tabellen deI detgångerävenanges
explicit framförts branden anlagd eller brandorsakeninteatt inteattvar

fastställd. Resultatet redovisasär för samtliga de enskilda nyhetsmedier
undersökts.som

Uttalanden branden anlagd eller det fanns tecken påatt attorn var
den anlagd förekom klart flest Ungefärgånger. 40att devar procent av

påståenden handlade brandens orsaker medierna gick dettai påsom om
ungefärI 50 andra orsaker och detema. återståendeiprocent angavs

fallen ungefär 40 uttryckligen brandenantingenprocent attangavs- -
anlagd ellerinte brandorsaken fastställd.inteattvar var

tidningarnasI rubriker och etermediernas inledandei löpsedlar och
påannonser andelen påståenden branden anlagd ännuattvar om var

60Ungefärstörre. de påståenden förkom rubriker ochiprocent av som
löpsedlar av totalt stycken rubrikpåståenden70 brand-togca som upp

orsaker branden anlagd eller det fanns tecken påattens angav attvar
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brandenrubrikernaanlagd. drygtden 50I attprocentatt angavsavvar
brandenorsak. drygthade 5 inteI attprocent varangavsen annan

konstaterandeellerfastställd.orsakenanlagd eller Dementierinteatt var
rubriker ochföruppenbarligenlämpar intesiginget vetattom man

överraskar.resultathellerlöpsedlar. knappastDet är ett som

Tabell 6.1

Orsak
faststölld/OrsakOrsak AnnanBrandenBranden

anlagdangivenfastställd Totaltanlagd orsakAnlagd

953 142 7 7GP
72 13 61 64Arb
63 12 63 0 6Metro

12 4163 6GT 61
22 2240 2 715AB
12 3152 66 1Ex

19 844 0 1SvD
28 621 1DN 4
3122 4 158 1SDS

23 79 300 7LP 14
203020 12 5018 0TT

4 71 113 0 7Text-TV

40 5 10 41Aktuellt
21 112 221 09Rapport
59 1617 7542 151Nyheterna

9O 13 48Vöstnytl/SVT2 4 1
19 133212 4Gbg 15 1TV4

28 108 380 10Ekot 20
2226 83 610 22Vöst-Ekot 35

339 146126 485213 135Samtligamedier

förekomAftonbladetTV4 Göteborg ochVästekot,Nyheterna, Ekot, TT,I
Till denna kananlagd.flest brandenuttalanden på temat att gruppvar

till inspel-haft tillgångföras eftersom utredningen inteRapportäven
de förstaundersändningar och detförstade timmarnasningar varav

förekombranden anlagduttalandentimmarna mest.att varsom om
VästekotTV4 ochGöteborgpåpekas detbör dock TT, i äveniDet att
fastställd.brandorsakenuttalanden Deförkom många inteatt varom

göteborgsmedier.därföretermedieredaktionerna liknarbåda Iövriga
nämligenNyheterna ochGöteborgs-Posten, Arbetet Metro översteg an-

defastställd klartbrandorsakentalet påståenden inte utsagoratt varom
anlagd.brandengick på temat att varsom
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Även nyhetstexterGT:s övervikten föri uttalandenär på temat att
branden anlagd jämförelsevis liten. fall dock rubriksättningenGT:sIvar var
mycket hårddragen där rubriken alltid överensstämde medinte texten.

6.2 Räddningsledarens uttalanden

Kartläggningen nyhetsrapporteringen brandens uppkomst visarav om
på saker.tre i

det första uttalanden ellerFör påståenden brandenpåatt temat att
anlagd förekom ofta det den vanligaste förklaringenenskildavar var-

till varför branden hade det andrauppstått. innehöll de medierFör som
rapporterade tidigt under händelseförloppet, dvs radio och TV, avsevärt
fler brandenpå anlagd nyhetsmedier.än övrigautsagor temat att var

förOch det tredje påståenden brandenpå anlagd järn-temat attvar var
förelsevis de lokala nyhetsmedierna, särskilti Göteborgsi morgon-
tidningar. Göteborgs-Posten och Arbetet innehöll fler uttalanden på te-

brandorsaken fastställd branden skulleintemat att än attvar vara an-
lagd.

Vad förklaringendå till påståenden brandenär påatt temat att var
anlagd fick sådan spridning medierna under det förstai dygnet ochen
då särskilt radions och televisionensi nyhetssändningar

troliga förklaringenDen ligger de uttalanden frångjordesimest som
håll. chefen föransvarigt Den räddningsinsatsenansvarige redan påsa

den första presskonferensen kl fannsdet tecken branden5.30 påatt att
anlagd. första korta telegram 3.45 frånTTzs kl presskonferensenIvar

hette det "Enligt vad räddningsledaren Ohlin finnsLennartatt: uppger
det tecken tyder brandenpå anlagd.attsom var

TT återkommer till räddningsledarens uttalanden utförligt i ettmer
telegram 04.16.kl slutet detta telegram dockI på säger representanten
för polisen har indikationer eller uppgifter"Vi brandeningaatt: attom
skulle anlagd".vara

Klockan 04.00 sände Ekot förstaden med räddningsledaren.intervjun
den följande:I sas

inledde presskonferensen medReporter: Du det finns teckensägaatt att-
tyder brandenpå kan anlagd.attsom vara

Räddningsledaren: har fått uppgifter från platsen den kan haja, jag att-
anlagd. kan utesluta det ochvarit med tanke det snabba brand-Vi inte på

förloppet tyderså det dettapå normal brand, eftersomär inte såatt en
har kunnat lokalerna här normalt har då nödutgångarsig tvåta ur som som
har funktionerat, detså måste överraskningsmoment för domvarit ett som

här diskoteket.varit inne i

uppgifternaReporter. du har, det från dinDom personal ochär egen-
vad detögonvittnen, är
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utifrånanländande befäl därfrån förstaRäddningsledaren: Dels mitt-
från platsen.informationoch poliser harLundby brandstation som

falltyder hur detspeciellt sådet på inågontingReporter: Finns som-
tillskulle ha gått

undersök-tekniskadetaljer där.har DenRäddningsledaren: Nej, vi inga-
kommithar igångningen givetvis inte än.

sändningardelar Ekotshelhet ellersedanåterkommer ii sin iIntervjun
6.306.00, och kl4.15, 4.45, kl kl klkl kl 7.00.5.30,

tillfällenTV4 upprepadesänds vidochPå på isennatten morgonen
följanden intervju:även

Är anlagd brandellerdet olyckshändelseReporter. enen-
dettecken tyderfinns påRäddningsledaren: ärDet vissa ettattsom-

föreningen.den makedoniskabrandattentat mot

tyder detVad det påReponer: är som-
harbrandförloppet ochsnabba så mångaRäddningsledaren: Det att-
härfrån sådanaNormalt klararblivit skadade och omkomna. så sig utman

lokaler.

tydligen.fanns bara utgångDetReporter: en-
godkändatrapphus och domdetRäddningsledaren: två ärNej, är av-

brandmyndigheten.

diskoteklokalen godkändSåReporter. är som-
godkänd samlingslokal.denRáddningsledaren: -Ja, är som

hur kan det komma så mångadet fanns två utgångar sigReporter: Om att-
döda dåär

tyder domdet detRäddningsledaren: det påjust jag säger-Ja, är attatt av
utifrånanlagd brandinspärrade eller detorsak kan ha blivitnågon årom en

uteslutet.detför tidigteller det är intenågot är säga,attannat attentat men

spärradebåda utgångarnaReporter. Var-
fortfa-deteftersomkan hellerRäddningsledaren: Det jag avgörainte-

skadeplatsen.lokalen lämnaderande brann och rök i när jag

spärrad alltsåutgångMenReporter: en var-
läm-huvudentrénkundeRäddningsledaren: innan jaggå-Jag in genom

nade skadeplatsen.

spärradalltsåden andra utgångenReportern: Men var-
har troligtvisRäddningsledaren: kan på. varitDenDet jag inte svara-

folk har hunnit den.nåinteöppen men
där lokalendetsåg iReporter: Hur ut-

64



1999:68SOU Medierna och brandens orsaker

Räddningsledaren: vill betrakta det gaskamrarna Auschwitz,Jag isom-
fruktansvärt.

journalister bevakade presskonferensernaDe dock skeptiska tillsom var
de uppgifter Bland TV4 Göteborgpåannat reportersom gavs. sa en som

presskonferens följande:påvarit en

försöker få klarhet detReporter: anlagd brand elleri inte.en om var en
Och finns det föregentligen talar det. domjust ingenting Mennu som
jobbar förutsättningslöst.

Programledaren: har förden bilden, tidigareMan itonat ner morse sa-
det med sannolikhet anlagd brand.att storman var en

till exempel talar för det skulleReporter. Finns inga vittnen attsom vara en-
anlagd brand. fall.allaInte iän

Och efter de första och tidigtintervjuerna på påsennatten morgonen
sänds flera med räddningsledaren där de tidigareintervjuer utta-senare
landena tillbaka eller sändes exempelvis följandeSVT2Itas nyanseras.
intervju:

Programledaren: din bild vad orsakade branden förändratsHar av som-
någonting under morgontimmarna

Räddningsledaren: finnsdet det fortfarande här. harNej ju, är Vioutrett-
tänkbaramånga orsaker. Allt ifrån anlagd brand till tekniska orsaker. I

dagsläget, knappt påbörjad, det för tidigt vad orsakatsåja, är sägaatt som
branden.

Programledaren talade onormalt snabbt förlopp, och detNi i natt ettom-
lät digpå du faktiskt trodde det anlagdmåstenästan varitatt attsom en
brand.

Rdddningsledaren: det den första informationen fick från dom-Ja, jagvar
anlände till brandplatsen först, 23.43allra deras intryck. kornLarmetsom

och första frammestyrkan fyra efteråt. brandförloppjag, minuter Etttror var
den lägenhet eller lokaler, det 3-4 den fullti minuter innan ärtypen tarav

övertänd, det kan ha naturligt förlopp. det finns tänk-så Så mångavarit ett
bara orsaker.

Programledaren: du lite för snabb med antyda anlagd brandVar att att en-
ändå ganska sannolikvar

Rdddningsledaren: har det uppfattats har denså-Ja, jagatt sagt att var
anlagd, förså snabb.jagvar nog

Och följs det följande SVT2:med också sändintervju isenare upp

presskonferensen halv fyra övertygadPå du ganskaReporter. attvar om-
det här anlagd brandvar en

Raddnirzgsledaren: all fram tillalla, brandpersonal, kommerSom man en-
lokal har snabbt brandförlopp kommer misstankenså i varjeettsom
brandmans huvud.
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detdet fyra blivit heltpå varitminuter övertäntReporter: Kan utan ettatt-
kraftigt vållande från början, så sågaatt

flesta brandförlopp lägenheter, den härRäddningsledaren: dom i i-Ja,
3-4lokaler, dom lokalerna blir övertända på minuter.typen av

du verkadelåter lika säker den anlagtpåDuReportern inte att var som-
tidigare.

uppfattning anlagd ellerhar denRäddningsledaren: ingenNej, jag årom-
har påbörjatsden tekniska undersökningen inteinte, än.

6.5 omfattningBrandens

Förklaringarna orsaker medierna handlade enbartbrandens i inteom
förklaringar till brandens uppkomst. Förklaringarde gavsom som gavs

varför branden kom krävaockså till brandens omfattning så mångaatt-
offer döda och skadade.i

6.2 förklaringartabell redovisas vilka mediernaiI gavs om var-som
för branden krävde offer döda och skadade.så många i

Tabell 6.2

För
mangaRök- GallerVarning

påSnabbt En för Lokalenlnred- Panik, ut- del-gaser,
gångförlopp dödliga Trängsel fönstren olömplig Totaltning allvar tagare

T2GP 2 2 3 2 T 00 T T
0 2 0 0 0 7Arb. O O 4

Metro 0 0 0 2 3 0 T O 7T
T2GT O 0 0 2 3 0 2 T4
T8AB 2 3 O 2 2 0 3 06
T4EX 2 0 O 2 2 0 T T6

SVD 0 0 8T 0 0 2 0 T 4
0 T3DN T T T 2 2 3 2 T

SDS 0 0 T02 0 T 0 2 4 T
0 0 0 9LP 2 0 0 T 4 2

0 0 0 0 4TT 2 0 0 0 2
0 0TextTV 0 O 0 0 2 2 0 4

0 2 0Akt-red. T T 0 0 T T 6
T0 2 22 0 65Raored. T7 T 0 2 TT

0 2 0 3TNyh.-red 0 2 6 2 T3 6
Västnytt 0 0 T5SVT2 4 0 0 0 2 4 5

Gbg 0 0 T2TV4 2 0 T 0 0 7 2
0 42Ekot T2 0 0 0 4 T6 T 9

Vöst-ekot 0 390 O 0 25 0 27 5
328Totalt 9 T0 9 T05 7 59 256 T 6T

66



1999:68SOU Medierna och brandens orsaker

Kartläggningen har falldetta ifrån olika slags orsakeri utgått nio som
för förklara varför brandens följder blev omfattande: 1använts såatt att

branden hade explosionsartat och snabbt förlopp, 2 inredningenett att
lokalen brandfarlig, 5 utvecklingen rökgaseri snabbt leddeattvar av

till medvetslöshet och död, 4 förstade det brannvarningarnaatt attom
allvar eller ungdomarnapå reagerade långsamtinte på varning-togs att

5 det rådde trängsel, det och paniksvårt sigatt att att ta ut attarna, var
6utbröt, det endast fanns där ungdomarnautgång kunde sigatt taen

och kilades fastmånga dörröppningen, 7 för fönstrengalleriut att att
hindrade ungdomarna 8 det för ungdomarsig många iatt ta ut, att var
lokalen och 9 lokalen allmänt olämplig festlokal.att sett var som

6.2framgår tabell det fyraSom olika slags förkla-iär stort settav
förs fram medierna varför branden fick hemska följ-ringar i såsom om

der. det enbart fanns där ungdomar fastnadeAtt utgång ochmångaen
kunde komma förklaringden oftastinte medierna.är i Iut som angavs

antal därefter förs olika förklaringar fram: det rådde trängsel ochtre att
panik uppstod alla skulle förlokalen, detnär sigatt ta ut attur var

lokalenmånga och branden hade explosionsartat och snabbti att ett
förlopp innebar lokalen övertändes.attsom

och särskilt Göteborgsmedierna förekommerI i imorgonpressen
förhållande till bevakningens omfattning mycket få detäven närutsagor
gäller förklaringar till brandens omfattning. skäl till detta, liksomEtt när
det gällde det begränsade antalet vad orsakade bran-utsagor om som
den, troligen ambition från redaktionernas sida undvika detär atten

vid den tidpunkten enbart kunde antaganden och spekulatio-som vara
vad orsakade branden och varför den fick sådana drama-ner om som

tiska följder.

6.4 för brandenAnsvariga

vanlig kritik medierna oftade söka efter felåtEn sigär ägnaratt attav
och peka de skyldiga vilka för inträf-bär detut att ansvaretange som-
fade. brandkatastrofen Göteborg förekommer knap-I rapporteringen iom

den journalistik. mycket sällan förekomdetDetpast typen av var som
uttalanden medierna där skyldig eller föri någon ansågs ansvarigsom
branden pekades medierna.iut

6.3framgår tabell där det totala antalet därDet någonutsagorav
explicit eller implicit hållits för branden.ansvarig

Uttalanden olika aktörer medierna hållitsåtta någon gång iom som
för branden har 1 elleransvariga registrerats: rasister, nazisterattsom

andra låg bakom branden, 2 festdeltagarnaextremistgrupper att ge-
slarv eller oaktsamhet orsakat branden, 3 arrangörernaattnom genom

slarv, oaktsamhet eller för 4branden,vinstintresse varit ansvariga att
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avvisade festdeltagare hämnd skulle ha anlagt branden, S ungdo-i att
därför kunnatallmänhet slarviga och oaktsamma ochi största ärmar

6orsaka branden, fastighetsägarenlokaluthyraren ochatt var ansva-
därför dekontrollen dålig, lokalen olämplig ochriga attatt attvar var

hade eftersom7 föräldrar kunde hållasvinstintresse, ansvarigaett att
de skulle festen myndighe-tillåtit ungdomarna och 8gå påinte att att

politiker och samhället skyldiga till branden.ter, var

Tabell 6.3

Festdel- Myndig-Awisade Ung- Lokalutn.,
festdel- fastighets- För-tagare. Arran- domar, heter

Rasister görer ögare öldrar samhälle Totaltslarv tagare slarv Annan
GP 2 0 2 0 0 0 0 1 0 5
Arb. 1 0 0 30 1 0 0 O 1
Metro 0 00 3 1 0 0 0 0 4
GT 1 1 0 0 1 0 O 0 4
AB 2 190 8 3 0 4 0 2 0
EX 2 1 0 0 0 0 1 0 51
SVD 1 0 0 O O 0 0 31 1
DN 1 0 3 0 0 0 0 0 51
SDS 0 0 O 0 0 124 1 1
LP
TT 1 0 0 0 0 ö1 4 O 0
Text-TV 1 O 2 0 0 0 0 0 0 3

Akt-red. 0 0 0 0 0 0 0 00 0
Rap-red. 0 0 O 0 8ö 0 2 0 0
Nyh.-red 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
VöstnyttSVT2 0 0 0 0 0 0 0 0 11
TV4Gbg 0 0 0 0 0 0 O 0 00
Ekot 181 0 10 0 0 2 0 05
Vöst-ekot 0 30 3 0 0 0 0 0 0

Totalt 21 2 10143 10 2 9 121 1

oftast tilldelas för festen.brandenDe är arrangörernaettsom ansvar av
bör påpekas det här handlarDet det journalisterinte äratt attom som

pekar det handlar olika aktörernågon ansvarig,ut utan attsom om
uttalar nyhetsmedierna ansvarfrågan.sig i i

och andra denRasister, nazister extremistgrupper är igrupp som
storleksordning därefter utpekas skyldiga till branden. detMen ärsom

framgår tabellen ofta förekommer.särskilt detintesom av

6.5 Bilden brandens orsaker utländska nyhetsmedieriav
samtliga från de ambassader frå-besvarat utredningensI rapporter som

hur brandkatastrofen bevakades respektivederas landigor om uppges
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medierna hade mycket talade för branden iatt rapporterat att attom
Göteborg kunde anlagd. förekom också uppgifterDet attvara om ras-

kunde de stod bakom branden. spekulationer frånister Egnavara som
de utländska mediernas och journalisternas sida vad orsakadeom som

förkombranden överhuvudtaget det brand-inte, utan togssom upp om
detorsaker uttalande gjordes råddningsledarencitatens var av som av

tecken pekade branden anlagd.många påatt attom var
refererades oftade utländska medierna också polisens uttalandeI

det fanns särskilda tecken branden anlagd.några påinteatt attom var
främsta skälet till polisens dementi citerades direkt efter räddnings-Det att

utländska medierna hög grad förlitadeledarens uttalanden de i sigär att
uppgifter och derasde internationella nyhetsbyråernaspå rapportering

uppgifter fannsbyggde där polisens dementi tidigt medpåi TTzssin tur
vidarebefordradeTT bl nyheten branden till Reuter.a om

före-Enligt den amerikanska ambassadens till utredningenrapport
de amerikanska nyhetsmedierna den första nyhetsdagenkom i i nästan

samtliga inslag och artiklar från räddningsstyrkan"ett citat en person ur
tecken branden anlagd.uttalat ha påsig Denattatt settsom om var

dagen bland uttalan-andra tonades detta uttalande ned, annat genom
den polisen.av

flera nyhetsartiklar uttalade invandrarungdomar ochI sig rasismom
etniska och möjligheten branden verkmotsättningar att ett avvar

nämndes. de längsta och resonerande artiklarnanynazister I mesten av
Los Angeles 31/ 10 dock detta. blTimes Där Sverigesägsmotsägs atta

känt för ha upplevt rasistiska eller etniska våldshandlingar.inte är att
flestade enhetlig bild. deengelska mediernaI ingen Iges morgon-

och kvällstidningarnas de olika brand-rapportering teoriernatas om
orsaken mestadels sakligt och balanserat bl.a.på isätt,ettupp, men
form direkta från polis och brandmyndigheter. sakligaDennacitatav

präglar första hand de engelska morgontidningarna. Tvårapportering i
Telegraph lutar medvetettidningar och Sunday åtTimes attmera--

ochbranden anlagd, det dåd rasister nynazister.att ett avvar var
relativt balanserade och återhåll-Samtliga engelska tabloider dockär
brandens orsaker. radio ochdet gäller spekulationer TVInärsamma om

spekulativtfrågan tänkbara brandorsaker på någotintetogs menom upp,
refererande.eller tendentiöst sätt, snarast

flera franska tidningar denEnligt den franska ambassaden citerade
räddningschefen påstående mycket talade försvenske och hans attatt

polisenskulle ha anlagd. Tidningarna skriver samtidigtbranden varit att
franska mediernabranden olyckshändelse. Detror att var ensnarare

hand brandens uppkomst hän-spekulerade dock påinte utanegen om
räddningsledarens uttalanden. kanvisade endast till polisens och Man

förklaringen tidningarnaheller den dominerande iinte säga attatt var
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branden anlagd. påpekas fler ungdomar befann disko-Det påsigattvar
teket lokalenvad för.avseddän var

de franska nyhetsmedierna pekas skyldiga till brandenI inga Detut.
fanns antydningar det skulle låg bakominga rasisterattom vara som
branden. sammanlagda förklaringen franska medierDen i är att man
först trodde branden skulle ha anlagd räddningsledarenvaritatt men

det tycks ha olyckshändelse polisen.varitatt en
finländska medierna likhet med olikaDe återgav svenski teo-press

och rykten branden skulle Mediernarier ha anlagd. åter-varitattom
speglade vad sades från de svenska myndigheternas sida.annars som

spekulationerNågra från finländska förekommedier be-Detinte.egna
stående intrycket enligt ambassaden finländskade mediernaär att gav
bilden orsaken till branden okänd. svenskaPå isättatt var samma som
nyhetsmedier förekom uttalanden bar förarrangörernaatt ettom ansvar
branden.

samtliga danska tidningar räddningschefens uttalan-I nästan återges
den branden kan ha anlagd, allmänhetde återgervarit iattom men
också polisens uttalande orsaken fastställd.till branden inte är Iattom
de danska medierna kan komma riskera åtal.nämns arrangörernaatt att

Danmarks morgontidning Jyllands finns sönda-I största påPosten
1/11 helsidesrubriken: Artikelför-Brand kan udlöse raceopgör".gen

fattaren skriver det invandrartäta samhället Hammarkullen"många iatt
skeptiska polisens försök ned spekulationernaär mot att tona attom

branden skulle anlagts och detta fött misstankarrasister att attav om
myndigheterna håller medinne sanningen.

de irländska nyhetsmedierna förekom spekulationer brandensI om
uppkomst. faktum lokalen fylld ungdomar medDet mångaatt var av
invandrarbakgrund ledde synnerhet efter branden tilli mångastrax spe-
kulationer det kunde anlagd brand. fredagPåröra sigattom om en

förmedlades dock polisens Heralddementi. Tidningen Eveningmorgon
egentligen den enda antydde skulle ligga bakomrasisterattvar som

branden. tidigt stadium förekom frågorPå del till berördaävenett en
myndighetspersoner branden hade rasistiskt samband.någotom

de polska medierna konstaterades först brandenI uppstod snabbtatt
och plötsligt och det uteslöts branden skulle ha anlagd.inte varitatt att

det förekom förklaringar,andraMen exempelvis huräven vittnenatt sett
rök skulle ha diskoteketuppstått och branden kundeinne i även att

till följd elektriskuppstått kortslutning.av
Grekiska medier nämnde branden troligen anlagd och särskiltatt var

förekomTV inslag där rasistiskai bakom branden uteslöts.motiv inte
medierna pekade generellt skyldiga till branden.Men någraintesett ut

Chilenska medier redovisade endastRapporteringen uttalandeni av
svensk polis och brandpersonal det kunde uteslutas bran-inteatt attom
den anlagd. Andra möjligheter hölls dock ochöppna ingenvar presum-
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fåttungdomaralltförorsak dominerade. konstaterades mångativ Det att
blockeradetillträde nödutgångarnaattsamt var

framgickciterades och dessaRäddningstjänsten uttalanden att omav
före-bakom.liggabranden anlagd kunde rasistiska I övrigtså motivvar

skyldiga.spekulation eller utpekandenkom ingen av
tillberörde kort orsakennyhetsbyrån KyodojapanskaDen News

svenskadet skulle habranden och misstankarna sigrört ett motatt omom
illdåd.invandrargrupper riktat

inledningsvishandladede sydafrikanska medierna rapporteringenI
därmedbakgrund ochhaft rasistiskthuruvida branden skulle enom

intrycketfall sådananlagd. Rubriksättningen någrai attatt gavsvarvara
bran-också, exempelvisbranden anlagd. Andra förklaringar attgavsvar

Skyldiga till bran-elledning.till följdden skulle ha uppstått trasigav en
liggaskulleallmänna ordalag,den utpekades endast rasisteri attt ex

bakom händelsen.
orsakatvadskrevbosniska tidningarna vissteinteDe att somman
anlagd.brandenfortfarande undersöktebranden och polisenatt varom

spekuleradesdetBland kunde läsa artiklar i Sverigeattannat omman
bran-blockerade ochanlagd, eftersombranden utgångaratt varom var

spekulationernaTidningarna skrevden utvecklades snabbt. i Sverige,om
informationbristskrevs påantydde inågot. Detinte även attommen

spekulationer.rykten och utveckladeupphov tillSverige gav
bosniskadebranden pekadesdirekt skyldig till inte iNågon ut me-

fannsantydningarkunde läsa dedierna, däremot isomman ommen
också polisenbranden. stodlåg bakom SverigeiDetSverige rasister attatt

brandenstod bakom 50-50.uttalade "chansen rasistersig att att varom
brandenartiklarSammanfattningsvis kan tvåisäga treatt omavman

stod bakom.kunde läsa antydningar rasisterattomman
kommentarAnkarafrån ambassaden ingeni tyvärrI rapporten gavs

fråganmediernahur de turkiskatill utredningens frågor tagit uppom
för branden.höllsorsaker ochbrandens ansvarigsomom vemom

till6.6 särskilt vänderorsaker medierBrandens sigi som
invandrare

brandenligga bakomkunde tänkasorsaker ochBrandens Vem som
ochsändningaroch kabel-TVuppmärksammades också närradionsi :ns

Närradionminoritetsspråksredaktion.från Radiossändningarna Sverigesi
kabel-branden ochfredagskvällenförstGöteborg sände dock påi om

närradiostationerinnebär deefter veckor.sände förstTV:n Det atttre
vändersärskiltochfinns Göteborgde kabel-TV-stationeroch i somsom

orsaker hadeefter brandens iinvandrare sände långt tagitssig att upp
kabel-närradion ochförekomnyhetsmedier. inslag isvenska iDe som
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speglade därför högTV:n grad det tidigarei svensk-tagits isom upp
språkiga medier.

allmänt kan därför deRent spekulationer och ryktensäga attman
fanns de svenskspråkiga medierna fannsockså ungefäri isom samma

omfattning och med ungefär inriktning de medier särskiltisamma som
vänder till invandrare.sig

de spekulativagenomgång och långtgåendeEn påståen-mestav
dena brandens orsaker oftade bygger uppgiftervisar påattom som
hämtas svenskspråkiga medier. gälleri "enligt tidningarnaDet detärt ex
uppenbart dörrarna låsta" och det fanns"Expressen säger tvåatt attvar
utgångar och nödutgången låst med både hänglås kedjor".ochatt var

del lyssnare tillEn ocksåringer in tog attsom programmen upp
kan ligga bakom branden:rasister rasistisktDetta är attentat", sägerett

lyssnare. Och har påträffats Hammarkullen"rasister påatten en annan
och speciellt Backa. har rörelse den trakten. finnsi De varit i i Det vitt-

till detta. Därför dettamåste utredas land och intenen ett annatgenom
och den svenska rasistiska polisen.statengenom

Även Radios minoritetsspråkssändningari Sveriges förekommer ut-
talanden branden anlagd och låg bakom. denrasister Iatt attom var
arabiska sändningen frågar programledaren det"Stödjer härreportern:

branden anlagd" Ochteorin klart."Det äratt reporternom var svarar:
och talade med dem komJag med blommor ochoch ljus devar som

misstänker ligger bakom det här." Och grekiskarasisterna den sänd-iatt
refereras uttalandeningen Branden anlagd någonett attom var av

jag det detpå olyckshändelse."inte sägstror attsom var en

6.7 Internet

spekulationer och ryktesspridning brandkatastrofen före-Göteborgiom
kom den debattpå följdeinternet. branden hävdadesäven I på oftasom

ryktesspridningen mycket omfattandepå ochnätet mycketatt var spe-
kulativ.

vetenskapligt kartlägga vad sadesAtt branden på nätet ärsom om en
mycket och omfattande, försvår omöjlig, uppgift.inte Utred-sägaatt

har emellertid,ningen stickprovsmässigt, låtit undersöka den dis-mer
kussion och de inlägg handlade branden på både denUsenet-som om
svenska och den engelska och de inlägg och diskussionerversionen -

fördes den kpå Medialistan forum för journalister och andrasom etts -
medieområdet frågorinom kring journalistik och yttrandefrihet.om

svenska harI på olika eller diskussionspunkter15 ämnenusenet
med inlägg behandlatän tio brandentagits Göteborg.imer upp som

vanligaste debattämnetDet handlade polisens agerande under bran-om
den med inlägg och det130 vanligaste inläggen kringnästuppemot var
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brandorsaken med drygt olika inlägg. Inläggen100 branden i usenetom
på engelska likainte många svenska behandladeivar usenet,som men
fler och udda fyrtiotal inlägg fråganämnen. Ett vadtogmer upp om som
orsakade branden.

utmärker inläggenDet eller diskussionen för detpå internet ärson1
första den förs förhållandevis svenskaatt I står tioav usenetpersoner.

för ungefär hälften alla inlägg. det andra oftaFörpersoner av urartar
diskussionerna de olika ämnesområdenai mycket till bli oseriössnart att
allmän pajkastning.

det tredje,För diskussioner orsaken till brandennär förs påom
handlarinternet, det knappast andra saker det redanän tagitsom som

medierna. deti diskuterasDvs branden anlagd eller ochinteupp om var
det ellerrasister låg bakom branden.nazister andraNågraom var som
omfattande frågeställningar förekommer knappast, och förekom-detmer

hellerinte på något markant särskildanågra rykten eller speku-sättmer
lationer funnits andrainte på ställen.som

Undersökningarna har kompletterats med studieävenusenetav en
diskussionsforumseriöst Medialistan. Under oktober ochettav mer -

november förekom inlägg och meddelanden1 500 listan. dempå Avca
30 brandkatastrofen Göteborg. fördesi docktog Det dis-ingenca upp

kussion kring vad kunde tänkas orsaken till branden ellersom vara vem
kunde hållas för den.ansvarigsom
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Nyhetsförmedlingen sammanfattande7 -

slutsatser

Kartläggningen nyhetsförmedlingen branden och dess följder harav om
första hand haft till syftei besvara frågor: Vilken bildtvå nyhets-att gav

medierna brandkatastrofen och räddningsinsatsen Och förkla-vilkaav
ringar medierna till varför brandeni uppstod och vilka förklaradesgavs

för brandenansvarigavara
första frågan besvaradesDen kapitel och den andra frågan kapi-i 5 i

tel detta kapitel redovisas de slutsatserI kan dras med utgångs-som
punkt ifrån de resultat de föregående kapitlena.tvåipresenteratssom

Resultaten huvuddrag7.1 i

Journalisterna fick reda det inträffatpå brand på Hisingen i Göte-att en
borg knappt fem efter Lundby brandstation larmadesminuter till plat-att

Och de första journalisterna brandplatsenpå eftertio minutersen. var ca
brandpersonalen. första nyhetsinslagenDe sändes Ekot kli 02.00. Det
hade fem tidigare föregåttsminuter kort telegramtext visadesav en som
efter nattfilmen TV4. televisionen började omfattandei I en mer rappor-

extrasändningar fråntering i och med klockan 04.00 och radion fråni-
Därefter02.30. sändes det inslag Ekot, lokalradions TV4Västeko,i i i

och i eller mindre kontinuerligtSVT2 fram till förmiddagen.mer
Brandkatastrofen Göteborg fick under det förstai dygnet stor upp-

märksamhet utländska medier.i med undantag för de nordiskaMen
länderna och de länder de omkomnamånga och de skadadesom av
hade anknytning till, försvann göteborgsbranden ganska världs-snart som
nyhet.

faktarapporteringen brandenI radio och förekom under dei TVom
första felaktigadel uppgifter,timmarna bakgrund vadmoten men om

vid den tidpunkten känt branden och dess följder, fick all-som var om
mänheten det helapå korrekt information vad inträffat, når,en om som

och hur det inträffat och vilka offer branden krävt.var
Information andra språkpå svenska förekom endastän i Sveriges

Radio och de tidningari Göteborg. svensk televisioni Iutsom gavs
sändes under brandkatastrofeninga andra språk svenska.på änprogram

Branden inträffade under allhelgonahelgen till fredagen dennatten
oktober.30 innebar radioDet och och kvällspress helt kornTVatt att
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eftersomdygnen,nyhetsflödet de förstadominera två-tre ingen morgon-
händelsenGöteborgs-Posten kunde påförutomtidning rapportera om

tidningsfri dag och sönda-k påfredagsmorgonen och lördagen var en s
dock bådeGöteborg komfå lokaltidningar GP,mycket Iut.gen ges

extratidningar lördagen.med påArbetet Nyheterna och Metro ut
första handinriktadesnyhetsrapporteringRadions och televisionens i

kundeförlopp och vaduppkomst ochskildra branden, desspå att som
först meddärför deBlandorsaken till branden.tänkas attannat varvara

inriktad påhändelsen. någotMorgonpressenatt rapportera var merom
denocksåanhöriga ochdrabbadeskildra den vänner,att mensorg som

officiella visade.och detgöteborgare Sverigestora sorg
polis, rädd-berörda brandendirektmyndigheterDe avsom var -

förekom nyhets-oftastde aktöreroch sjukvård iningstjänst somvar-
för-ofta. detförkom också Underpolitikerflödet. Lokala och nationella

central rollungdomarfestdeltagare ochspelade också idygnetsta en
nyhetsflödet.

ungdomar-ochräddningsinsatsenkringTelevisionens rapportering
förför ochfräna polis och räddningstjänstkritik passivitet attnas av

efterhand kommitdeträdda kamraterhindrat dem ifrån isina äratt som
brandpersonalens sida. Kartläggningenfrånkritiseras särskiltmest,att

Televi-kritisktskildrades särskilträddningsinsatsen i Sverigesvisar att
räddnings-polis ochfick framföra hård kritikungdomardärsion mot

brandkatastrofen i sintill nyhetsrapporteringenpersonal. Ser omman
generelltoch räddningstjänsthävda polisdet knappasthelhet går attatt

medierna.behandlades kritiskt eller negativt isett
be-förstasärskilt under deförsta dygnet ochUnder det timmarnas

brandenofta påståendenoch förekomvakning radio TVi att varom
ocksåanlagd.dendet fanns teckenanlagd eller på Detattatt varvar

nyhetsmedierna.de utländskaofta förekompåståenden isom
mediernaoch de utländska påUppgifterna de svenska ii temat att

flesta fall dedock debranden anlagd hade i intervju-sitti ursprungvar
för räddningsinsatsen.från den högstuttalanden gjordes ansvarigesom

Kritiken medierna7.2 mot
gäller mediernas bevak-förts fram detsynpunkterkritiskaDe närsom

olika saker.första hand handlatbrandkatastrofen har tvåining omav
sensationsbetonad och bi-mediernas bevakningdet förstaFör att var

det andrakring branden.och ryktesspridningdrog till spekulationer För
fram ungdomarokritiskt släpptetelevisionen,medierna, särskiltatt som

räddningspersonalpolis ochfick till frän attackchockat tillstånd gåi mot
fanns.egentligenskapade hjältarkvällspressenoch särskilt inteatt som
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Kartläggningen har det förekom spekulationer,visat rykten ochatt
påståenden nyhetsrapporteringeni branden anlagd eller detatt attvar
fanns tecken denpå anlagd. Under det första dygnet, särskilt iatt var
televisionens och radions sändningar, det den vanligast förekom-var
mande förklaringen till branden. utländska nyhetsmedier och deI i me-
dier vänder särskilt invandrare bild.sigsom gavs samma

Påståenden brandenpå anlagd hade dock grundsin itemat att var
de uttalanden den räddningsledaren förstaansvarige denpåsom gav
presskonferensen och sedan upprepades personligai intervjuer isom
radio och dessaTV. uttalandenaDet sedan kom spridasattvar som
vidare utländska medier.i Nyhetsmedierna eller utomlands bi-i Sverige
drog med spekulationerinte förmedlade huvudsak enbart deiutanegna
uttalanden hade den högst förgjorts räddningsinsatsen.ansvarigesom av

många nyhetsmedierI svenska och utländska -fanns det snarare en-
skepsis till räddningsledarensviss uttalanden och tendens att tonaen
fråganned branden anlagd eller ej.om var

Huruvida frånvaron hade betydelse förnågon nyhets-av morgonpress
inriktning kanrapporteringens diskuteras. morgontidningarDe som gavs

Göteborg påtagligti återhållsamma det gällde förmedlaut när attvar mer
obekräftade uppgifter. därför möjligtDet är närvaroatt av morgonpress

det första skedetäven i nyhetsrapporteringen inriktning.gett en annan

Kartläggningen har televisionen ochvisat radion under de förstaatt
vid tillfällentimmarna upprepade och mycket utsträckningi sändestor

intervjuer med festdeltagare och ungdomar vilka gick till hårt angrepp
polis och råddningspersonal för de initiativlösa ochmot varit passivaatt

och polisen hindrat ungdomarna från hjälpa till räddningsarbetet.att iatt
förklaring tillEn ungdomarna släpptes fram detpå gjor-att sätt som

des radio och harär ambitionenTV sända snabbt möjligtsåatt att som
och modern sändningsteknik både radio och kan sändaatt gör TVatt
direkt. innebärDet de och den tid för efter-spärrar missgreppatt mot
tanke normalt finns tidningsredaktionpå finns hos direkt-intesom en
sändande etermedier. troligen viktig förklaringDet till inslagår atten
släpptes bordeigenom det förklarar varförinte sänts". Men intesom
flertalet inslagen sändes upprepade gånger.av

kritisk synpunkt framförtsEn ungdomarnaär inteannan attsom
borde släppts fram eftersom de chockade och det borde journalis-var

har märkt. ställs journalisten för avgörande. EfterHär svårtterna ett en
olycka eller katastrof alla inblandade ellerär avseendei påver-ett annat
kade det hänt. kan innebära risk förDet alla kritiskaav som atten
uttalanden exempelvis polis och räddningstjänst kan bortmot sorteras
med denmotiveringen framför kritiken chockad eller någotär iatt som

avseende kapabel uttalainte dilemma där detär sig. Detannat äratt ett
förhandpå finnsinte någon hur journalisten skallgiven påutväg agera.
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journalisterriktats särskiltkritisk synpunktYtterligare imotsomen
förhållningssättkällkritisktsaknaderadio och deTV är gentemotettatt

Klart förborde föreJournalisternade intervjuades. intervjun gjortsom
underhade platsen ochintervjuade verkligen påden varitsig om som

grund förhadeföljdfrågor han eller honställt någon sinaintervjun om
påstående.starkt kontroversiella

fannsdet brist påKartläggningen nyhetsrapporteringen visar attav
sida. bristenuppföljningsfrågor från journalisternaskällkritik och Mer

utsträckning detsaknades ocksåkällkritik och följdfrågor ipå närstor
räddningsledaren.uttalanden gjordes pågällde de Bristen ettavsom

med andrasida gälldeförhållningssätt från journalisternaskällkritiskt
myndighetsföreträdare.festdeltagare ochord både gentemot

katastrofen dockinblandadefrågor till dekritiska i ärBristen på
detförsta skedet starktockså detförståelig. Journalisterna i tagna avvar

ungdomarkunde ifrågasättahänt och trnmarnainteatt somsom man-
hur devad hänt ochinferno.befunnit Attsig iinnan rapporteraett som
kritisktinledande skedet.viktigast detupplevde det Deinblandade ivar

ställdesJournalisterna återigenfrågorna fick kommagranskande senare.
hur definnsförhandinför dilemma där det på inte given utvägett en

mellin olikariktigdetskall avvägningMen oavsett om var enagera.
ellervarken räddningsledarenskonsekvensenlegitima blevintressen att

granskning frånfrån egentligungdomarnas påståenden någonutsattes
journalisternas sida.
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Myndigheternas och frivillig-8

informationorganisationernas

Enligt direktiven skall utredningen kartlägga hur myndigheter och andra
förmedlat information branden. detta kapitel behandlas såvälIorgan om

myndigheters frivilliga informationen.rollorganisationers isom
Myndigheternas information samband med brandkatastrofeni Göte-i

borg riktade huvudsak målgrupper medierna och därmedsig i tvåmot -
allmänheten drabbade och deras anhöriga. Frivilliga organisationersamt

främstvände till de drabbade ochsig medlemmar de etniska grupperav
några till syftekapitel harorganisationerna Dettarepresenterar.som av

granska informationen särskilt första efterunder de dygnen olyckanatt
perioden därefter.ävenmen

Granskningen består dels myndigheternas doku-genomgångav av
efter branden, dels med befattningshavarementering intervjuer ansvariga

vid berörda myndigheter och nyckelpersoner frivilligainom organisatio-
bl förledare krisgrupper. omfattande och harIntervjuerna i vissaärner a

fall kompletterats med följdintervjuer under arbetets Sammanlagtgång.
har myndighetsaktörer flertalet längre personliga28 intervjuats, inter-i

och deövriga kortare telefon. Vidarevjuer någrai intervjuer, varav per
har med för frivilligaintervjuer gjorts organisationer.representantersex

har också förDe underlag till andra delarintervjuerna gjorts att av
utredningen. Tilläggas kan utredningen haft ambitioninteatt attsom
eftersöka samtliga dokument förvaltningar eftervid olikaupprättatssom
branden.

myndigheter och studien GöteborgsDe institutioner ingår i ärsom
stad kommunledning, stadskansli Stadsdelsförvaltningar, räddnings-samt
förbundet och räddningstjänsten, sjukvården Västra Götalandsregionen
och Sahlgrenska universitetssjukhuset omfattar Sahlgren-sjukhusensom

Östraska, sjukhuset och Mölndals sjukhus, läns- och lokalpolisen, läns-
styrelsen Marinkommando Väst.samt

stadsdelsnivå harPå utredningen valt kartlägga denågra 21att av
förvaltningarna. följande femdet byggerGenomgången på ii intervjuer
stadsdelar Backa, Frölunda, Gunnared och Lärjedalen,Centrum, vara
fyra tillhör dem berörda händelsen och dess konse-mestsom var av
kvenser. frivilliga deDe organisationer intervjuats representerarsex som
muslimska, somaliska och iranska krisgrupperna och svenska kyrkan
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lokalt. Syftet har söka den lokala informations- ochvarit imönstrenatt
krisjoursverksamheten, skapa komplett bild.inte att en

bör påpekas kapitlet huvudsakligen beskriver myndigheter-Det att
informationsarbete utifrån skriftliga och muntliga berät-derasnas egna

nästföljandetelser. ska jämföras medDetta imottagargruppernas syn
kapitel. de genomförts utredningen med bl.a.I intervjuer inomsom re-

för etniska och andra har frågor ställtsorganisationer ävenpresentanter
informationen drabbade, beaktats dettatill anhöriga och vilket iävenom

kapitel för att mottagarnasge syn.
förredovisas myndigheternasviss månI operativa insatseräven att

informationsarbetet.kontext och tillge en ram

Informationsarbetets förutsättningar8.1

Räddningstjänstens för olyckor och katastroferorganisation inne-större
bär för olika händelser, där s.k.grader beredskap storlek rödtre avav
beredskap röd informations-högst. Vid beredskap bl.a.inrättasär en
sektion räddningstjänstens informatör brandbefälbestår samtsom av

för teknisk och information. Tilläggas kan rädd-operativ attsom svarar
ningsverksamheten organiserad förbund för räddningstjänsternai iär ett
Göteborgsregionen, med förvaltningsmässigt Gårda brand-påcentrum

Göteborg. Räddningstjänsten samlokaliserad med Alarm.station SOSi är
Båda enheternas larmoperatörer sitter i samma rum.

Polisens innebär olika grader bered-påorganisation sättsamma av
förskap olika och grader händelser. polishuset finnsI äventyper av en

kommunal krisjour fungerar första krisjoursinstans.som som
Götalands sjukvård finns beredskapsenhet skaInom Västra en som

kraftträda efter särskilda regler.i
kommunal finns s.k. katastrofsamordningsgruppPå nivå in-en som

kallas vid olycks- och krishändelser. består bl.a. stads-Denstora av
direktören, biträdande stadsdirektör, informationsdirektören,en repre-

för stadsdels-avlopps- och tekniska verk,energi-,sentanter vatten-, en
chef företrädare för andra myndigheter. Politiskt ärsamt styrorgan en
katastrofdelegation inkallas helhetvid kommunstyrelsen kan i sinsom
eller form de ledande kommunalråden.i av

Katastrofsamordningsgruppen katastrof-del den kommunalaär en av
planen kontaktverksam-Göteborgs stad, där också informations- ochi
heten regleras. förinformationsstab be-ingårHär ären som gemensam
rörda myndigheter. består informationsansvariga vid kommun-Den av
ledningen, sjukvården/Sahlgrenska universitetssjukhuset, polisen och
räddningstjänsten ytterligare listade förvaltningsinformatörer.någrasamt
Katastrofsamordningsgruppen och informationsstaben lokaliseras till
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brandstation katastrofhändelser för fungera till-Gårda vid kris- och att
räddningstjänstensmed staber.sammans

Katastrofplaner finns stadsdelsnivå, inklu-datum också påav senare
personallistor. komplett bild har kunnat inhämtasNågon inomsive inte

hälftenutredningens uppskattningsvis stadsdelarna harram, men av
sådana planer, medan stadsdelar har eller mindreantagit övriga mer

funktionella planer äldre avvaktan centrala direk-något påsnitt iav nya
formerna.tiv om

Myndigheternas information till allmänheten händelser brotts-vid av
olyckskaraktär sker likhet med infor-och medierna,givetvis via i annan

följerMedierna regel dagligen polisiära ärenden deimation. attgenom
frilansande fotograferoch kontinuerligt avlyssnar polisradion.i stort sett

Vid händelser bedöms ha nyhetsvärde innebär det sedan bevak-som
och kontakt olycksplatsen och/eller telefonkontakt med jourha-påning

vande informatör eller andra befattningshavare vid polisentjänstemän,
för få upplysningar. Vid händelser dignitet vanligtvisordnasstörreatt av
presskonferenser från främst polisens sida och räddningstjänstent.ex.
eller myndigheter. Göteborg harsamarbete med andra Alarmi SOS i
liksom andra håll landet speciell medi-på inrättati tjänst gentemoten

där de Minicall-meddelanden larmar vid händelser.via större En-erna
bart abonnerande medier med detta betaltjänstsystem.iär

Information till drabbade, anhöriga och andra berörda vid stora
olyckor förväntas katastrofplanens förstaske efter handiintentioner,

stadsdelarnas krisgrupper. håll fanns vid brandenPå in-vissagenom
övade medan andra stadsdelar de planerrutiner, inteännu testat som

förvaltningarna. fårbeslutats eller under beredning inom Givetvisvar
ofta anhöriga information medierna och andra former initialskedetivia i

dödsfall förmedlasolycka denna Bud efter särskildatyp.av en av om
regler polisen hemmen.iav

det gäller formerna för myndigheternas information blir dennaNär
med nödvändighet och lämpligen Tryckt informationmuntlig. är- -

möjlig inledningsvis katastrofsituationer då händelseutvecklingensällan i
förändrar förutsättningarna. kraftiga utveckling denständigt Den av

datoriserade informationstekniken under delen 1990-talet harsenare av
informa-möjligheter denna metod, både förtredjegivit utnyttjaattnya

och mellan myndigheterna allmänhetenocksåtion inom gentemotmen
informationVid branden Göteborg dennavisadevia iInternet. sig typ av

katastrofsam-framför allt ha betydelse för kontakt mellanstor
stadsdelarnas krisgrupperordningsgruppen vid Gårda brandstation och

och krisjourer.
främst infor-nedan framgår sökte anhöriga inledningsskedetSom i

första hand sjukhusenoch kunskap vid olika Samlingsplatsenmation i
och hosdit skadade och omkomna förts, vid olycksplatsenävenmen

kometniska föreningar och trossarnfund. Hammarkullens kyrkagruppers
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spela central roll. kom de anhöriga kontakt med de lokalaSenare iatt en
krisjourerna. Räddningstjänsten hade begränsat antal kontakter frånett
enskilda, medan Alarm initialt fick frånrad samtalSOS ta emot en oro-
liga anhöriga. polisens del resulterade identifieringsarbetetFör inten-i

kontakter med desiva omkomnas familjer. knappast ordinärDetta är en
inforrnationssituation för polisen då deras huvudsakliga kanal vid olyckor

medierna förutom vid dödsfall.är
Vid efterbearbetningen olyckan följandeunder de veckorna änd-av

rades myndigheternas kontaktförhållande. Polisen inbjöd till informa-
först för förtionsmöten etniska och sedan medrepresentanter grupper

anhöriga. Tillsammans med räddningstjänsten och sjukvården deltog man
omfattande kontakt- och informationsverksamhet,i främst skolorna.ien

Inforrnationsarbetet de första8.2 timmarna

och utlarmning8.2.1 Larm
larmet olyckan kom klockan 23.42Första från mobiltelefon ini-om en

från brandlokalen. 23.45 larmades förstaden brandstyrkan vid närmaste
brandstation. Polisens ledningscentral larmades klockan 25.47 samtidigt
med de första ambulanserna. Två s.k. larmminuter påstortsenare gavs
huvudbrandstationen Gårda. Ytterligare informerasminuten senare
sjukhusen olycka inträffat med skadade. för-mångastörre Enattom en

sjukvårdsgrupp ambulans med läkare och sjuksköterska larmas kl.sta
Östraden från23.52. åker sjukhuset förstaNär de skadademöter man

anlände både ambulans, och privatbilar. Larrnförloppeti hartaxisom
tidigare redovisats kapiteli

Under den följande halvannan från första larmettimmen SOStog
Alarm samtal rörde branden, till början larm,110emot som en men
sedan huvudsakligen samtal från anhöriga och andra berörda bl.a.som
önskade få besked närstående ungdomar förmodades haom var som

med diskoteket befannvarit på och skulle bege sökan-sig sig ivart man
det efter ungdomar.sina

Vakthavande poliskommissarie länspolisen anländer till olycks-på
platsen kl. för insatschef från första00.10 den polis-överatt ta som
patrullen. Befälen från såväl polisen räddningstjänsten kom undersom

ledning det arbetet, kontaktutöver medoperativa i intensivnatten, av
ungdomar med branden klarat lokalen.varit sig Dennasom om men ur
kontakt beskrivs intervjuade aktörer delvis mycket frånaggressivav som
ungdomarnas sida, vilka antal fall kunde formerna föri inteett acceptera
det räddningsarbete genomfördes. ungdomar kritiserade vadVissasom
de otillräckligansåg ambition från lednings- räddnings-ochvara
personalen. Polisen fick vid tillfällen använda våld. Fleranågra demav
deltog dock enligt polisen räddningsarbetet föredömligti på sätt.ett
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8.2.2 Organisering
Vid midnatt olyckans omfattningstod någorlunda klar. bild började"En
skapas olycka hade hänt skadademed och döda"mångaattav en enorm

1998:6.Räddningstjänsten Räddningstjänsten började formera sär-en
skild stab för olyckan, linje med katastrofplanering. Räddnings-i sin
chefen larmades klockan utredningens med honom00.15. I intervju sä-

förstodhan han den kollegansuppringande ochpå röst sättatt attger
uttrycka det gällde mycket allvarlig händelse. bor närhe-sig Han iatt en

och plats efter larmades Stadsdirektörenpå 5-10 Dåminuter.ten var
eftersom konstaterade fannsdet grund för katastrof-att att startaman

till ringde StadsdirektörenPå kommun-insystemet. stanresan upp
styrelsens ordförande och bad honom hålla beredd.sig

räddningsledare som s.k. räddningschef beredskapEn varit i an-
00.16lände till brandplatsen kl. avlöste vakthavande brandingenjör som

räddningsledare. rapporterade kaos skadeplatsen och bristpåHan om
poliser och sjukvårds- ochpå transportresurser.

infördesberedskap, röd beredskap, vid räddningstjänstenHögsta
klockan rådde tvekan denna beredskapsnivå00.50. Det ingen attnu om

skulle införas, omfattningolyckans känd flerainteännunu men var -
inblandade aktörer de då hade förvidden klarintesäger sig. Enatt

från olycksplatsen vid denna tidpunkt antalet omkomnarapport attangav
5-6 och de skadade uppgick till Räddnings-50attvar personer personer.

chefen han storleken olyckaninsåg på näratt rapportuppger en ny
meddelade låg döda ungdomar utanfördet byggnaden. stod15 Detatt

klart det uteslutande gällde ungdomar. den etniskaDäremotsnart att var
bilden oklar vidtämligen staberna Gårda. det rädd-iännu För operativa
ningsarbetet aktörerdet dock ha haftansvariga någoninteanses av
betydelse.

Räddningschefen kl. 00.45 s.k. inriktningsbeslut insatsenetttog om
förutom återställa den räddningsberedskapenoperativa iattsom re--
för kunna hantera andra bränder innebar delseventuellagionen en-

information och dels förberedelser förpå mediekontakter,prioritering
krishantering och debriefing brand- och ambulansper-återvändandeav
sonal.

Katastrofsamordningsgruppen började kallas till enligttjänstgöring
räddningstjänstens sådana här beredskapslägen drygrutiner i timmeen
efter första brandlarmet, med början 00.45-00.50. Informations-ungefär kl.
staben började inkallas samtidigt.

Stadsdirektören anlände därefter Eftertill Gårda. ha blivit insatt iatt
olycksläget långt ordförandedet känt ringde han kommunstyrelsensså var
med informationsdirektörbege dit. komuppmaning sig Kommunensatt
ungefär samtidigt och hade under larmat Radios chefinresan Sveriges i
Göteborg SVT2/Västnytt. redan underrättaddockSVT2 påsamt an-var

anlände första ledamöterna katastrofsam-deNågot isätt.nat senare
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ordningen, förutom de redan nämnda bl.a. tekniska chefer. dit-två De
tills anlända vid denna tidpunkt branden stämdei insåg inteattgruppen
med det katastrofplanen främst berör, dvs. krishändelsescenario som en

infrastrukturell varförkaraktär, beslutade för fortsättasig inteattav man
inkallandet aktörer från tekniska verk. kallade stället bl.a. någraMan iav
biträdande stadsdirektörer, fyra funktionärer med stadsdelskompetens
och chefen för kommunens krisjoursverksamhet. Cirka 10 in-personer
kallades. Under och den följande helgen hölls sedan rul-natten ett- -
lande tjänstgöringsschema där ständigt bestod till åttasjugruppen av
personer.

Östrapsykosocial katastrofledning sjukhuset kal-påPKL-gruppen
lades före klockan inkallades motsvarande01.00. Senarestrax grupper
vid de sjukhusen. mobiliserade dentvå övriga PKL-grupperna i sin tur
personal fanns listad för katastrofer.vidi PKL-team tjänstgöringsom

informatör sjukhussidan hade denna blevDen på pressjour nattsom
uppringd sjukhusväxlar klockan kontaktade sjuk-01.15. Honettav par
vårdens informationsdirektör till alla sjukhusen bemanna-såg att tresom
des informatörer.med Chefen för sjukvårdens beredskapsenhet larma-
des vid 01.30-tiden. begav först till Sahlgrenska och sedan tillHon sig
Gårda brandstation.

polisens olycksplatsinsatser, ordningshållandeUtöver organisering av
vid sjukhusen dödsfallsidentifieringoch inkallades tiotal informatörerett
till polishuset polismän med särskild utbildning för informativa uppgif-

samband med händelser. roll första handi större Deras iter attvar
besvara telefonsamtal. telefonlinjerSärskilda inrättades syfte.dettai In-
tervjuade polisaktörer deras överhuvud fung-organiseringatt tagetmenar
erade mycket bra, den för refereraklockren" aktörerna.attvar en av

Kommunstyrelsens ordförande anlände till Gårda klomkring 01.20
och orienterades läget.om

klockan inleddes det lokala katastrof-Runt 01.30 organiseringen av
arbetet. Stadsdirektören ringde de stadsdelscheferna med hjälp21 ettav

medlemmar katastrofsamordningsgruppen. Ordern skai attpar var man
hålla vaken och beredd order larma social-sig på sinasamt attvara nya
och krisenheter med första lokala katastrofled-uppmaning. Densamma

samlad halvtimmeningen var en senare.
efter klockan frånrapporterades olycksplatsen bran-Strax 02.00 att

den släckt. Sammanlagt skadade förtsungdomar hade till de213 trevar
sjukhusen. med brännskador förNågra transporterades vidare vårdsvåra

sjukhus Linköping, Malmö ochpå Uppsala tilli Bergen i Norge.samt
Enligt sjukvården följde den medicinska behandlingen existerande pla-

och kunde genomföras fördröjningar.problem eller dödaDeutanner
samlats lokal intill brandlokalen transporterades till bårhuseti påsom en

Sahlgrenska sjukhuset.
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kontakter medier och anhörigaInledande med8.2.3
förhandsinformationdelbrandplatsen lämnadeRäddningsledaren på en

fått någorlundafanns Sedan hanjournalister redan plats.till de påsom
bestämde han dockolyckans omfattning och komplexitetinsikt sigom

Gårda.informationsgivningmedierna till kommande påför hänvisaatt
fotograf fråntolvslaget enförsta journalisterna hade anlänt vidDe

Göteborgs-Tidnigen.fotograf frånochAftonbladet Kvartreportersamt en
ochförutomplats med GTtolv fanns medier ABpåöver reportrar,tre

frilansfilmare meddärefter infannGöteborgs-Posten. sigStraxäven en
med berördaJournalisternas första kontakttillkontakter Västnytt. myn-

dvs. polisensde befälspersonernariktade naturligendigheter tvåsig mot
räddningsledare.insatschef och räddningstjänstensnågot senare

och skräm-händelseförloppet och detumultartade intensivaDet -
sannoliktyrkesrollen bidrogdelvismande upplevelserna övertogsom -

traditionellbehovhadetill journalisterna såockså inte stortatt av
ochantal dödamyndighetsinformation detta läge. sågDei ett stort

skadade.
eftersökteanhörigakom snabbt sinaTill brandplatsen många som

börjadeskadats. Anhörigaoch försökte hjälpa demungdomar ävensom
fall sak-efter midnatt. deredan mångasamlas vid sjukhusen Då istrax

tilldemförts åktede skadadenade information många runtvart avom
Östra sjukhus ochsjukhuset, MölndalsSahlgrenska,olika sjukhusende

snabbaorsak till dennabidragandeKungälvs sjukhus. Enäven ansam-
utbreddaolyckor tidigare denjämfört medanhörigaling stora varav --

hade fått från ungdomarmobiltelefoner. larmanvändningen De ge-av
brandplatsen.mobiltelefoner frånderasnom

omfattning ochbrandenssjukhusen okunnigadetta lägeI omvar
trycket,oförberedda det uppkomnagjorde demkonsekvenser, vilken på

och andraockså från anhörigaskadadefrån inkomnabarainte utan
ochtid formera lämpligkundeberörda. Sjukhusen mottagninginte i en

informatör,funktionärer, inklusiveinformationsgivning. De som se-en
plats vidfannsför påfå huvudansvar hanteradan skulle situationenatt

02.00-tiden.
trycket ochrollerfunktionärerna inomsinainträtt iNär ettmotvar

verksam-svårigheterhade organiseraantal entréer så attstort att storaman
barnredan derasfåfrån anhöriga påheten rationellt. Kraven att om

påträngandevilket skickspecifika sjukhuset och såfanns detpå i attvar
brandplatsenfrånkommunikationenfick improvisera. Dessutom varman

ledningsläkar-riktigsaknadesjukvårdsarbetet, dåotillräcklig för enman
funktion där.

Sahlgrenskasärskiltoch tidigt sjukhusen,Redan brandplatsen påpå
ochungdomardrabbadeochförsökte enskilda stödjasjukhuset, trösta

Familiaoch föreningenför Röda korset Praxis Laanhöriga. Representanter
bl.a. desjukvårdspersonaltilldrabbade och rådsådant stöd till omgav
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drabbades bakgrund och religion. Tidigt sökte också tolkar ochsig an-
dra till sjukhusen.spontantresurspersoner

till Alarm ringdeFörutom SOS del anhöriga och berörda tillävenen
räddningstjänsten. detta läge gällde främstdet förI de funktio-svarande

besked aktuella telefonnummernärerna till sjukhusen. Rädd-att ge om
stab vidareningstjänstens upplysningar och tek-operativegen gav av

nisk till främst medier.natur

8.2.4 Informationsarbetetformeras
Katastrofsamordningsgruppens ledamöter fanns till delen platspåstörsta

Gårda brandstationpå omkring Informationsstaben01.30. kallades innu
helhet. ungefärFrån klockan fannsi sin fem funktionärer02.00 dennai

stab plats. förstapå Det gången aktiverats skarpt" förvar attgruppen
aktörerna, vilket bl.a.citera innebar dess utrustning inteen attav var

testad och hade få framsvårt datorerna.rättatt iattman programvaror
Därmed alla de planerade katastrofstaberna installeradetre in-var

klusive räddningstjänstens Enda skillnaden jämfört med planernaegen.
polisens informationschef pendlade mellan Gårda och polishusetattvar

och lät kollega stabeningå stället.i ien
Informationsstaben inriktade inledningsvis arbetesitt tvåmot typer

det första gällde detinsatser. För pressinformationen.organiseraattav
haStrategin presskonferenser för alla inblandadeattvar gemensamma

stället föri myndighet utlystevarje sådana för detparter sig.att Förvar
andra gällde det kontaktvägar för anhörigaupprätta till första handatt i
sjukvårdsinstitutionerna, dvs. söka sprida telefonnummer, främst viaatt
medierna. börjadeDessutom utforma pressmeddelande medettman
faktauppgifter.

ÖstraSjukvårdens anlände tillpressjour sjukhuset klockan 01.50. Då
fanns det redan journalisternågra plats. Efterpå samråd med läkare
beslutades utlysa första presskonferens till klockan vilket med-02.30,en
delades TidningarnasTT Telegrambyrå kablade meddelandetutsom
till medierna.

Informationen till medierna spreds första hand vid dei press-
konferenser under fortlöpande ordnades Gårda.pånattensom senare
Spridningen telefonnummer medierna fungeradevia enligt intervjuadeav
myndighetsaktörer tillfredsställande. Medierna förmedlade denna typ av
faktainformation myndigheternaspå perspektiv fullgottett tvåsätt. Iur
TV-kanaler rullade aktuella telefonnummer relativt tidigt.

Nummerupplysningen innebar omfattande arbete för funktionäre-ett
informationsstaben. Ytterligarei funktionärer fick kallas ochinrna som
bestod informationsstaben Ändocktill åttasjumest av personer. angavs

ibland felaktiga och inaktuella bl.a. den lokala etable-attnummer, genom
krisjourer innebarringen delpå håll flyttade verksamhetenattav man en

till och ändamålsenligastörre lokaler. fall gickI vissa ändring-intemer
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telefonnummer fram önskvärd utsträckning. Stabeni besvaradearna av
också samtal från enskilda deni mån räddningstjänstens växel hanninte
eller kunde hantera samtalen. fredagsmorgonenSenare på tillkom upp-
giften producera information kommunenspå hemsidaatt samt att ge
lägesinformation deinternt kommunala förvaltningarnainom och då
främst för stadsdelarna.

8.2.5 pålarm nationell nivå
Länsstyrelsen och dess jourhavande vid enheten förtjänsteman civil
beredskap kontaktades klockan Samtalet02.05. dock inte avsettvar

larm gällde förfrågan från katastrofsamordningen hurutansom en om
den skulle kontakt med då kommunstyrelsensregeringen, ordförande

detansåg läge informera formerna föratt regeringen. Menattvar en
sådant larmning fanns katastrofplanen.inte angivna i Länsstyrelsen sak-
nade också larmväg.given jourhavandeDen tjänstemännen in-en
formerade emellertid länsstyrelsens ledning händelsen. Bedömningenom
från myndighetens sida förefaller ha behövdevarit inte ingripa iatt man
de eller samordnandeoperativa arbetet under olyckans akutskede då de
lokala Göteborg tillräckliga.i ansågs Länsstyrelsen svaraderesurserna
vidare för information under fredagen till berörda konsulat.senare

tillVägen gick ställetregeringen Räddningsverketi via larmadessom
kl. från02.15 Alarm KarlstadSOS i kontaktatsi sin AlarmSOStursom av

Göteborg. Jourhavandei ringdetjänsteman verkets generaldirektör samt
mobiliserade dess informationsenhet. Generaldirektören larmade sedan
statsrådsberedningen.

Statsrådsberedningen underrättades därmed ungefär kl. 02.50, ge-
kontakt till beredningens säkerhetsansvarige därefter medde-nom som

lade statssekreteraren. Försvarsdepartementet hade dock fått förstaen
indikation det inträffade underättelseverksamhetsin redanom genom

tidigare.timme Flera samtal ägde med olikapreciseringaren rum av
uppgifter. klockanRunt 03.00 dock såväl försvars-statsministervar som

underrättade.minister Kommunledningen upplevde det lång tidatt tog
och det komplicerat nå och och fannatt regeringen statsministernattvar
det märkligt det saknades organiserade larmkanaler till landets led-att

sådana här katastrofsituationer.ning i

Informationsarbetet8.5 under de första dygnen
8. Pressleonferenser3.1

första ÖstrapresskonferensEn hölls på sjukhuset och samlade enbart ett
fåtal journalister. Informationen gällde främst antalet skadade, skadelä-

för de dittransporterade ungdomarna och hur dessa omhändertagits.get
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allainformationsstabenmedsamrådbeslutasDärefter i att press-
Gårda brandstation.tillskulle förläggasfortsättningenkonferenser i

informationsstaben medfrånsändespressmeddelandeförstaEtt ut
telefon-viktigaomfattningdesskatastrofen ochupplysningar samtom

stads-höllkrisjourer på iannonserades också inrättasHär attattnummer.
språk-listaengelska. påtillPressmeddelandet Endelarna. översattes

tjänstgöringsbehov.kommandeförupprättadesfolkkunnigt
utlystes tillpresskonferensenmyndighetsgemensammaförstaDen

för innebarbestämdeuppläggklockan sig03.50. Det att en repre-man
förredovisa lägetskulle sinochmyndighetfrån institutionvarjesentant

för mediermöjlighetdärefter intervjuafrågestund ochföljtsektor, attav
räddningschefen.leddes Attmyndighetsaktörerna.de olika Mötena av
resultat övningarför dettabestämdetidigt sig ett avprogram varman

friidrotts-bl.a.Göteborg,från ierfarenheter någraoch stora evenemang
komtaktiksalhölls räddningstjänstensKonferensen i1995. attVM som

Ännu baradeltoghela helgen.underför presskontakternabli centrum
deluppskattningsvisjournalister, 10mindre varav enpersoner,gruppen

Östra sjukhuset.direkt frånkorn
ochsläckningsbranden,självafokuseradePresskonferensen på

hade kun-långtskadelägetsamlade såoch deträddningsarbetet man
yttradeÄven Härvidkombrandenorsaken tilldetta.skap upp.om
förkla-brandplatsen,frånkom tillräddningsledaren, mötet att ensom

anlagd.brandenkundering att varvara
för anordnabeslöt tätaEfter detta sigpressmöte att press-man

information.behovväxande Ettkonferenser för annatmötaatt ett av
försökamöjligtinformationsnabbmedbehovet såskäl att somavvar

brandensspridasupplevde börjaderyktenmotverka de ommansom
orsaker.

Alarms bandupptagningfå delställde krav SOSMedierna ta avatt av
ochjuridiskamöjligtdocklarmet.det första ansågs inteDetta av

ville ocksåMediernaskapade diskussion.skäl, vilketutredningstekniska
blanduppståtträddningspersonal. Orsakenträffa viss misstro somvar en

brandplatsenungdomaruttalandena påefterjournalister att perso-av
tillbakavilleungdomar inochbästanalen inte gjort sitt stoppat rusasom

hänvis-tillbakavisades medrädda kamrater.byggnaden för Kraveti att
klarade dennaambulanspersonalenoch intetill brandmännenning att

krishantering.förstkonfrontation genomgåattutan
medier.utländskasamtal frånantal EnUnder inkom ett stortnatten

tolkfranskochhela tidenkrävdesengelskspråkig funktionär även en
medönskemålUtländska mediers intervjuerbehövdes. representan-om

presskonferensen.efterordnadesför räddningtjånstenter
06.30 ochkl. 09.00.anordnades sedan Anta-Presskonferenser 05.00,

huvudsak-fortfarandedetökade förjournalisterlet Varje möte, varmen
förstaanlände derepresenterade. Vidsvenska medier 9-mötetligen ut-
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ländska frånTV-teamen Oslo och Köpenhamn. Räddningsarbetet blev
naturliga skäl mindre betonat medan främst skadeläget fort-ett tema,av

journalisterna,intressera liksom brandens frågororsaker. Andrasatte att
Ävengällde lokalen och fastighetsägare. identifieringsarbetetvem som var

togs upp.
från informationsstabenStrategin fortfarande samla mediernaattvar

till plats, Gårda brandstation, och avböja önskemål skickaen att att
till studiosändningar. Polisens insatschef deltog dock irepresentanter ett

antal studioprogram.
fredagenUnder presskonferenser kl med bl.a.12.00 statsminis-gavs

försvarsministernoch 16.00närvarande, och 20.00. Dessatern press-
konferenser mycket välbesökta, räddningstjänstens taktiksal full-var var

och vid besök fanns uppskattningsvisstatsministerns journalis-120satt
närvarande. rad utländska fannsjournalister plats, bl.a.En på TV-ter nu

från England och Tyskland. Tolkar förinkallades åtserviceteam att ge
tysk-, fransk-, italiensk- och Spansktalande journalister. denVid sista
presskonferensen för dagen fanns behov stöd till europeiska TV-stort av

CNN.team samt
båda hade anläntDe och flyg-ministrarna på hämtats påmorgonen

platsen bl.a. kommunledningen och för länsstyrelsen.representanterav
Under dagen besökte de olycksplatsen och Hammarkullens kyrka, där
deras besök vållade tumultartade med mellannärmast motsättningarscener

presskår och alla sörjande människor fanns kyrkan.i Detstoren som
resulterade kyrko- och stadsdelsledningarnai beslutade utestängaatt att

från själva kyrkorummet.press
pressmeddelanden sändes under fredagen,Ett vilka ocksåutpar

till engelska. främstinnehöll faktaöversätts De bl antalet döda ochom a
skadade, telefonnummer och för pressinformation,tider också någramen
korta läget allmänhet.isatser om

Presskonferenserna Gårda brandstationpå glesades lördagenpåut
till kltvå, och Under12.00 söndagen genomfördes informa-17.00. ett
tionstillfälle kl Vid lördagens deltog det17.00. störstaarrangemang press-
uppbådet med 50-tal utländska 14medier plus de svenska, TV-ett varav

det utländskaDå medietrycket mycketblivit inrättades simul-team. stort
tantolkning språkgrupper. presskonferenserna kombineradesi medEn av

till olycksplatsen.en resa
antal samtal inkom fortfarandeEtt från utländska medier istort stort

Önskemålfrån hela världen. med räddningsledare ochintervjuersett om
andra från olycksplatsenvittnen kunde utsträckning tillmötesgås.i stor
Engelsk- och fransktalande informatörer kontinuerligt placerade ivar
telefontjänst under fredag och lördag.

Under lördagen skrevs ytterligare pressmeddelanden.två Den ena
sjukvårdsfakta och det stadsdelsfaktavissa andra informationsamtgav
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bland de skadadedet nationaliteterskadeläget. 19Här attanges varom
ungdomarna.

helgdygnen be-Genomförandet pressinformationen under de treav
fungerat mycket väl.myndigheternas hadöms Intervjueransvarigaav

denna uppfattning.med journalister styrker
fåfanns dock. Mediernas begäranrelationsproblem inter-Vissa att

fortfarande Vidareräddningspersonal tillgodosågs visarinte. vissavjua
med delmyndighetsaktörer de utredningenintervjuer gjort missnöjei en

för ha ochmedier, främst svenska TV-kanaler,två inte minstsäntatt ut
ungdomar ankla-fortsatt uttalandena från brandplatsenåtergeatt somav

råddningspersonal förgade inte sittgöraatt yttersta.
Även fredagenkontaktyta för medierna. Underräddningsverket var

förstasysselsatta med telefonupplysningtill iåtta tjänstemänvar upp
främst brand- och räddningstekniskahand medierna och kringgentemot

frågor.
främst medierna hade dockinformationpåSatsningen extern genom

polisen nack-enligt flera intervjuade aktörer från både kommunen och
kom andrainformationen myndigheternadelen den iinterna inomatt

hand.

informationstryc/e sjukhusenpå8. 3.2 Stort
sjukhuset den del den of-Sjukvården och speciellt Sahlgrenska var av

inför och omfattandefentliga sektor kom destå intensivaatt mestsom
individer under händelsenskontakterna med allmänheten och enskilda
första dygnen. skarorakutskede och fortsättningsvis de Storaäven tre-

för söka be-och andra berörda samlades sjukhusetanhöriga på attav
information.sked ungdomar och 5.000Minstsina typ per-annan avom

de förstaberäknas ha befunnit sjukhusets område underpåsig tresoner
dygnen.

främst entrélokalerna, akutintagetMänniskor samlades vid och inom
transporterades efter skadetransporterna.och bårhuset dit de omkomna-

församladelokalerna.Ibland fanns upptill samtidigt1.500 i Depersoner
familjer och släktmedlemmar kam-bestod dels direkt drabbade samtav

till de döda och skadade ungdomarna, ävenrater men personer som
eller samband allsbedöms ha samband med branden ingetsvagare -

Göteborg dessa dygn.Sahlgrenska blev allmän samlingsplats detDåien
de församlade gradvisade det omöjligt isig i närmaste att sortera av

blevanhörig- eller kamratskap och då trycket mycketpå ingångarna
särskildakom del sjukhusetsig inomäven röraatt utanstort personeren

krävde besked, villeskäl. anhörigaDen anstormningenstora av som
identifiera de döda skapade delvis tumult-besöka skadade och och se

artade scener.
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olika lokaler anslutningI tilli grupperades deentrén psyko-PKL-team
sociala under den s.k. psykosociala ledningsgruppen in-grupper som
kallats. personalresurserDe fanns beredskapsplaneringen räckteisom

till fickinte mobilisera ytterligare med lämplig kom-utan man personer
psykologer, kuratorer och socialarbetare m.fl. bådepetens sjuk-inom

vården och från kommunala organ.
Behovet psykosocialt stöd till ungdomar, anhöriga och andra när-av

stående mycket Ungdomarna ofta upprörda ochstort. aggressiva.var var
Många hänvisades eller kördes till stöd- och kriscentraler aktuella stads-i
delar. bedömdesNågra dock sådana chocktillståndi de behövdeattvara
vård.

förRepresentanter olika organisationer, etniskainte minst grupper,
inställde ellersig ombads komma för medverka detspontant iatt
psykosociala Ävenomhändertagandet. antal och motsvarandeprästerett
företrädare för olika trossamfund kom också främstvidtjänstgöraatt
Sahlgrenska. Till detta kom bred från idrottsföreningeninsats Lundbyen
IF.

aula finnsDen invid entréutrymmena användes för allmän in-som
formation till anhöriga. Information undertimmegavs natten.varannan

Informationsarbetet försvårades faciliteter och utrustningattgenom
för ändamålet, telefonjack, datorer, faxar och kopieringsmaskinert.eX.
saknades de lokaler där dettai arbete pågick. Funktionärerna tvingades
förflytta mellan händelsernassig och ordinarie arbetsloka-sinacentrum
ler för utföra sådant arbete. Telefonförbindelser monterades dockatt

in.senare
lämpligBristen på teleutrustning innebar mobiltelefonen blev denatt

huvudsakliga kontaktformen, mellan enheter, till katastrofsamordningen
och informationsstaben Gårda,på till kontaktpunkterna stadsdelarnai
och medierna.även Under larmfasen händelsen,gentemot närav exem-
pelvis funktionärerna de olika staberna åktei till sjukhusenin och Gårda
brandstation, utnyttjades hög grad också mobiltelefoneri för infor-att

läget, larma ytterligare personal och hålla kontakt med medier.mera om

Stadsdelarnas8. 3.2 och friuilligorganisationernøzs krishantering
Katastrofsamordningsgruppen beslöt klockan samtliga stads-02.00runt att
delar skulle högsta beredskap.inta Stadsdelscheferna ringdes ånyo upp

direktivmed mobilisera krisverksamhet.sin rundringningDennaatt tog
cirka timme.en

Enligt katastrofplanen ska stadsdelarnas krisgrupper dvs. den lokala
krisledningen kallas på den kommunalainitiativ jourbyrån polis-iav
huset. det här fallet blevI stadsdelscheferna således istället uppringda
direkt Stadsdirektören och ledamöter katastrofsamordningen,i vilketav
orsakade förvirringviss fall.i något
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kris-krissamordnare ellersammankalladeStadsdelscheferna sina
klockanmellanplatsundersökta stadsdelarnade påi varsomgrupper

Gårda förmotringde krisgruppernaorder04.00. Enligtoch givna03.00
började det dykaetableradesRedan debekräfta de igång. närattatt var

ungdomar.sökteanhöriga sinaupp som
berördadekl. 04.00 ochetablerades mellan 05.00 iKrisjourer mest

Normaltstadsdelar.andrasannolikt inrätta-stadsdelarna, iäven senare
Även lokalerliknande. andraochtill socialkontoranslutningdes de i

Verksam-kyrkorkulturhus,fritidsgårdar,användningkom till m.m.som
familje-för individ- ochfrån enheterpersonalfrämstheten drevs av

ungdomspsykiatrin.ochoch Barn-fritidsgårdar, skolan BUPomsorg,
krisgrupperetniskafrivilliga och ideellaMedlemmar organisationeri samt

nedan. Lärjedalenvilket beskrivsarbete Imedverkade dettai strax
Hammarkullenslokaler tillfrån förplaneradetidigtflyttade krisgruppen

krisarbete.för områdetsnaturligtföreföllkyrka vilket centrumettsom
lyckadestill desskommunikationsproblemmedfördeDetta vissa att man

kyrkan.fax installerad ien
och blevkl.kyrka öppnade 02.50Hammarkullens på initiativeget

samlingsplatsdå kyrkan blevkrisarbetet,indragenmycket iintensivt en
fylldes snabbtKyrkansökte gemenskap.människorför många avsom

lokalernadel sedan kom isörjande ungdomar övernattaattenvarav
lokalerna.ha befunnituppskattas sig iflera dygn. 500Minst personer

fortlöpandedär detinformationspunktviktigKyrkan blev även gavsen
flertal andra kyrkortillfällen under helgen.antalinformation vid Ettett

lokalt.krisbearbetningsarbetetochinformations-medverkade också i
katastrofplaner.stadsdelarnasförutsattdemFlera ingår iresurssom enav

Även muslimskkrisarbete.startadeetniskaantal Enegetett grupper
flyttadeHammarkullens kyrkaverksamhetkrisgrupp startade isin men

familjer ochdrabbadebesökteHammarkulleskolan.till Krisgruppenöver
dämpa derasbl.a. försöktedärsammanträffade med ungdomar man

spridits medierryktendemkänslor och iupprörda övertyga att somom
bidrog vidgrund.hadebranden anlagd någon Imamerinteatt varom

sjukhuspersonal ochdrabbade ochmellanmed medlasjukhusen att
identifieringar och religiösa såsomvid ceremonier tvagning.medverkade

fören-församlingar ochmuslimskasamarbetade olikakrisgruppenInom
föreningaralbanskabosniska och sunni-turkiska ochbl.a.ingar, samt

femarrangeradekvinnoföreningar.och Gruppencentret senare genom
Billdal.begravningen iimamer

enskilda bildadesochiranska föreningarmellan skildasamarbeteI
familjer enbartdrabbadestödde inteockså iransk krisgrupp. Denen

Kvibergsbegravningen påbakgrund, arrangerademed iransk senare
Scandinavium.minnesstundbakomkyrkogård och stod ien

Även fick lokalochkrisgrupp bildadessomalisk i Hammar-enen
identifiering ochmedhjälpmed stöd till anhöriga,arbetadekullen. Den
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sökande efter skadade. det ocksåsåg uppgift försökaMan attsom en
förklara för föräldrarna hur svenska ochmyndigheter sjukvård arbetar.
Syrianska kyrkan hade vidare krisgrupp.en

Sammanlagt upprättades 70-tal kris- och stödcentraler stadsdelarna.iett
Vid stödcentralerna anhöriga och ungdomar, till desågtog emot attman
fick dryck, vila och medmänskligt stöd.mat,

Direktiven från katastrofsamordningen innebar balansgång mel-en
lan krisarbetet skulle etableras brett drabbadså saknadeingenatt att
stöd och samtidigt kan jämförasinte med uppgif-tränga sig på. Dettaatt

från flera anhöriga de fått information eller hjälpsig någonter att vare
se kapitel 9. fanns fler skäl kravetDet till bred lokal mobiliseringpå än

snabbt stöd till drabbade familjer. skäl förEttatt ge annat attvar oron
ungdomar skullemånga samlas och skapa tillskottshändelseri centrum
våldsamt slag resultat de olika rykten spreds kringav mer som av som

branden rasistdåd etc.om
de undersökta stadsdelarnaI emellertidansåg det inteen av attman

fanns behov för sådan verksamhet, då ungdomar från området del-inga
festen. Huruvida fler stadsdelari mindre följdeberördatog som var samma

linje har undersökts utredningen.inte det gäller graden etable-Närav av
krisjourer hadering katastrofsamordningen Gårda brandstationpåav en

bild läget. hade där uppfattningen krisjoursverksamhetManannan attav
mobiliserades samtliga stadsdelar underi medan ochminstnatten, en
möjligen flera stadsdelar förefaller ha pragmatiska lokaltochtagit mer
anpassade beslut.

stod kontaktKrisgrupperna med kommunens krissamordningsgruppi
Gårda främst fax ochi telefon.via informations-Dessaävene-post men

kanaler upplevs ha fungerat väl. hadeDäremot denågoniman av un-
dersökta stadsdelarna problem informationmed krisjourersinaatt ut om

medierna försök.i upprepade Under och förmiddagentrots morgonen
fortsatte kalla personal och kanaler tillin bl.a. vård-upprättaattman
centraler, Vuxenpsykiatrin,BUP, kyrkan, ungdomshälsan m.m.

Arbetet under fredagen föroch helgen de lokalagick stadsdels-
ledningarna huvudsaki övervaka krisjoursverksamheten, finnaspåut att
till hands kontakten med anhöriga,i hålla samband med bl.a. vårdcentraler
och sjukhus, och efter hand listor omkomna kom informerapåsom- -

dessa. fick under fredagen dessutom planeraMan och ställa inom om
aktiviteter stadsdelarna kundei upplevas stötande. Under hel-som som

fortsatte hålla skolor, fritidsgårdar och samlingsplatserövrigaattgen man
huvudsakliga arbetetDet bestod fortfarandeöppna. hjälpa anhörigai att

med information och myndighetskontakter, främst med sjukhusen, fram
till söndagen då de slutgiltiga listorna offentliggjordes.omkomnapå

Kontakten med medierna bestod förstaunder denna fas mest av
samtal från journalister sökte information. Kontaktproblemen medsom
medierna Hammarkullens kyrkai har beskrivits hellersågManovan.
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del, dåinformationskälla förviktigt in-medierna någoninte egensom
upplevdes fungerastadsdelsförvaltningarnafrån Gårda tillformationen
fredagsnatten dåtidigasteunder de påväl, förutom timmarna

kommit igång.kommunikationssystemen inte
och demåndagenför skolstartenplanerades påUnder söndagen

olika sko-deskulle behövaspersonal påformiextraresurser somav
lorna.

drabbade,samlingsplatser föruppstodSammanfattningsvis tre stora
kyrkaHammarkullensolycksplatsen,självaoch andra berördaanhöriga -

behovmänniskor hade sörjaSahlgrenska sjukhuset.och Många attav
innebar ocksåformer.kollektivakris Detoch söka hantera sin i attmer

stadsdelarbesök,antaletkrisjourerna hade i vissaivariationstor var
stads-kommunala aktörerfrånfå. Bedömningenbesöken mycket är att
kom-decentraliseratochfungerat mycket brakrisarbetedelarnas att en

händelse,vid dennahaft fördelar intemunal organisation typstora av
lokalt.komsnabbt krisarbetet igångmed tanke hurpåminst

anhö-fanns deskillnaderpåpekas desammanhang bör idettaI som
stödkanalerochkontakt-informations-,användning och pårigas av syn

enligthar planeratMyndigheternamyndighetssfären.jämfört med en
stödfunktionerinnebärorganiseringskultursvensk inrättaratt mansom

förväntas sökamänniskor Mångatill vilka in-offentliga platser sig.på
kyrkor ochföreningar,söka tilldock ställetvandrare valde sig sinai att

ellerredan fanns därde krisgrupperderas företrädare och somsom
olyckan.etablerades vid

hjälpa kris-tillMarinkommandobidrog VästFörsvaret attgenom
slag,olikasända förnödenheter såsom ett stortatt avgrupper genom

1600ochdryck och brödantal filtar och madrasser 9300 portionersamt
förnöden-kväll.vecka från fredagdrygt Dessaunderportioner mat, en

Hammarkullens kyrkaochBlå ställettill olycksplatsen,heter levererades
tillpågick framstod hemvärnet.och skola. LeveranserutspisningFör

för flygtransporterocksåsvaradenovember.den nionde Försvaret av
debriefing sjuk-ochför krishanteringbrännskadade ungdomar samt av

personal.vårdens

underrättelseIdentifiering och8.3.4
Uppgifterbrandplatsen.polisenIdentifieringsarbetet startades på omav

sjukvårdsperso-ocksåoch saknade ungdomaromkomna emottogs av
uppgifterlämnadedeAnhöriga sinanal under attnatten. omuppger

sjukhusen.polisenflera tillfällen såväl hos påbarn vid som
flyttadevid Sahlgrenskabårhusetdöda samlatsoch med de iI att

efteridentifiering ditmedarbetetpolisen så småningom sittöver att
inrättades förbrukar ske.polishuset där det Treinitialt utfört detha i rum

samladesföremålomkomnasavsked. iidentifiering och anhörigas De
stödSjukhuset erbjöddem.kunde beselokal där de anhörigasärskilden
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från kuratorer och socialarbetare anslutning till dei visningarna av om-
komna.

anhörigaMånga samlades här för detta arbete och detövervaraatt
uppstod köer till identifieringsrummen. försvåradesArbetet enligt poli-

bland flera de omkomna saknade legitimationshand-annat attsen av av
lingar och exempelvis hade klädsel och hårfärg föräldrarnaänannan

identifieringen klar besöktes de anhöriga allmänhetNär iuppgav. var av
för polisen, oftast tillsammans med präst.representanten en

Polisens för identifiering former ochkrav andrapåmöttesystem
snabbare förfarande, ibland förhållandevis Olikatydligai motsättningar.

mellan skapade bland problem vad gällde listornasynsätt parterna annat
de omkomna enlighet med svenska Sekretessregler enbartöver isom var

till för sjukhusets funktionärer den oordnade komi situationenmen som
andra händer. förtvivlani och ilska präglade anhö-Desperation, många

vilket bl.a. ställde kravriga normalt kurätiva och psykosocialapåstörre än
Alla anhöriga nåddesinsatser. enligt uppgifter heller erbjudan-inteegna av

dena sådant stöd.om
antal anhöriga hänvisades mellan olika och telefon-Ett sjukhus de

de uppmanades fall fungerat.haringa i vissa inte An-nummer uppges
höriga omedelbart underrättats ombads förhemmeninte vänta isom
besked. Under lördagen fanns uppgifter föranledde anhö-i text-TV som

till icke identifierade samlasriga polishuset. Efter långännu i väntanatt
där hänvisades de vidare till Sahlgrenska sjukhuset.

Under fredagen identifierades omkomna, under lördagen och18 59
under söndagen ytterligare identifierade brändaDe svårttre. sent var
och identifikationen skedde bl analys tandstatus. Den sista genom av
funna flickan upptäcktes brandplatsen tisdagen. skadadepå på Två av-
led sjukhus,på söndagen ochpå måndagen.påen en

söndagen offentliggjordesPå listan de omkomna kl. 20.15.på For-
Åt-pressmeddelande läggs kommunens hemsida.påär ett utmen som

gärden avviker från sedvanliga regler och då det polisenrutiner är som
för denna offentliggörande. uppgifter gällandeVissa görtyp attsvarar av

det polisen fanns andra uppfattningar publiceringinom och hurnärom
skulle ske. framgår hadegjorda kommunenDet intervjuer attav mer
bråttom med sprida listan till offentligheten kommu-polisen. Frånänatt
nalt håll menade listan tillgänglig skolornafinnasmåste närattman
började måndagen de där vilka klasser det fannspå så visste iatt om-
komna ungdomar.

in/eallad kommunstyrelse8. 3.5 Extra
fredagsmorgonenPå beslutades katastrofdelegationen inkallainom att

kommunstyrelsen. Problem uppstod härvidlag telefon fåpå iatt tag en
del ledamöter, då flera dem hade hemligt telefonnummer. Kontak-av

med Telia fruktsammasärskilt denna punkt,inte på operatöre-terna var
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benägna lämnadär till början påpe-inte att ut trotsnumrenrna var en
de dock.katastrofsituationen, utlämnadeskanden så småningommenom

förefaller hasjälv kopplade fram samtalenAlternativet Telia inte över-att
vägts.

fick informationsammanträdde kl. ochKommunstyrelsen 07.00 om
beslutmandat fatta behövligaläget kommunledningen iattsamt gav

vanlig ordning Börshuset.samband med branden. skedde i iMötet
fas katastrofsamordnings-Inför sammanträdet började mobil aven
informationsdirektören åktearbete. Kommunledningen plus igruppens

olycksplatsen ochfrån Gårda till för besöka bl.a.taxi Börsen, att senare
dockHammarkullens kyrka. intervjuade aktörerna inteDe attmenar

avgörandeförsämrade aktions- och beslutskraftendetta på något sätt.
offentligtkommunstyrelsen författades grunden tillUnder till ettresan

kontak-styrelsen raduttalanden med bl.a. kondoleanser Enantog.som
mobiltelefonskedde underter resorna.per

fredagåtgärderStyrelsemötet resulterade antal administrativa påi ett
inställandeförmiddag, riktlinjer flaggning ocht.ex. om av arrang-om

för adressystem förADB-funktionärer kallas läggain att uppemang.
förelåg dateradatorkommunikation. Problem dock in-intern att upp

kommunikationen ochaktuella telefonlistor för den ochinterna externa
uteslutandeflera informationsfunktionärer Gårda ägnade åtpå sig att

stadsdelschefermedierna. Allakorrigera nummerangivelser gentemot
anhörigträffar diskuterades.eftermiddagen där bl.a.kallades till Gårda på

8.4 Informationsarbetet efter branden

katastrof innebar barabranden på inteHisingenEn attstor sorgensom
närstående.drabbade familjer och bland direktuttryck Desig inomtog

sörjandeförblev viktiga sorgepunkter.samlingsplatserna Mångatre sam-
efter platsen Smycka-lades utanför brandlokalen veckorna branden och

de omkomna.des under lång tid med blommor, bilder och minnen av
fullgöra SärskildaFlera fortsatte stödinsatser platsen.påorganisationer att

sporthallminnesstunder anordnades bl.a. Domkyrkan, i i Västrai en
Fackeltåg arrangerades blandFrölunda enskilda Scandinavium.isamt av

offentligaskolelever. sorgearbetet deltog det Sverige. StatsministernI
katastrof.förklarade branden nationellsom en

efter innebar radvecka följde allhelgonahelgenDen 1998 ensom
medicinska vårdenefterhanteringsfrågor för berörda myndigheter. Den

identifieringsarbete avsluta-skadade fortsatte sjukhusen. Polisenspåav
kon-saknade flickan hittats. Polisendes och med den insatseri sistaatt

tekniskdärefter områden förutom för- och under-centrerades till två
samband med begravningarna, delssökning, dels ordningsinsatser i

för de etniskamed anhöriga ochmöten representanter grupperna.
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Räddningstjänsten fortsatte krishantering, startade ocksåsin in-ettmen
formationsarbete skolorna. Myndighetsinsatserna utvecklas det föl-i i
jande.

Kommunal efteradministration8.4.1
kommunens centrala enheter medförde veckanFör rad administra-en
åtgärder, verkställa beslut kommunledningentiva operativat.ex. att som

bl.a. resekostnader, bidrag kr till familjtagit på 20.000 varjeextraom som
drabbats dödsfall och busstransporter till begravningarna. Stadskanslietav
och invandrarförvaltningen de centrala förvaltningar in-mestsom var-
blandade detta arbete hade rad kontakter med anhöriga och be-i en-
rörda. rörde både kontakter från och till enskildaDet sig om personer
och kontakter med olika etniska kontakter skif-mycketgrupperingar, av
tande slag. invandrarförvaltningen gällde det också kontakter underFör

efterföljandede dagarna med antal däribland Makedo-organisationer,ett
föreningen.niska politisk branden fortfarandePå den viktigastenivå var

frågan. Kommunstyrelsens ordförande frågan nästanatt toguppger upp
hela hans tid under veckor efter branden.tre

veckan efter branden träffar centrala kommunaktörer delsI repre-
för invandrarföreningar, dels från olikaungdomarsentanter en grupp

skolor syfte bli bekanta med hur dessa upplevdei situationen.att mer
Intervjuade aktörer skillnader mellan etniskapåimötenanoterar synen
skillnader och Ungdomarna betonade samhörighet mel-motsättningar.
lan folkgrupperna etnisk uppdelning medan förutan representanterna
föreningarna framhöll den etniska Göteborg och desegregationen imer

effekterna dem.negativa av

lokal /erisorganisering och stöd skolorna8.4.2 Ny i
måndagen bestående frånPå utsågs varderarepresentanten grupp av en

de berörda stadsdelsförvaltningarna skulle utarbeta riktlinjermest som
för fortsatt stödarbete för de förslagöverlevande. Det som senare pre-
senterades gick fem stödcentra skulle stadsdels-på Påupprättas.ut att

återupprättades de ordinarie kommunikationsvägarnanivå mellan
förvaltningarna och medborgarna funk-socialtjänstens vanligaså att t.ex.

började fungera, helt problemfri.tioner övergång inteen som var
Måndagen inleddes med minnesstunder alla skolor.i Nästan samt-

liga omkomna och skadade skolelever. Göteborgs kommunsvar cen-
trala ledning och lokala skolledningar bedömde det fannsmånga att ett

behov dels information skolorna, dels stödja elever ochistort attav av
låta deras känslor komma till uttryck. Eleverna samlades skol- eller klass-

informerades inträffadedet och erbjöds stödsamtal och andravis, om
möjligheter bearbeta både kollektiv och individuell Särskildaatt sorg.
minnesstunder hölls rad skolor. Angeredsgymnasiet deni en som var
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enskilt drabbade skolan och andra skolor ställde elevvård-ävenmest stora
förfogande formande till bl.a. psykologer och lärare.i extraresurser av

Skolornas anpassade efterschemaläggning under längre tid devar en
stödbehov fanns respektive skola.påsom

informationsarbeteRäddningstjänsten startade måndagen brettpå ett
skolorna förebyggandeden s.k. Hafa-grupp Händelsebaserati av ar-

bete finnssedan tillbaka myndighetenår inomettsom par som en
ordinarie funktion. består åker skolklasseråttaDen iutav personer som
efter upprepade brandtillbud för informera brandrisker, brand-att om
förlopp och brandfrågor. hade Häfa-grup-andra till jullovet 1998Fram

6000besökt klasser elever under vintern/vårenmed och150pen ca
ytterligare cirka klasser vintern/ Periodvis1999 50 våren 1999. genom-

fördes dessa informationstillfällen Polisen,tillsammans med polisen. i
första hand närpoliser, genomförde också antali regi ettegen samman-
komster skolor och föreningar för efterhandsinformation under hösten.i

Stadsdelarnas krisgrupper hade bemanning dygnet börjanirunt av
veckan, övergick sedan med bakjour hemmentill påiett systemmen
icke kontorstid. trappade ned öppethållande från haKrisjourerna sitt att
ständig bemanning till endast dagtid efterhand behovetha öppetatt som
minskade, med början den november.9

Pressinformation8.4.3

måndagen, katastrofsamordningsgruppendå avslutat arbetePå påsitt
Gårda brandstation, informationsansvaretövergick till respektive myn-
dighet. hållaKommunen övertog ansvaret att press-gemensamma
konferenser. följandehölls den veckan vanligtvisDessa gången per
dag, vilket hel-aktörer bedömer lagom"ingenansvariga motsägersom
ler detta tillfrågade flestajournalister. myndigheter utnyttjade dennaDeav
form. Polisen således planerade enbartatt att ut ettuppger press-man ge
meddelande, fungeradedet kom också deltainte, iutan att ettmen man
antal kommunens presskonferenser.av

8.4.4 Debriefing personalav
hos räddningstjänsten genomfördes krishantering och debriefingFörutom

sjukvården och kommunal främst stadsdelsför-även inom på nivå inom
valtningarna. All personal direkt eller indirekt deltagit arbeteti isom
samband med branden erbjöds sådant kommunala krishante-stöd. Den

sköttes huvudsak personal.ringen i Ett mötestort gemensamtav egen
anordnades dock inledningsvis Svenska kongresshall medi Mässans en
norsk krispsykolog huvudtalare. krishanteringen sjukvår-För inomsom
den svarade försvaret Sweden International.SWEDINT SWEDINTgenom
rekryterade 40-tal mfl.psykologer från landetövrigaett personer som
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specialutbildad för försvarets internationella hjälparbete.är Denna
debriefing påbörjades den tredje november.

Polisens information8.4.5 till anhöriga

medförde för polisens del, ordinärt ordningsar-Begravningarna utöver
bete, rad förhandskontakter med anhöriga och förrepresentanteren
olika etniska Perioden därefter polisens informations-sigtoggrupper.

dessa huvudsak former. slutet veckan påbör-insatser i två påIgentemot
jades med sammanlagt företrädare för25-tal etniskaserie möten etten

information förundersökningsarbetetbl.a.organisationer. Här gavs om
hur räddningsarbetet till under olycksnatten. Undergåttävenmen om

den vecka följde inbjöds samtliga anhöriga till sammanlagt sju mö-som
med gång. fick information,15-20 Deten typpersoner per samma av

syftet också berätta hur svenska fungerarmyndigheterattmen var om
generellt och vilken ställning myndigheterna har samhället. orsaki En
till anordnandet dessa den misstro uppståttmöten i vissaav var som
invandrarkretsar polisen.inte minstmot

8.4.6 nationella besök och uppdragBegrauningar,
fallde omkomna blev manifestationerBegravningarna i vissa storaav av

sörjande, särskilt den muslimskt religiösa begravningen Billdal och deni
främst profanaanordnade begravningen Kvibergs kyr-påiranierav mer

kogård. följdes uppskattningsvis respektive sörjande.De 5.000 10.000av
besök lördagen anländepå under veckan där-Utöver statsministerns

efter ytterligare statsråd till Göteborg, och skol-två integrationsministern
och besökte främst olycksplatsenministern, justitieministern. Desenare

och sjukhus. fall besökte ocksånågraI regeringens representanter en-
skilda föranhöriga och företrädare etniska grupper.

efterlördagen dagar branden besökte kungaparetPå Göteborg.åtta
Enligt ansvarade länsstyrelsen för blrutinerna inne-programmet som a
bar besök vid olycksplatsen och sjukhus. relativt medie-på Ett stort
uppbåd följde och bevakade besöket olycks-påinte minstevenemanget
platsen. dock delvis andra medier dagspress och TV-nyhets-Det änvar
medier frågan.intresserade försigsom nu

nionde november, dagar efter branden, fick länsstyrelsenDen tio
uppdrag samordna informationsinsatsernaregeringens att gentemot an-

höriga till avlidna och skadade och skapa forum för diskussionettatt
mellan dessa och berörda myndigheter. arbetsgrupp bildades medEn
myndighetsrepresentanter, utformades huvudsakuppdraget imen som
observation det samlade informationsarbetet. avfattadeLänsstyrelsenav
bl.a. brev finnstill samtliga anhöriga de kontaktmöjligheterett om som
tillgängliga.
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fortsatta hanteringen hösten och8.5 Den 1998 våren 1999

information, också behandling och rådgivning, öppnade kom-För men
fem stödcentra. stödcentrum knutet till befintligi januari Varje ärmunen

ungdomsmottagning. Under hade dock alla fem stöd-våren 1999 inte
funktionerna börjat fungera fullt dock tänkta lång sikt,påDessa ärut. att
under flera arbeta med hjälpa de drabbade.år, att

samlat kommunalt beslut anhörigfamiljersamtliga tillEtt togs att om-
komna skulle kontaktas stadsdelsförvaltningar.respektivesina For-av

för dessa kontakter har mellan stadsdelarna. anhö-varierat Någramerna
de kontakter. kan till del beronåttsriga inte Det påvissatt attuppger av

uppgifter anhöriga endast adress. föräldrarna skildaDåöver ärupptar en
har ibland förälderendast kontaktats och fått information.en

föreningarantal bedrev aktiviteter eftertiden branden harEtt som
fått särskilt stöd från Göteborgs fritidsförvaltning.

Polisen och åklagaren samlade 4alla anhöriga den februari för1999
information förundersökningsarbetet föroch meddela miss-att attom
tanke brott skulle fyradelges de ungdomar medvarit attom av som om

festen.arrangera
februariveckan och första inbjöds först famil-anhörigaSista i i mars

och sedan berörda ungdomar besöka brandlokalen. Länsstyrelsenjer att
formell hyrestagare lokalen. Räddningstjänstens Häfa-grupp med-var av

verkade också dessa Under Vintern/våren genomförde läns-i visningar.
styrelsen vidare antal olika brandfrågor.seminarier iett

Hafa-gruppen hade också individuella kontakter familjer och bi-
trädde antal stödenheter stadsdelarna underi 1999.vinternett

Anhöriga till omkomna bildade under förening, Brand-vintern en
offrens anhöriga BOA, vilken den övervägande delen de omkom-i av

anhöriga blivit medlemmar. Medlemmarna varandra stöd ochnas ger
arbetar för de bortgångna hedras. Bl.a. deltar deminnet iatt ettav sam-
arbete Göteborgsmed kommun för skapa minnesmärke. Före-att ett

styrelse blir den normala kontakten med myndigheterna.ningens
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bemötande.

informationen och be-syfte undersökaUtredningen har ett att omsom
för-drabbadespråk demötandet skett sådana former och påi ett som

Relativtsärbehandling förekommit.form etniskstått någonsamt avom
medoch samtalenfå förts fram kring detta vidsynpunkter har mötena

förhållanden vanligasynpunkter andradrabbade medan kritiska på varit
därför funnit det angelägetharoch väsentligast för dem. Utredningen att

material redovisasmyndigheterna.behandla denna kritik Detmot som
förs och de slut-för dehår således grund ocksåär resonemang somen

dras såväl kapitel 12-15.10isatser somsom
tydligmyndigheter harmassmedier kontakter medSåväl i i ensom
anhö-finns hos bådedrabbade kommit till uttryck.bland Denmisstro

anlagddrastiska uttryck: Brandenoch oftaoch ungdomar ärsigriga tar
information därförharpolisen döljer det. någongivitMan inte ossmen

inslag.också konkretasvenskar. harriktiga Misstronvi inte äratt mer
brand-från hjälpa tillvarför hindrade ungdomar påundrar polisenMan att

där, varför åklagarenhittade kropparnaplatsen, varför polisen inte en av
ljugerhörda ungdomarpåståendenmedierna med mångagår i attut om

och har rökt hasch.
drabba-nyanserad och bred bild deförsökt fåUtredningen har aven

erfa-de drabbadesfullständiguppfattningar. kartläggningdes Någon av
saknat förutsättningardockrenheter och bedömningar har utredningen

vidtill de omkomnaför. Utredningen har anhöriga i regimötemött ett
till skadadebrandofferföreningen, med anhörigamöte samt ettettav

anlitats.har tolkarVid behovsamrådsmöte med tjugotal anhöriga.ett
frå-och ombettstillskrivits påSamtliga anhöriga till omkomna har svara
harsvenska medborgarefått. ickebl vilken information de Tillom agor
ochhar inkommitbrevsvartill deras modersmål.breven Nioöversatts

ellersammanträffanden med enskildalett till telefonkontakter ochockså
medanordnatUtredningen har vidare tvåanhöriga. mötengrupper av

drabbadeenskiltfrån Angeredsgymnasiet, denberörda ungdomar mest
direktaungdomar.med och andraskolan, och därefter dem Desamrått

skadadetillanhöriga till omkomna,kontakterna omfattar drygt 30 sex
harUtredningenbrandplatsen.tiotal ungdomar medoch påett som var
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vidare för frivilligaintervjuat krisgrupper eller nyckel-representantersex
etniskaipersoner grupper.

fåttUtredningen har relativt bred kontaktyta till de drabbade. Omen
de för hela kanrepresentativa säkert bedömas.är inte Degruppen re-

sannolikt deinte särskiltgenomsnitt ärpresenterar ett utan snarare som
aktiva. med dem ochGenom intervjuerna för derepresentanterna et-
niska frivilliga framgår anhörigamånga alltjämt drab-såärattgrupperna
bade de förmår kontakta myndighetersin inte eller formuleraattav sorg
synpunkter information.på den aspekten deUr är intervjuatst ex som
och brevpå inte representativa.svarat

synpunkter kommit framDe vid och brevsvarintervjuer i ärsom
relativt kritiska till myndigheternas agerande. upprördhet deDen som
drabbade naturligen känner innebär fokussannolikt läggs depåatt ne-

erfarenheter och upplevelser haftgativa vid och kontaktermötenman
med myndigheter. dock observeraDet det delsär värt att att avges gene-
rellt omdömen, dels högt beröm till framföralltpositiva de direktages
sjukvårdande insatserna.

Ungdomars9.1 syn
Utredningens och samtal entydig bild.möten generelltingen Enger

polisen kan dockpånegativ här finnsäven månganoterassyn om nyan-
kategoriska och uppfattningarnaDe polisennegativa ochmestser. om

andra myndigheters agerande har utredningen vid samtal medmött ung-
domar med brandplatsen.inte på Ungdomarnasvarit uttalandensom
präglas alltjämt ofta upprördhet och ångest händelsen förlo-ochöverav
rade kamrater. elever med invandrarbakgrundEn pågrupp ett gymna-

centrala Göteborg planeradesium i hämnas lug-på "svennarna"att men
nade efter med försig kommunen.möteett representanter

samtliga ungdomar utredningen träffatNästan och betraktarärsom
svenskar. talarsig normal svenskaDe med förundantagnågot heltsom

nyanlända. särbehandladeDe utifrånsig inte etnisk bakgrund.anser
dockNågon branden drabbat svenskar skulle polis ochattmenar om

räddningstjänst annorlunda och inagerat satt mer resurser.
Ungdomarna till vårdeni sjukhusenär positiva på och det be-stort

mötande de fått kris- ochpå stödcentrum.
punkt blandDen ungdomarna och alla andra väckersom grupper- -

orsaken till brandenmisstro blivit klarlagdär ellerinte redovi-mest att
har här decideradeMånga åsikter, anlagt branden.rasister Desas. tex att

Östrahänvisar till episoder där utanför sjukhusetrasister "Erat ropatex
svartskallar, har fått Rykten förs framvi bensinbomber. attnu som en
skulle exploderat lokalen eller högtalarnai skulle börjat brinna. An-att
dra ungdomar tillbakavisar ryktena.
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Andra inslag väcker larmningen och det uppfat-misstro ärsom man
lång tid räddningstjänsteninnan rycker räddningstjänstentar som ut, att

skyller ifrån depå inringandessig svenska skulle förstå,svårvaritatt att
polisen och stället för rädda människorpassiv i hindradeatt attvar ung-

domarna från det. Flera ungdomar hävdar polisgöra hindradeatt att
dem från gå deras kamraterin inifrån ropade hjälp.på Någonatt trots att

polisen gjordesäger brandmänneninte någonting och baraatt iatt satt
bilar, helt stelfrusna".sina Andra ungdomar de såg mycketsäger inteatt

polisen. kunde bara"De spärra av.av
kropp hittades förstAtt eftertisdagen brandenpå mångaen ses av

bevis polisenpå slarvig eller likgiltig för de drabbade. "Deattsom var
gjorde allt fel vill erkänna det".intemen

åklagaren och förundersökningenMan misstror de uppgifterp g a
läckt till massmedier ungdomarna ljuger förhörenvid ochutsom attom

det skulle förekommit haschrökning. pojke hävdar polisenEnatt inteatt
hans uppgifter vid förhörtagit allvar försöktpå och honom.provocera

Journalisterna allvar,på poliserna".mig inte ungdo-Entog annan av
poliserna Flera ungdomarsäger skadatsjusta. vidattmarna var som

branden sammanhangeti de överhuvudsäger förhörts.inte De äratt
också kritiska till till syndabockararrangörerna gjorts deatt attgenom
meddelats misstanke vållande till död orsaken till bran-innanom annans
den kommit fram.

anhörigas2 De syn
Uppfattningarna informationen från myndigheter går isär inomom grup-

Många de brev besvarat frågan informationenpen. av attsom per anser
dålig. tyckervarit mellan polisVissa och anhöriggruppenmötena haratt

fungerat väl medan andra den deras frågor.inte på Deatt gettanser svar
fått har fram.tvingat Kritik riktas också brist stödpåsvar man motman

och okänsligt bemötande. hävdarNågon de invandrare behand-att som
lats andra klassens medborgare. andraNågra ibland ficksom attmenar
invandrarna privilegier, ibland blev de bemötta.negativt

Flera de drabbade dem behövernågra tolkhjälpattav menar av men
alltid fått det.inte Många journalister prioriterades före anhö-attanser

riga. De de drabbade.i intesattes centrum,
Flertalet de utredningen förtroendeuttalar förintervjuat myndig-av

heterna. På punktermånga har dock kritiska synpunkter och ut-man
trycker framföralltmisstro. Det åter orsaken tillär branden inteatt att
redovisats också information förundersökninginte givits stårattmen var
och besked kannär orsaken. Uttalandetväntas räddnings-om av en
ledare brandnattenpå branden anlagd och den allmänna dementinatt var

har också väckt Flera hävdar polisen kännermisstro. tillsenare att orsa-
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medkopplar ihopvilket anhörighemligstämplats,denken att enmen
Även bran-anlagtanhörigabesök. några rasisterstatsministerns atttror

först loka-uppehållitmedelålders ioch sigden några mänattuppger
skulle hatrapphuset där brandenförrådochsedan källarenlerna, iii ett

uppstått.
och förför långsamhet,räddningsarbetetkritiserar passivitetMånga

sjukvårdspersonal.ambulanser ochbrist på tresurser, ex
efter branden och defem dagarförränkropp hittadesinteAtt en

teckenpolisen tolkas pådåuppgiftermotsägande somgavs avsom
föräldrarflickansTill den omkomna på-och inkompetens.nonchalans

tandaskan för hittasilarhapolisen lördagenpå "Vistås attsagt att en
efter dot-de söktefrågadeföräldrarnabenfragment".eller Närett om

loka-fannstillpolisen "hon ismycken svarade 200 inteprocentattterns
fårochtill den omkomnakontaktas broderntisdaglen. På morgon

dinkanhar hittat Det nästanbeskedet något är"Vi syster.varasom
rela-tekniker kroppenmeddelarkropp, bara ärrester". Senareingen att

Brodernintakta.bränd och klädernabibehållen svårt ärtivt än attom
polistjänstemanuppgifterna medfelaktigade somtog annanenupp

villeför det.bad ursäktoch begäranfel begåtts Hanvidgick påatt om
för vadtillkanursäkten ståmeddock " integå i Jaginte ut svarspressen;

kollegor säger".
drogfri. stödernykter ochuppfattat festenhar DeFöräldrarna som

de uttalandenocksåbarn påerfarenheterdå på sinasig menavegna
därför upprördasjukvårdspersonaloch Deläkare gjort. ärannansom

hasch-massmediauppgifter från bl åklagaren återgivits iöver omsoma
alkoholförekomst,till branden,tänkbar orsakrökning om ung-omsom

särskilt kri-ungdomarna ljuger.kriminalitet och Mångadomarnas äratt
till lögnerna.kulturell bakgrundtiska till åklagarens resonemang om en

ungdomarsmutskastar alla dessa"Varför han ochgår ut
självklara skälupplevde påanhöriga väntanMånga attav --

kritiska tillofta starktlång.mycketbesked barn De ärsina somom
polisenochde omkomnaidentifieringenorganisationen attanseravav

uppgifterkonkretaderastillvaraandra inblandadeoch inte tog omegna
människormedSahlgrenska sjukhusetMiljönbarnen. på somavmassor

identifiering ochfå föroch chockade, visningofta desperata rumvar
tillidentifieringen.fördröjdeobehöriga Organisationenmångasamt var

anteckningsblock idålig hävdarbörjan många. Man t ut ettexen
ochskriva barnsskulleaulan för de anhöriga sinain sinaatt namn

anhö-till användning.Blocket kom sedantelefonnummer Deintem m.
Sahlgren-polishuset, delsflera tillfällen dels påde vidomtalar iriga att

fredag ochbarn bådeuppgifter saknade påska, lämnat sinasamma om
fortare medkunnatidentifieringen bordetycker också gålördag. De att

smyckenkläder ochfotografier, uppgiftertanke de lämnatpå att om
de bemöttsanhöriga hur påBilderna detydliga signalement.samt ger av
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sjukhusen olika. de kritiskaMångaär omvittnar i situationeratt togs om
hand mjukt, respektfullt och professionellt medan andra kontaktatsinte
alls eller formella eller avvisande.mötts varit rentavav personer som

Föräldrar till identifierade barn fick lördagen uppgifterpåännu via
de kunde beskedtext-TV polishuset och begav då dit.på sig Deatt

fick lång tid bl slussen till polishuset kontakt vilketnågonvänta i utana
uppfattades opsykologiskt och illa planerat. beskedNågra attsom anser

deras barn avlidit meddelades okänsligt medan andra tyckeratt attom
både polis och sjukvård agerade finkänsligt och erbjöd stöd.

upprörd bara vecka efter brandenMan är över att posten per
besked barnbidrag och bostadsbidrag minskat därföreller upphörtatt

barn har dött. Också överlämnandet de rättsmedicinskaatt proto-ens av
kollen redovisar dödsorsak anhöriga skedde okänsligt.någrasom anser

också kritiskaMånga till polisens attityd till skadade ungdomarär som
blivit förhörda; de förhören provokativa och sårvarit rivitattanser upp
hos ungdomarna. förälder hävdar polismannen förhörde hen-En att som

dotter och försökte lägga ord hennes honaggressiv ines var mun som
inte sagt.

familj klagar släktingar fickbroder förEn över inte visumatt en- -
komma till begravningen. Invandrarverkets skriftliga motiveringatt var
han hade för avsikt i Sverige.att att stanna

Frivilliga9.5 organisationers syn
Utredningen bygger med ledare för krisgrupper och/på intervjuer sex
eller religiösa samfund. intervjuade avsiktligDe någoninte attanser

särbehandling förekommit.etnisk grundnegativ på deDäremot anser
aktuella myndigheter alltid känt till de etniska eller religiösa sed-inteatt

och tänkesätt betydelsefulla kontakterna med de olikavänjor iärsom
etniska och vid omhändertagandet omkomna.detgrupperna ex av

Flertalet de intervjuade framförallt finns hosmisstronattav anser
ungdomarna. brandplatsen kaotisk konfliktfylld.ochSituationen på var
Både ungdomar, poliser och brandmän chockade vilket skapadevar en
grogrund för rykten och Ungdomarnasmisstro. misstro sättett attvar
uttrycka deras upprörda känslor. uttryckte svensk-Ungdomar sig "Det är

har dödat har allt, båtar och och domDom sommarstugor,arna som oss.
dödade fiskar burk". intervjuad polisen ochi En attoss som en anser
räddningstjänsten kunde hantera känslorungdomarnas upprördainte

brandplatsen.på
intervjuadeNågra uppgift försöka ungdomar litasåg sin att attsom

myndigheterna deras information.på och blev då bådenågon gångDe
hotade och misstänkliggjorda. intervjuad berättar han träf-En attannan
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fat flera landsmän svenskar ligger bakom branden ochtror attsom som
vägrade uppgiften tolv etniskt svenska barn omkommit.påatt tro att

föräldrarnaFrivilligrepresentanterna endast relativtattanser av
ofta utanförmyndigheterna. starkt stårmisstror De misstrognaärsom

delaktiga dess och okunniga det.samhället; aktiviteterinte iär är om
också människors bakgrund ochkan bottna mångaMisstron negativai

hemländerupplevelser myndigheters agerande tidigare och deni seg-av
deupplevt intervjuad mångaSverige. omvittnarregation i En attman ur

fortfarande företniska ängsliga liknande händelser skallär attgrupperna
inträffa de utgångar.igen; sigsätter närat ex

de intervjuade bedömer polisenNågra misstron närsatt attav av
lämnat uppgifter orsaken och redovisar utredningens läge.olika inteom

fast. ska ochAllt tyder polisen kört tyckerpå Då gåjag sägaatt utman
förstärktsdet. har åklagaren har delgivitMisstron arrangörernaatt avav

festen misstanke brott den egentliga orsaken redovisats.innan Enom
för-intervjuad hans somalier ocksåmisstron inomattmenar grupp - -

frånstärktes förälder hindrades avtalat tala vidTVi minnes-när atten som
stunden sporthallen Slottsskogen. Biskopen istället ordet ochi i gavs
därefter avbröts sändningen.

olika tillintervjuade har och nyanserade inställningar mediernasDe
enbart skrev vadNågon påpositiv: De jagrapportering. är sagt men

bättre enskilda påträngandeAndra journalister ochsätt. attmenar var
Flera massmediernarespekterade anhörigas kritiska tillinte är attsorg.

muslimskaendast uppmärksammade den begravningen Billdali men
den profana Kviberg. intervjuad blev mycketinte i En iraniernaattanser

inställda till medierna lät mulla med anknytning tillTVnegativt när en
den iranska ambassaden de döda och deras anhö-iraniernarepresentera
riga.
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information och bemötande

Myndigheterna har målgruppertvå vid händelse brandkatastrofen,en som
dels medierna, dels de drabbade och deras anhöriga. informationenHur
formades den aspekten förhållande diskuteras detta kapi-är iettur som
tel. Utifrån myndigheternas och de drabbades skilda uppfattningar be-
handlas frågor särbehandling förekommit och bemötandet fung-om om

väl och med hänsyn till etnisk bakgrund.erat

Drabbade och10.1 massmedier

Myndigheternas informationsuppgift vid katastrof den aktuellaen som
anhöriga och drabbade besked faktaär och och informeraatt ge att

allmänheten. Informationen till allmänheten och till anhörigai månviss
sker främst förse massmedierna med korrekt och adekvatattgenom
information.

Myndigheterna har således målgrupper för information.två sin De
inriktade vid branden snabbtsig massmediernapå tillgängligaatt ge
fakta och material. Presskonferenser anordnades tidigt och genomfördes

väl planerad samverkani mellan de olika myndigheterna. Också de in-
ternationella mediernas önskemål uppfylldes efterhand väl. Myndighe-

nöjda med och hurär organisationen desina insatserterna svarat motav
massmediernas önskemål.

Informationen till de anhöriga och berörda ungdomar krävde andra
former och sökte hand tillDe på sjukhusen ochsig iresurser. egen
mindre antal till polishuset och brandstationen förvän-även Gårda ochi
tade snabbt fåsig reda vad hänt deras barnpå ochatt vänner.som
Under fredagen inrättades aulan Sahlgrenska sjukhusetpå till en
informationscentral och etablerades krisjourerpå drabbadeimorgonen
stadsdelar. Telefonnummer till olika sjukhus och kris- och stödcentraler
förmedlades medan de anhöriga hänvisadesi till kon-övrigt påväntaatt
takt från polisens sida.

Enligt utredningens bör informationen till de drabbademening ha
högst Vid brandkatastrofenprioritet. innebar det bl informationnäratta

hänsynmåste till de olika etniska fanns bland detasgavs grupper som
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deanhörigadrabbade. framgått kapitel många inte9Som attanserav
framförallt föroch tidsutdräktenfick den information de sökte att

identifieringen onödigt lång.var
informationen tillsåvälMyndigheterna har åtgivetvis sigägnat an-

Dock tyngdpunkten hatill massmedierna.höriga/drabbade synessom
adekvat informationmassmedierna snabb ochlegat på såatt somge

den direkta infor-deras arbete. innebarmöjligt och underlätta Det attatt
uppmärksamhet pla-ägnades relativt mindretill de anhöriga imationen

och utformning.nering
angeläget myndigheternaden bakgrunden det sig övervä-Mot attter

huvuduppgiften de olyckaskallhur de när-prioritera att ge av enger
information möjligtsnabb och begripligberörda så utan attmast som

överväganden bör ocksåinformationsfunktioner negligeras. Sådanaandra
snabbhet och flexibilitetde kravuppmärksamma hur påmöterman nya

katastroffårdärför snabbt vetskapställs anhöriga så attatt om ensom
utformas till denInformationen också med hänsyninträffat. måste att

etniskt mycket blandad.svenska befolkningen ärnumera

Information till massmedier10.2

information redan brandplatsenlämnadePolis och räddningstjänst på
informations-utformade tidigtsökt dit.till journalister sig Man ensom

planerades ochmed berörda myndigheterpolicy. samarbete övrigaI
lokaler Gårdagenomfördes räddningstjänstens ii gemensamma press-

hållitförsta brandnatten. Sjukvården hadekonferenser, den på05.30 en
Östra sjukhuset.tidigare, kl 02.30, på

personal och tolkarbl språkkunnigsamladesGemensamt resurser a
försåg också såvälinternationella massmedierna.för de Manatt serva

Planeringenmedier med ochsvenska internationella utrustning.rumsom
genomfördes snabbt och skickligt.och konkreta insatser

såväl nationellabedömer myndigheternaUtredningen att somgav
efterfrågadmassmedierinternationella service.

drabbadeInformation till och bemötande10.3 av
Särbehandling103.1

från etniskarelativt utsträckningdrabbade kommerDe i stor grupper
samhället jämfördet svenskabor och lever avsnittisegregeratsom

samhörigheteller känna14.1. Utanförskapet delta någoniinteatt-
uppfattningochmed samhällslivet källa till misstro negativär omen-

intervjuadetill demyndigheter. kan bakgrund någraDet att avvara en
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hävdar myndigheterna behandlat dem andra klassens medbor-att som
gare.

Utredningen har försökt undersöka särbehandlingnågon på et-om
nisk förekommit.grund konkreta exempel sådan fram-Några harpå inte
kommit tycks myndigheternai intervjuerna. harDet så attsnarast vara

medvetna de drabbade hadevarit många svenskänattom av annan
etnisk bakgrund därföroch sökt informationen till det.anpassa

Tolkar inkallades tidigt brandnatten till sjukhusen och kompå någrai
fall dit. korn bara fungera traditionella tolkarDe intespontant att som

också förmedlare information mellan personal och aktuellautan som av
Också andra myndigheter anlitade tolkar vid kontakter medgrupper.

anhöriga vid alla tillfällen då det hade behövts.än inteom
Utredningens slutsats särbehandling etnisk grund harpåär inteatt

förekommit.

Bemötande103.2
Flertalet de anhöriga, ungdomar och andra berörda utredningenav som

vård och bemötande sjukvård kontakterintervjuat ochinomattanser
med social personal präglats och professionalitet. be-Mångaempatiav

vårdpersonalen sjukhusen.pårömmer
har dock, framgår kapitel framkommit kri-Det åtskilligasom av

tiska synpunkter bemötandet vid olikapå ungdomarMångasituationer.
och anhöriga starkt kritiska till polisens ochäven någon månär i
räddningstjänstens agerande brandplatsen. Anhöriga upplevde bris-på

bemötandet vid identifieringen fickbarn. lämna uppgif-i sina Deter av
flera degånger tillvara. ordnat mottagande saknadesEttter utan att togs

till början. Vid deras döda barn lämnadesvisningar någraen av en-
eller fick enbart formellt mottagande. Andra deomvittnarett attsamma

hand medkännande och skicklig personal.togs om av
Brandkatastrofen unik. antaletavseendenmångai Det storavar ung-

domar och anhöriga fanns brandplatsen samtidigt rädd-påsom som
ningsarbetet pågick Också chockadenågot anstormningennytt.var av
och upprörda anhöriga och ungdomar till sjukhusen kort tid efter olyckan

oväntad.var
Polisen och erfarenheträddningstjänsten hade olycka medinte av en

dödaså många och skadade och samtidigt så mångaomgivenatt vara av
och förtvivlade människor. inriktade utföraupprivna påDe sig sinaatt

tilldelade arbetsuppgifter och förmådde då alltid hantera ungdo-inte att
upprörda känslor. polisen bör analysera erfa-slutsats blirEn attmarnas

renheterna från branden konfrontationerna medoch ungdomarna och
framtida behov utbildningar.överväga insatser t ex av

Varken polis eller sjukvård människorberedda på så mångaattvar
kom till sjukhusen. erfarenhethade plan eller hur skulleMan ingen man
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tillfälligt.ochUppkommande problem lösteshantera det. improviserat
tillfäl-blev oftagjordes alltefter problem uppstod. LösningarnaInsatser

ochibland ledde till bristande ordningoch behövde ändras vilketliga
förutsetttanketill hos de berörda. Meddärmed på intemissnöje att man

haantalet människor dock mottagandet kommitdet gångistora synes
obekant katastrofSamtidigt borde detrelativt snabbt. varitinte att en

orsak, kon-tillväxt informationsbehoven, blutlöser explosiv omav aen
drabbade.sekvenser och

bemötandetskiftande inkännande och smidighetbilder iDe somav
främst personliga förutsättningarna hosanhöriga depåvisar att per-ger

pekarpåfrestningar ochvid emotionellasonal Detvarierar stress.stora
känna personalhos ledningen krislägen såbehovetpå sini attattav

förmögna flexibelt och empatisktde specielltkan insätta år attsomman
människor affekt och chock.arbeta med i

skulle kontak-samtliga anhöriga till omkomnabeslötKommunen att
Stadsdelsförvaltningarna fick dock budet på.sig An-inte trängaatttas.

med kom-fall de haft kontakterhöriga har någranågra angivit intei att
kontakterna bara formella ochtycker empatiNågra varit utanattmunen.

efter-respekt. Andra anhörigaflertalet ochmedan empativittnar justom
drabbade ungdomarkontakter. också mårlyser mångaDe attansermer

eller andrastöd psykologer och kuratorerdåligt och behöver insatserav
existerande utbud.nåsinte avmen

tillvara erbjudanden stödkontakt och förmåganBehovet att ta omav
befinnerefter det tillstånd de drabbade vissasig Ivarierar av sorg -

förhjälp utifrånsaknar förutsättningar tilltidiga lägen många sigatt ta-
finns blockeringaroch desperation. andra lägenbearbeta ångest Iatt

haftanhöriga harkontakter. kontaktatkan hindra De personer somsom
fall haft denförmåga fram till dem ocholika några empatinå inteiatt

för fruktbärande samtal skall kunnalivserfarenhet krävsoch att ettsom
inledas.

viktigt de drabbade ungdomarnaUtredningen bedömer det attsom
fortsätterstöd. angeläget kontakteroch anhöriga erbjuds Det är att att tas

bearbetning ocksåsyfte erbjuda stödsamtal, posi-i traumanatt av men
utvecklasfysiska aktiviteter. Kontaktarbete böroch såtiva engagemang

tillfällemänniskor vill ha kontakt vidrespekterar visstinte ettatt attman
kan ocksåmed erbjudanden. Sådanaändå återkommeratt nyamen man

katastrofen.tid sedanmed hänsyn till den gått Det är väsent-variera som
ochkontaktpersonal har yrkesmässiga kunskaperligt väljaatt per-som

harlämpliga för arbetet. Skolornaegenskaper demsonliga gör ettsom
skadade, festdeltagare och syskonför alla berördagivet etcattansvar -

får motsvarande erbjudanden.-
med ilska och besvi-föräldrar till omkomna barn harMånga reagerat

efter brandkatastrofen fick med beskedde redan veckakelse brevpå en
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barnbidrag och bostadsbidrag upphört eller därförsänkts derasatt att
barn dött.

Enligt gällande lagstiftning skall bidrag upphöra redan månaden ef-
dödsfall. Försäkringskassan får uppgifter från riksskatteverketter ett som

dödsfallen sände meddelanden snabbt de kunde förså inteutom att
utbetalningar skulle ske för ytterligare månad och då behöva krävasen
tillbaka. användeDe standardiserade formulär för meddelandenasina
med tillägg den önskadeså kunde kontakta försäkringskas-ett att som

Utredningen de anhörigas reaktion naturlig. Försäkring-ärattsan. anser
skassan borde ha kunnat utforma formelltmindre meddelande. Främstett
väcks dock frågan tidsgränsen bidrag skall upphöra eller sänkasnärom

rimlig eller bör förlängas.är

Etnisk hänsyn10.33
drabbadeDe olika etniska bildnitton Detrepresenterar grupper. ger en

den etniska mångfald kännetecknar Göteborg se vidare avsnittav som
14.1. Utredningens uppfattning myndigheterna haft plane-är inteatt en

för denna mångfald och därförring till dem behövlignått medinte ut
information. Bl saknades fullgod beredskap snabbt företrä-nåatta en
dare för de berörda etniska Kommunledningen och vissagrupperna.
stadsdelsnämnder polisen sjukvårdenoch hade omfattandesåintesamt
kännedom och kontaktvägar till de drabbade etniska ochom grupperna
deras föreningsliv och trossamfund kontakter omedelbart kunde nås.att

behovet och sökteMan insåg dit ochså småningom upprättadevägar
kontakter från de etniska själva och devia initiativ tjänstemängrupperna

kommunen hade upparbetade kanaler.inom De tjänstemännensom var
dock också relativt okända.

religiösa muslimska begravningarnaDe och minnesstunderna
uppmärksammades myndigheterna och massmedia deninteav men mer
profana Kvibergs kyrkogård.på berodde bristande insikt deDet på ien
drabbades bakgrund också ledde till det muslimska religiösaattsom
inslaget kom tillsammans förmed det officiella svenskaatt representanter
samhället och den svenska statskyrkan dominera minnesstunder.vissa

första minneshögtiden lördagenDen Domkyrkan fickpå i inram-t ex en
bl musiken, barning, traditionell svensk prägel.a som en

Även de etniska medierna relativt ibland totalt okända förvar - -
myndigheterna. kontakter till början med dem.någraKnappast togs en
Efter veckornågra engagerade kommunledningen sändningar lo-sig i i

Öppnakal-TV Kanalen. etniska mediernas arbetsvillkor ocksåDe var
okända för såväl myndigheter svenska medier.som

sammanhanget kan frivilligaI krisgrupperorganisationer,noteras att
och andra, stod för mycket informationen till etniskasina Deav grupper.

ha förmedlat budskap och fakta från myndigheter på ett nyanseratsynes
och ansvarsfullt dem värdefulltgjorde arbete medNågrasätt. ett attav
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myndigheternas agerande.tillsöka påverka ungdomar påpositiven syn
kommunen och poli-samarbete med myndigheterna, blEtt närmare a

förasannolikt dem förutsättningarhade ängett att ut en mer ange-sen,
förutsatt snabbainformation till aktuella hade detlägen I sin turgrupper.

myndigheternakontaktvagar dem och personkännedom hostill somen
förelåg.inte
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Göteborg sprids mängd fakta, rykten och lögner kring brandenen som
väcker misstänksamhet och bitterhet och tillpåär väg växaatt enorma

förAnklagelserna handlar polisen agerade ochproportioner. passivtattom
katastrofplatsen. förstanonchalerade det nödlarmetpåointresserat SOSAtt

eftersom "den ringde pratade dålig svenska". polis och rädd-så Attsom
struntade kalla tillräckligt mycket personal. polisenpåningstjänst i Attatt

ägnade ville rädda kompisar stället föråt tonåringarsig sina iatt stoppa som
jobb. sjukhusen dröjde med skicka ambulanser, ochgöra sitt Att näratt att

de till slut gjorde det skickade de för få och för lite sjukvårdspersonal." ur
Dokument Brand/eatastrofen extratidning 8/ 1998.GTzs 11-

det grund för de rykten ochspreds dennågonFanns misstrosom som
riktades myndigheternas under brandkatastrofen Eller hand-insatsermot
lade det illasinnade lögner eller missuppfattningar och okunskapom om
hur fungerardet svenska samhället

finns farhågorkommittédirektiven "det debattenI sägs att att om
händelserna fördjuparsamband med branden eller klyftai öppnar en
mellan människor med invandrarbakgrund och samhäl-vissa grupper av
let i övrigt".

denna bakgrund och det kommitté-Det är i övrigt isägsmot somav
direktiven utredningen bedömt det angeläget långt möjligtsåattsom
försöka finnsklarlägga och vad det grund för den kritikmån någoniom
och den riktades berörda myndigheter. Hindradesmisstro motsom ung-
domarna hjälpa till räddningsarbetet larmet allvarTogs påi inteatt av

Alarm och Räddningstjänstens Alarmcentral därför den ringdeSOS att som
talade dålig svenska

Utredningens utgångspunkter11.1

Redan efter framförde televisionensbranden ungdomarnågra timmar i
och radions från frän polis och räddnings-sändningar platsen kritik mot

för skulle hapersonal. Polis och räddningspersonal anklagades deatt
och hindrat ungdomarna hjälpa till räddningsarbetetpassivt iuppträtt att

6.se kap
kritik fördes fram speglade säkert tillungdomarnaDen som enav

del behovet förtvivlan anklagelseroch rikta någoniatt motav somsorg
kunde hållas för fruktansvärda ofattbara hänt.det och hadeansvarig som

117



myndigheterna 1999:68Misstron SOUmot

Kritiken speglade säkert också ungdomarnas vanmakt och vrede över att
kamrat, flickvän, bror eller dött onödig och oförskylldsysteren en en en

död. kritiken också föruttryck ungdomarnas upplevel-Men ettvar egna
denågot själva höll för sant.ser,

Ungdomarnas kritik polisen och räddningspersonalen direktimot
anslutning till branden följdes andra händelser där kritik riktades motav

myndigheter. gällde händelserna samband medansvariga Det i Mona
Nahani, döda kropp fannpolisen först efter fem dygn. Och detvars
gällde exempelvis åklagarmyndighetens delgivande misstanke motav
de fyra ungdomar arrangerade festen.som

Tidningen skildring det inledandeGT:s det spredsi citatet att en
mängd rykten kring branden och det fanns utbredd misstänksam-att en
het och myndigheterna allt döma korrekt bildmisstro mot attavger en

vilka rådde Göteborg efter brandkatastrofen.stämningar i Attav som
fullt besvara det fanns förgrund alla de uppgifter spredsut om som om
myndigheterna eller det fanns fog för den kritik riktades motom som
myndigheterna medierna både och omfattande uppgift däri svårär en
utredningen ställs inför flera olika problem.typer av

första problemet uppenbart ochDet har med det heltär göraatt att
enkelt säkert reda faktisktsvårt på hur det förhållerär påsätt sig.att ett ta
Bland därför det utsträckning handlar hur de inblan-iannat att stor om
dade uppfattar olika händelser och fall det medsituationer. gårI vissa
hjälp dokument och med de inblandade vilkaintervjuer avgöraattav
sakförhållanden faktiskaoch fallomständigheter gällt. andra fårIsom
olika uppfattningar ställas varandra och utifrån dessamot parts-
uppfattningar och andra kompletterande uppgifter bedöma vad fram-som

rimligt.står Och andra fall kan utredningen olika skälåterimestsom av
bedömning det finns förinte någon faktisk grund dengöra någonav om

kritik uttalats.som
andra problemet harDet med själva händelsen. Brandengöra äratt

den brandkatastrofensvåraste inträffat modern tid.i Sverige i Detsom
ligger sakens både myndigheters ochi enskilda människorsnatur att

under sådanainsatser omständigheter lätt kan bli föremål för rykten och
lätt kan för kritik. det exempelvis initialt skede finnsutsättas Att i ett
brister både vad gäller personal och skadeplats ound-påutrustning ären
vikligt det torde gälla vid alla olyckor. Måttstocken för rädd-större en-

framgång blir därförningsinsats bedömning vad möjligtären av som
under omständigheter och det sammanfallergivna alltid med detinte

önskvärt.som vore
tredje problemet har medDet urvalet rykten eller dengöraatt av

kritik riktats berörda myndigheter. Myndigheter kan kritiserasmotsom
för olika sakermånga och det alltid få framgår kritisktnågon äratt som
inställd till myndighet. ligger också sakensDet i natur.en
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skall handlaKritikenifrån urvalskriterier:Utredningen har utgått två
förmyndigheter harfasta sådant berördaoch på ettta ansvarsomom

debattenden allmännaskall haft omfattningoch kritiken ha ivissen
drabbade. Händelsernastarkt förankrad hos deoch/ eller inärmastvara
både uppmärksam-Nahani exempelsamband med varitMona år ett som

ochoch ofta ochden allmänna debatten tagitsi engageratmat uppsom
till omkomna ochhaft med anhörigakritiserats de samtal utredningeni

lång tididentifieringen de omkomnaskadade. Kritik ärtogmot att av
uppmärksamhet den all-fåttfrågadäremot någon iinte störresomen

kritiskamycket roll dehar spelatdebatten, imänna stormen som en
förts fram de anhöriga.synpunkter avsom

Kritiken1.21

framförts den all-kritiska synpunkterutgångspunkt ifrån deMed isom
försökthar utredningende drabbadedebatten och närmastmänna av

finns saklig grund för dendetklarlägga och vad någon misstromåniom
fem fall.myndigheter olikariktats berörda imotsom

all-riktats larmningen påkritik har intelarmningen togsmot att-
bristfällig adress-språksvårigheter ochden fördröjdesatt avvar,

angivelse.

fram-kritik harbrandplatsenoch sjulevårdsinsatserpåRäddnings- -
filtar ochformförts det rådde brist på utrustning imot att syrgas,

förpersonalensjukvårdspersonal kritikbrand- ochbrist på samt mot
ungdomarpolisen hindradeoch initiativlöshetpassivitet attsamt att
byggnaden.ungdomar kvarmed rädda dehjälpa till iatt som var

drabbadeframförts dekritik harIdentifieringen närmast mot attav-
förtill anhörigadöda och underrättelsernaidentifieringen de togav

lång tid.

blevdöda kroppNahanisNahani kritik inteMonaMona mot att-
med vilseledandekomförrän efter fem och polisenfunnen dygn att

uppgifter efter kroppen upptäcktesatt

Ålelagarmyndigbetens för-kritikförundersökning mot att-
åkla-döljerför lång tid, polisenundersökningen sanningen, attatttar

och harinvandrarungdomarmisstänkliggör gjort arrangörernagare
för branden.peka demtill syndabockar ansvarigaatt ut somgenom
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1 1 Lannningen
Redan efter branden framfördes kritiktimmarna larmningenmot att av
räddningstjänsten för lång tid och det förekom spekulationertog attom

anledning kunde anmälan allvarpå räddningstjänst-inteatt togsen vara av
eftersom den ringde taladeoperatör, svenska.inteens som

förklaring framfördes flertalDen mediernagånger före-iettsom av
trädare för Alarm och räddningstjänstenSOS dröjsmålet orsakadesattvar

det samtalet klari och tydliginte någon adressangivelse ochattav gavs
denna oklarhet berodde språksvårigheter.på Nyheter 1/Dagensatt I 11

1998 SOS-Alarms "samtalet uppfattasvårtrepresentant attuppger attvar
för larmpersonalen den ringde talade mycket dålig svenska ochsom
förbindelsen mycket dålig".var

mycket väl dokumenteradLarmningen är all kommunika-attgenom
samband med anmälantion och utlarmningeni finns ljud-påupptagen

band hos Alarm och hos Räddningstjänsten.SOS Utredningen har tagit
del denna dokumentation.av

Alarm larmades klockan 2542.02SOS mobiltelefonsamtalettgenom
från den brinnande lokalen nödnummeröver 112. uppringandeDen
frågar först retoriskt han kommit till "brandkåren, och fårHisingen"om
då omedelbart frågan: "Vad det brinner då" frånär AlarmsSOSsom

brinner vid snabbtoperatör. "Det DärefterSängjätten, pånämns operatör-
frågor "Makedoniska föreningen och "Backateatern".ens
Efter sekunder lämnar20 AlarmsSOS efter gällandeoperatörca

instruktion samtalet till räddningstjänstensöver på alarm-operatören
central. Efter ytterligare sekunder där den20 uppringande och operatö-

uppenbart först hade svårt höra varandra återigen påattren svaras
fråga då någonstans "Backateatern,operatörens "Var bredvid Säng-

Makedoniska föreningen".jätten, fortsättningen "Backateatern"I nämns
och "Makedoniska föreningen ytterligare efter cirkagång,en men en

dör samtaletminut och det blir under långa stunder både frånut tyst -
sida och från deoperatörens ringersom upp.

Det och3 sekunderminuter 38 Lundby brandstationinnantog
utlarmades. vad dennamån utlarmingstidI kan betraktas onormalsom
eller orimligt lång ligger utanför utredningens bedömning. Samtalet ägde
bland med högt bakgrundsljud och skrik och ljudkvalitéenannat ärrum
enligt uppgift bättre bandupptagningarpå under verkliga förhållan-än
den. framgår dock bandupptagningenDet det ställdes fåattav
uppföljningsfrågor och det gick lång tid mellan de uppföljningsfrågoratt

ställdes.som
med andraDet ord lång tid för räddningstjänstens Alarrncentraltog

fastställa adressen eller platsen där det brann. utlarmingenatt Oavsett om
kan ha onormalt långtagit tid kan följande konstateras:anses
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1 Utlarmningen blev fördröjd bristandeinte platsangivelse.genom
Mycket tidigt samtaleti "Makedoniska fören-nämns "Sängjätten",

och "Backateatern"ingen" och de ytterligare två gångerupprepas-
under den första Visserligenminuten. den korrektanämns inte
gatuadressen, Herkulesgatan vilket sannolikt mycket5 götebor-

känner till "Backateatern, bredvid Sängjätten" utgörgare men en
klar platsangivelse.

2 Utlarmningen blev heller fördröjd språksvårigheter.inte olikaTreav
fanns den brinnande lokalen förekommerinne i ipersoner som sam-

talet. förstaDe två svensktalande helt brytningärpratar utansom
och den tredje bryter Platsangivelsernanågot. tyd-personen anges
ligt samtliga högst och tydligast den har lätttre,av av person som
brytning.

5 finnsDet tyder samtalet ochinget på anmälan inte påattsom togs
allvar därför den ringde talade dålig svenska. Skälet till dettaatt som

uppenbart. deär pratade mobiltelefonenIngen taladeitreav som
dålig svenska. finns hellerDet samtaletinget i tyder påi övrigtsom

anmälan allvar.påinteatt togs

finns med andraDet ord styrker de uppgifteringet fördes framsom som
medierna de larmansvarigai den ringde talade dålig svenskaattav om som

och heller adressangivelseninte oklar eller förbindelsenatt attvar var
dålig.

Skillnaden mellan de uppgifter det första larmsamtaletansvarigas om
och vad faktiskt telefonsamtalet kani bero desägs antingen påsom att

uttalade medierna del ljudupptagningensig i inte tagit eller desom attav
felaktiga uppgifter till medierna.gav
Efter utlarmningen Lundby brandstation kl 2545.40 det 4 mi-togav

och sekunder för räddningsstyrkan10 till brandplatsen.nuter sigatt ta
exakta adressangivelsenDen till brandchefen under framkörningen var

visserligen fortfarande oklar, platsen till: "Detoperatörenmen angavs av
vid Backateatern, Backaplan,är Hjalmar Brantingplatsen nånstans". Att

den exakta gatuadressen saknades detta skede fördröjde därföri inte
räddningsstyrkans ankomst till brandplatsen.

1.4 Räddningsinsatsen1

kritikDen uppmärksammades medierna ungdomarnasimestsom var
uttalanden de hade hindrats räddningspersonalen hjälpa tillattom attav

dra ungdomar fanns kvar byggnaden. det hariatt ut Men även,som
främst vid utredningens med de drabbade riktatsmöten delnärmast en
kritik det fanns tillräckligtinte med brandmän- och sjukvårdsper-mot att

121



1999:68SOUmyndigheternaMisstron mot

filtar ochsaknades råddningsutrustningsonal platsen och detpå att som
syrgas.

sammanfattaskanräddningsinsatsenSynpunkterna ikritiska påDe
bristsjukvårdspersonal, 2och påräddnings-punkter: 1 brist påtre

uppträdde3 polisenoch ambulanser ochräddningsutrustning att pas-
räddningsinsatser.ungdomarnashindradeochsivt

sjukvårdspersonalräddnings- och11.41 påBrist
och för liteoch rökdykareför få brandmändet fannsKritiken mot att

självade ungdomarförsta hand framförtssjukvårdspersonal har i somav
platsen.fannsockså anhöriga påräddningsarbetet,deltog i somavmen

kl 2349.50.fram till brandplatsenbrandstation korn Samti-Lundby
förstadenförsta polisbilen ochanländer den 5digt minuter senareca

hadetidigareGårda brandstation.samtidigt med Någotambulansen en
platsen påsjukbesök anlänt tilltill uppmaningdistriktsläkare på väg av

inlednings-hade hänt.för undersöka vadsjukvårdsupplysningen Iatt som
OLA-ambulansennarkossköterskanfick samråd med påskedet hon i

medicinska behandlingenför den påolycksfallsambulans ta ansvaret
påbörjasskulleför behandlingriktlinjerbland inteplatsen, närannat en

tillvidarebefordrades sedanavslutas. riktlinjerden skulleeller Dessanär
ambulanssjukvårdspersonalen.den övriga

16 släckbilar,fanns brandmän, tvåefter utlarmningen två15 minuter
ambulanssjukvårdspersonal,medfyra ambulanserstegbilar, hävare ochen

Efter ytterligareskadeplatsen.polispatrullerläkare antal påsamt etten
fråntankbilbrandstation och00.20 fanns Angeredskl20 minuter enca

medsjukvårdsgruppplats liksomKortedala brandstation på en
Östra sjukhuset.läkarpersonal från

ochbrandstationeranlände ytterligareunderSenare trenatten sam-
från Göteborgsregionenambulanser imanlagt deltog under 15natten

skadade användeslindrigt taxis, pri-räddningsarbetet. För transport av
begärdes räddnings-lokaltrafiken,bussar frånvatbilar och inäven avsom

räddningsinsatsen,Sammanlagt deltogledningen. 100 iöver personer
ambulanssjukvårdare och40från räddningstjänsten,50 an-cavarav ca

20-tal poliser.personalmedicinsk samt ettnan
utbildadräddningspersonal, bättresakensliggerDet i natur att mer
ochsnabbareinnebär bättre,personal och utrustning att merenmer

flestagälla under detorderäddningsinsats kanomfattande Detgöras.
där ytterligareintillomständigheter insatser ärviss gräns av resurseren

verkningslösa.
sådan omfat-det viddet sakensliggerPå isätt attnatur ensamma

haroch brandfall handlarbrand det dettatande i etten somomsom
antaldärförlopp ochoch explosionsartat såsådant hastigt män-ett stort

första skedeallraräddningsinsatsdrabbade det underniskor är att en
oundvikligtpersonal. tordeochråder brist både på Detutrustning vara
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vid alla olyckor. med nödvändighet tid för rådd-större Det visstar atten
ningspersonal och råddningsutrustning kunnaskall plats ochpåvara
samhällets räddningsorganisation uppbyggd sådant allapåär sättett att

kan, oftaoch heller bör,inte- plats samtidigt.inte påvara
första åtgärden brandpersonalenDen vidtog maskinstegeattvar resa

och utskjutsstege de fönster möjliga använda förmot att attsom var
komma byggnaden. Rökdykarna gick fönstrenin i byggnadenvia in i
och rökdykare arbetade trapphuset. trapphuset räddade rök-via Viaen
dykare med ungdomarnas hjälp 40 ungdomar inifrån byggnaden ochca
från dörröppningen, och fönstren räddades ungdomar.20genom ca

Enligt räddningstjänstens bedömning hade rökdykareantalstörreett
inlledningsskedet elleri avgörandepå kunnatinte något på-sättsenare

verka räddningsinsatsen, bland grund brandens utvecklingpåannat av
och därför de vilka det gick byggnadenvägar sig in iatt att tagenom var
starkt begränsade. Användandet för rökdykare kan också för-mångaav

räddningsarbetetsvåra personalen för varandragår i vågenattgenom
och på hindrar effektiv räddningsinsats.så sätt en

det gällde kritiken för brist sjukvårdspersonal efterlysteNär på den
sjukvårdspersonal fanns brandplatsen självapå mycket tidigtpå ettsom
stadium kl 23.55 ledningsläkare och sjukvårdspersonal till brand-mer
platsen. upprepades till Alarm 00.41.Begäran ochSOS 00.25

Enligt uppgift från beredskapsenheten för GötalandsregionenVästra
har larmen till Alarm fram till berördaSOS nått sjukvården.inte inom En
sjukvårdsgrupp från Sahlgrenska anlände därför först kl 01.25, när en-

Östradast litet fåtal skadade fanns kvar platsen från Sjukhusetpåett
fanns dock sedan kl sjukvårdsgrupp med läkare. förkla-00.20 Någonen

till larmen framring kannått Beredskapsenheten harinte inteatt ges.
därför dragit slutsatsen för larmning bl ledningsläkarerutineratt av a
skall Rapport katastrofbranden hösten 1998.över på Hisingenses om

Avsaknaden ledningsläkare som har specialutbildning för han-attav
och leda arbetet vid katatstrofsituationer innebar tidigareinte,tera som

framgått, det saknades medicinsk kompetens eller medicinsktatt ansva-
skadeplatsen.på vadriga avsaknaden ledningsläkare ochmånI ytter-av

ligare sjukvårdspersonal hade betydelse denför medicinska behand-
lingen ligger utanför utredningens bedömande. hade avsakna-Däremot
den ledningsläkare platsen förpå rimligen betydelse ledningen ochav
organiserandet de sjukvårdande brandplatsen. Enligtpåinsatsernaav

sjukvården påverkade framföralltansvariga detinom återrapporteringen
till sjukhusen, dvs uppgifter antalet skadade och Vilka förhållandenom

rådde skadeplatsen.påsom
Chefen för beredskapsenhet larmades kl 01.30regionens ochsent

plats efter besökpå Sahlgrenska sjukhusetpå Gårda brandsta-påvar
kl då sjukvårdens stabsfunktiontion 02.20 upprättades. vad dennamånI
larmning påverkade de sjukvårdande räddningsinsatsema brand-påsena
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utanför bedömande. chefen förplatsen ligger också utredningens Enligt
henne medberedskapsenheten hade tidigare larming säker-storaven

funnits skadeplatsen.het medfört ledningsläkare hade påatt

ambulanserräddningsutmstning och114.2 Bristpâ
Kritik har framförts det brandskadeplatsen rådde bristpå påmot att

filtar, för brandbekämpningen.sjukvårdsutrustning och Vattensyrgas,
Asfaltplanen utanför brinnande byggnaden kunde liknas vidden en

Flera ungdo-krigsskadeplats enligt sjukvårdspersonalens beskrivningar.
iordningställdafördes byggnaden avled denpåutmar ur men senare

Sammanlagt rök-uppsamlingsplatsen anslutning till brandplatsen. 215i
skadade och brännskadade ungdomar fanns skadeplatsen.på På upp-
samlingsplatsen fanns de allvarligast skadade. ungdomar150som var
blev inlagda sjukhus.påsenare

omfattande antal skadade och dödaVid brand medså så stortetten
allra första skededet oundvikligt det under räddningsinsatsär att en

brand, kområder brist gjorde det också vid denpå Detutrustning. som
brandkatastrofen modernbetecknas den tid.svåraste Sverige iiatt som

underoch sjukvårdens det detRäddningstjänstens visarrapporter att
redovisasförsta rådde filtar och sjukvårdsutrustning.skedet brist på Det

dokumenten skadade fick dela ochockså påi turas attatt omsyrgas
andas eftersom antalet syrgastuber stodmask, proportioni intesamma

dokumen-till antalet räddningstjänstens och sjukvårdensskadade. Men
sjukvårdsut-räddningsinsatsen också bristen påtation vittnar attomav

räddningsarbetet.avgörande påverkadepå någotrustning inte sätt
förekommit det fanns bristkritik påDen ivattenmot attsom

bortfallinledningsskedet och dokumenterat på minutett vatten enav ca
eftersom räddningspersonalenkan ha påverkat räddningsinsatseninte

släckaefter livräddning ochbeslut inriktad påpå inte primärt attvar
branden. användes hade också, enligt frånuppgiftAtt sparsamtvatten
räddningstjänsten, med det använda vidgår såintegöra att attatt vatten
höga eftersom förångas och kan åstadkomma bränn-vattnettemperaturer
skador oskyddade kroppsdelar, både de befann byggna-på på sig isom
den och brandpersonalen.på

Lundbystationens utryckning medföljdeMed ambulans.ingen
Ambulanser omedelbart brandbefäletbegärdes dock det kommitnärav
till fått klart för brandens omfattning. fick debrandplatsen och sig Det
först fick första kom till platsenvid ankomsten. ambulansenDen 5 mi-

Ävenefter inled-brandstryrkan. under räddningsinsatsensnuter senare
ningsskede efterlyste både sjukvårdspersonal och räddningstjänstens
personal fler ambulanser till platsen.

användes räddningsinsatsen ambulanser från15Sammantaget i Gö-
kteborgs stad och dess kranskommuner, OLA-ambulanser.tvåvarav s

höllsde tillgängliga ambulanserna Göteborgsregionen två17 iAv i re-
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för andra utryckningar, Frölunda och Stenungsund.i i Detserv en en
innebär, enligt de uppgifter utredningen har kunnat införskaffa, iatt

samtliga ambulanser fannsprincip tillgängliga Göteborg medisom om-
nejd användes räddningsarbetet.i ambulanstransporter omfattadeVissa

till Ofta valde ambulanspersonalensju patienter. demattupp en av var
kvar platsen för livräddandepå medan den andre körde ambu-insatser,
lansen till sjukhuset.

11.43 Kritik polisen uppträdde och hindrade ungdomarpassivtmot att att
hjälpa till

Kritik uttalats polisen uppträdde och initiativlöstpassivt imot attsom
räddningsarbetet har lika omfattande eller likainte varit intensiv närsom
det gäller den kritik framförts polisen hindrat ungdomarmot att attsom
hjälpa till räddningsarbetet och hindrat anhörigai platsen redapåatt ta

deraspå barn eller syskon fanns bland de omkomna eller skadade.om
kritiskaDe Synpunkterna polisens,på räddningstjänstens brand-ävenmen

personal, fick mycket uppmärksamhet förstaunder de timmarnasstor
nyhetsrapportering från brandplatsen.

Polisen har följa gällande tjänsteföreskrifter och polisens uppgiftatt
brandplatsenpå första hand upprätthålla ordningeni platsenpåattvar

och bistå räddningspersonalen genom ochavspärrningarupprättaatt
vidta andra åtgärder för möjliggöra och underlätta räddnings- ochatt
sjukvårdsarbetet platsen. Brandbefäletpå platsen begärdepå också denna
hjälp polisen. Polisens uppgift också inleda registreringenattav var -
det första identifieringen de omkomna.isteget av

skadeplatsenPå rådde kaos och panik. asfaltsplanen utanför denPå
brinnande byggnaden låg antal skadade. fanns också hund-Därett stort
ratals ungdomar chocktillstånd och medi varierande gradsom av ag-

handgripligt försökte räddnings-gressivitet och sjukvårdspersonal att
hand omkomna och skadade. Ungdomar hjälpt till med ita attom som

trapphuset dra skadade det fria hindrades polisen återvändaiut attav
trapphusetför hjälpain till räddningsarbetet.i Polisen gjorde dettaiatt

begäran brandpersonalenpå bedömde fler deänattav som personer
själva och de ungdomar fanns kvar trapphuset skulle under-i intesom
lätta räddningsarbetet. anhöriga kom också tillMånga platsen försnart

reda vad häntpå med deras barn.att ta om som
denna bakgrund det oundvikligt detMot kon-uppstårär närmast att

frontationer mellan upprörda ungdomar och oroliga anhöriga och poli-
platsen.på polisens uppgift aktivt biståDet sjukvårdspersonalattsen var

exempelvis ungdom förstodnär eller accepterade kamrateninte atten
stod all hjälp. polisens uppgift, räddningstjänstensDet på be-utom var

hindra ungdomar försökte byggnaden medgäran, risksig in iatt tasom
för deras liv. Och det polisens uppgift skadeplatsen,spärraeget attvar av
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förbipasserande och nyfikna, anhöriga,vilket innebar inteävenatt men
komma skadeplatsen.tilläts påin

brandplatsenutgångspunkt ifrån den uppgift polisen hadeMed på
finna grund för påståenden polisenkan utredningen någon i sininte att

ungdomar sådant räddnings-skulle ha hindrat påtjänsteutövning sättett att
polisen bak-blivit lidande. heller passivtinsatsen Inte uppträtt motatt

brandplatsen. finns exempelvisgrund den uppgift de hade på Detav
deltog livräddningsarbetet.dokumenterat enskilda polismän aktivt iatt

mänskligt mycketpolisen psykologiskt hade hantera densvårtAtt att
och debrandplatsen och de upprörda ungdomarnasvåra påsituationen

emellertid konstateras. kan detanhörigas känslor kan månI viss vara
det diskussion polisens förutsättningaroundvikligt, motiverar en ommen

ungdomar oväntade krissituationerbl imötaatt stora somgrupper av a
exempelbrandkatastrofen dramatiskt på.är ett

Identifiering underrättelser till anhörigaoch11.5
detutdragna identifieringen de omkomna vid brandenDen är somav

frågafrämst har anhöriga. medierna har denna däremotde inteIupprört
förklaring kan den allmänna uppfattningenuppmärksammats. En attvara

förklarligtoffren brända och det därförmycket svårt att attatt varvar var
identifieringen tiden. förklaring kanoch drogsvår på Enut annanvar

de befann varken hadeanhöriga deni situation sig i intresseattvara
föra fram synpunkter. troligen därför dennaeller ork kritiska Det äratt

först fram efter händelserna.kritik kommer tiden
till Sahlgrenska sjuk-omkomna transporterades underDe sennatten

fredagsmorgonen kl hade samtliga omkommithuset. 59På 8.00 som
bårhus. Polisen överflyttadedirekt branden förts till sjukhusets nybyggdai

identifieringen dit efter till början enligtdå också arbetet med att en
utfört sjukhuset inrättadessedvanliga ha det polishuset. Pårutiner i tre

för identifiering omkomna och för anhörigas avsked.derum av
tillunder sökte anhöriga ochRedan tidigt sig vännernatten om-

fredag tillkomna och skadade för söka efter de Under söndagsina.att
beräknas antalet besökande ha till tilluppgått 5 000. 500Upp 1 peresoner
befann samtidigt lokalerna.sig i i

identifieringsprocessendet första och på-Registreringen iär steget
tillhörighe-börjades polisen redan brandplatsen. innebärpå Den attav

identifieringenoch ligga till grund förkan registreras.ter annat som
Uppgifter omkomna och saknade ungdomar ocksåtogs emot avom

jämförssjukvårdspersonal framtagna uppgifternaunder Denatten. se-
falluppgifter saknas. dedan med de lämnats in Iom personer somsom

underrättas de anhö-då de saknas skadade och ligger sjukhuspåärsom
dödsfall överlämnas underlaget förstdirekt. de fall det handlarriga I om

för Därefter underrät-till särskilda handläggare polisen avgörande.inom
de anhöriga.tas
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Polismyndigheten 16avdelade befattningshavare förmestsom un-
dersökning brandplatsen och för identifiering döda. personalDenav av

utförde registreringsarbetet och hade uppgifttill jämföra under-attsom
laget med uppgifter saknade uppgick till 25 55mestom som personer.
polisman för anhöriga.underrätta Sammanlagt del-avsattes mest attsom

vid underrättelserna18 dödsfall. Totalt registrerade poli-prästertog om
drabbade253 branden och sammanlagt 878sen personer som av perso-

uppgifter saknadener gav om personer.
första underrättelsen ägde vid halv elva fredagen.Den Efterpårum

24 hade anhöriga till omkomnatimmar underrättats polis och med-18 av
följande följandeUnder de 24 underrättades anhörigapräst. timmarna
till omkomna. 48 efter branden39 hade sammanlagt anhöriga tilltimmar

omkomna57 underrättas.
Under söndagen det tredje dygnet efter branden underrättades- -

anhöriga till omkomna. identifierade brända ochDe svårtsisttre var
identifieringen skedde bl analys tandstatus. Under tisdagena genom av
upptäcktes brandplatsen och identifieradespå ytterligare omkom-en

skadade avled sjukhus,Två söndag och måndag.på på påmen. en en
Samtliga skadade identifierade kl fredagen den okto-på12.00 51var

ber.
Enligt polismyndighetens bedömning "genomfördes samtligaegen

identifieringar mycket snabbt" PM 1-01 och tillfredställande1998-1 på ett
bör dock detta påpekassammanhangDet polismyndig-sätt. i ävenatt om

heten identifieringen omkomnade branden snabbtgåttiattanser av
uppmärksammas flaskhalsar identifieringsarbetet.två Delsi irapporten
analysgruppens arbete, dels patologen Sahlgrenskapå sjukhuset. detI
första fallet handlade det alltför arbetsbörda las analys-påatt tungenom

det fallet fördröjningandra uppstod det infannpolisenI närgruppen. en
med anhöriga för identifiering, samtidigtsig anhö-storasom grupper av

infann för farväl avlidna.riga sig att ta av
anhörigas uppfattning hur identifieringen sköttes skiljerDe sigav

mycket markant från polisens uppfattning. de anhörigaMånga av upp-
fattade identifieringen plågsamt ochutdragen onödigt lång tidatt togvar
och det få besked frånsvårt polisen barn. Under densinaatt attvar om
första tiden åkte föräldrar eftersomtill olika sjukhus de fåttmånga runt
oklara uppgifter deras barn befann antal de anhö-sig. En stortom var av

började redan förnatten, efterriga branden, samlaspå timmarna iatt
aulan Sahlgrenska sjukhuset besked.på väntade därMångai påväntan
oavbrutet till dygn fickde besked.två innanupp

lördagsförmiddagen kornPå också anhöriga till polishuset. Många
dem korn enligt uppgift efterdit nyhetsmedierna, blandatt annat text-av

publiceratTV, de ungdomar vid den tidpunktenpå 37namnen som var
identifierade och där anhöriga hade underättats polisen. Föräldrarav
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infannfanns med listanoch anhöriga till de ungdomar på sigintesom
för besked barn.därför polishuset sinai att om

polishusetsuppgift från anhöriga fick de lång tidEnligt ivänta stora
polisendem. Efter tid samladereceptionshall någoninnan sigtog an en

efter fleraanhöriga blevde anhöriga polishuset hörsal. timmarsDei
dagbokoch förtvivlade och polisensallt upprörda, ilsknaväntan avmer

börjar bli ohållbart.framgår "trycket hörsalen bland de anhörigaiatt
krissamordnare för möjligtPolisen kontaktade då kommunens "omatt

hand anhöriga underkanexpertis, utöver präster, ta omsomengagera
tid befinner hörsalen".den de sig i

varför identifieringenfrågande tillanhöriga har ställtMånga sig av
polisende uppfattade de lämnatderas barn lång tid såså när atttog

flertal foto-lämnademycket uppgifter barn. Bland insina ettannatom
därför haftidentifieringen. del anhöriga hargrafier för underlätta Enatt

identifieringen blev utdragen, eftersom demycket förstå såsvårt att att
brända de hadefann deras barnvid så svårtvisningen inteatt somvar

kännabefarat och ungdomarna därför mycket väl gick igenattatt ge-
till polisen.de fotografier föräldrar och anhöriga hade lämnatsomnom

Även finnsbesked för förälder barnpåvarje väntan ensen omom
den förolycka plågsam, det uppenbartbland de omkomna i är är atten

efter brand-identifieringenantal föräldrar och anhöriga utdragnaett stort
kringfaktiska omständigheternakatastrofen blev plågsam. Deextra

vittnesbördidentifieringen och de anhörigas någonintegör att annan
slutsats kan dras.

kunnatnödvändighet identifieringendet innebär medMen inte att
effektivt ändå värdigtgenomföras skyndsamt ochpå sätt.ett menmer

ochställer sekretessMed utgångspunkt ifrån de krav lagen på sä-som
uppfattningbehöver polisenskerhet identifieringsprocessen intei om

"rekordsnabbaför själv bedömerden som företrädare polisen
identifieringen därför felaktig.vara

intressekonflikt mellan föräldrars ochhandlar detgrundenI om en
få vad hänt derasanhörigas legitima behov omedelbart reda påatt som

sekretess ochställs polis och sjukvårdbarn och de krav påinomsom
säker identifiering.

önskan följaSlutsatsen blir polismyndighetens behov och attatt upp-
krav sekretess ocharbetade arbetsrutiner och samhällets och lagens på

dröjsmål få be-säkerhet vägde föräldrarnas önskanäntyngre att utan
kan alltidbarn. vad detta rimligsked mån avvägningsina I var enom

detifrågasättas efterhand. kan endast konstateraUtredningeni att var
brandkatastrofenlänspolismyndigheten gjorde underden avvägning som

Göteborg.i
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11.6 NahaniMona

tisdag förmiddag,På fem dygn efter branden, meddelade polisen på en
presskonferens kvarlevorna Nahani sannolikt hade hittatsMona iatt av
den utbrända lokalen. polisen finnakunnat kroppen lokalenAtt inte i
och polisens motstridande uppgifter omfattandeupphov till mycketgav
kritik medierna. Föräldrarna hari brev till ställti statsministernsenare
krav polisenspå agerande skall granskas och framfört kritikatt mot att
deras och beskrivningar allvar polisen.inte påtagitsoro av

Klockan fredagsmorgonenpå vaknade skadad flicka Möln-8 påen
dals sjukhus och frågade efter hon hennesochMona. Hon attuppgav
bästa kompis festen tillsammans. Polisen efterforskningar.på inleddevarit
Bland genomsökte polisen Mölndals sjukhus och utsträck-i vissannat

Östra sjukhuset. genomfördesning draggningaräven Dessutom i
Kvillebåcken.

far, vid midnatt kommit förtill platsen hämtaMonas Monaattsom
från festen, började, han kunde finna tillsammans medintenär Mona,

familj leta eftersin olika sjukhus och andra platser fram tillpåMonaatt
söndag förmiddag då polisen besked alla omkomna iden-attgav om var
tifierade och fanns bland dem. Fadern och tillMona inte vänneratt

affischer där de efterlyste uppgifterMona även påsatte stanupp om
Mona.

anhöriga frågade uppgiftenligt vid tillfällen underDe upprepade
den tid förflöt polisen sökt lokalen och fick till attsom om genom svar
det uteslutet kvarlevor finnas lokalenkangjort. Det är Monas iattvar

polisen till familjen. särskild efterforskning syfte sökaNågon i attuppgav
efter kvarlevor lokalen gjordes dock polisen. LokalenMonas i inte av
öppnades under fredagen lördagenoch bl för och för besöka press av

ochstatsministern integrationsministern.
söndagskvällen, efter identifieringenPå de omkomna och under-att av

rättandet de anhöriga, enligt polisen, varandra obero-tvåav uppgav, av
ende de olika däribland Mölndals sjuk-vittnen platserpåMonaatt sett -
hus. Båda säkra de brodern familjen fickpå ochMona iatt settvar vara
med vid förhören. Enligt uppgift från kusin tillpolisen vittneettvar

bl skälen till vittnesmålen säkraMona. Det sågsett attvar a av som av
polisen. Enligt bror dock kusin,Monas någoninte vittnet utanvar en

till kamratväninna Monas väninnanssamt moster.
tisdagsmorgonen hade förPå brodern med polisen gåmöteett att

med den poliskommissarien. Efterigenom genomgångentips ansvarige
den saknade får brodern chefen för kriminaljou-tips systern vetaav om av

de funnit människokropp den brunna lokalen.iatt resternaren av en
Polisen meddelade därefter, den inledningsvis omtaladepåstrax press-

konferensen, funnit kvarlevor lokalen troligen kundeiatt man som vara
brodern hade då fått kontakt med och personligenMona inteännu

kunnat meddela föräldrar. Anledningen till tidigaresina inteatt man
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vid presskonfe-finna beskriver polisenskunnat kroppen representant
dåföljande "Och här talarden november på jag3 vis: resteromrensen

upptäcker först vid utomordentligspillror noggrannsom enman- -
för kvadratcentimeter".kontroll, kvadratcentimeterjag sa,som

eftertryckligt che-efter emellertid uppgifternadementerasDagen av
aldrigfen för tekniska rotel: hel. harpolisens jag"Kroppen Vivar - -

finns kropp kvar. hadekan det någon viinte Menvisagt att garantera att
befara skulle finnas kroppheller riktig anledning det någoningen att att

kvar."
saknadebör detta sammanhang påpekas den Mona inteDet i att

meddelade funnituppmärksammades medierna förrän poliseni att man
publice-flickans kropp, med viktigt undantag. Kvällstidningen GTett

löpsedel, förstasida ochmåndagen den november tidningensrade på2
fråganuppgifter försvunna flickan och ställer "vadmittuppslag denom

följde medhar hänt med därpå tidningenMona Dagen upp uppma-
förmiddagen dag med-"Hjälp hitta Och påMona".ningen att sammaoss

finnsflickans Huruvida detdelade alltså polisen de funnit kropp. ettatt
försvinnandet och polisensamband mellan GT:s i attstora engagemang

varken kunnat ellerkort tid därefter finner kroppen har utredningenen
haft anledning ställning till.att ta

felbedömningemellertid uppenbart polisen gjordeDet närär att en
eldhärjadekunde finnas kropp dende hävdade det någoninte iatt

sjukhuslokalen. Vittnesuppgifterna hade MölndalspåMonaatt settsom
gjordestrovärdiga ochenligt polisens bedömning spaningsinsatservar

fram förstför finna Vittnesuppgifterna kompolisen påMenMona.attav
uppgifter därförsöndagskvällen, efter branden. kandygn inteDessatre

söka efterskäl varför polisen tidigare valdetillnågot inteutgöra att
kropp lokalen.Monas i

framföralltskede familj kändeunder detta sigDet Monassomvar
uppgifterkränkt därför upplevde polisen derasde påinteatt togatt

festen tillsammans medallvar. kamrat hade bevisligen påMonas varit
bil till festen ochOch hade själv skjutsat henne iMona. Monas pappa

från festen. Allt tydde därföravtalat vid midnatt också hämta henneatt
festen och kunde kvarenligt de anhöriga, hon ocksåpå, påvaritatt vara

lokalen.i
sittande ställningkropp mycket bränd och hittadessvårt iMonas var

upptäckaunder nedfallet tak och den mycket svår utanett att nog-var
först fann kroppen därför för-undersökning. polisenAtt inte ärgrann

från sida kan bedömasklarligt. Huruvida felbedömningen polisens som
kompetensförklarlig faller dock utanför utredningens uppdrag och att

bedöma.
uppgifternaframstår felaktiga och vilseledandedeDäremot som

polisen första presskonferensentill anhöriga denpåMonas somgav
förstaUppgifterna från talesman under denanmärkningsvärda. polisens
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presskonferensen kan bedömas för-påinte något sätt änannat ettsom
sök urskulda polisen finnakunnatinte Det i sinMona.att att turgav

till den kritik riktades fortfarandedå och riktas polisennäring motsom
för den döljer brandorsaken.sanningenatt om

denna bakgrund utredningens slutsats bli det dessamåsteMot iatt
avseenden finns förgrund den kritik riktats polisens agerandemotsom

Mona-fallet. polistalesman presskonferensen beskrev poli-i Den påsom
för finna kropp lokalen och redogjorde för vadinsatser Monas iattsens

återstod kroppen hade förgrund påståenden poli-ingen sina isom av
utredningsmaterial.egetsens

Även chefen för den tekniska efterroteln dagen korrektom gav en
bild skadan redan skedd. motstridande, och de uppfat-De mångavar av
tade visleledande uppgifterna, från polismyndighetens sida ytterli-gav

belägg för allt stod till det gällde polisensinte rätt när sättatt attgare
hantera Mona-fallet. bidrog och bidrar alltjämt till denDet miss-näraatt

fortfarande finns det gäller polisens brand-underinsatsernärtro som
katastrofen, särskilt hos de göteborgare med invandrarbakgrund.många

Åklagarmyndighetens förundersökning11.7

Kritiska åklagarmyndighetens förundersökningsynpunkter har denpå i
allmänna debatten och bland föranhöriga, det första, gällt för-att

förundersökningen lång tid, brandorsaken fortfarande okänd.ärtar att
februaridet andra åklagaren början delgavi 1999För arrangö-att av

misstanke brott. upphov till omfattande kritik medi-Det irerna om gav
från drabbadebland anhöriga och ungdomar. uppfattadeDeannaterna

åklagarna agerande pekade syndabockarsittatt ut attgenom genom ge
festarrangörna för branden.ansvaret

Och för det tredje har det den allmänna debatten och från anhörigai
framförts kritik chefsåklagaren uttalanden mediernai svärtatmot att genom
ned och misstänkliggjort festen.de ungdomar påsom var

Kritiken brandorsaken fortfarande okänd den frågaär ärmot att som
oftast utredningens anhöriga och drabbademedtagits i mötenupp ung-
dcmar. föräldrar det överskuggande frågan.den heltmångaFör Deär
vill ha reda vad orsakade branden och få frågan varförpå påettsom svar
deras barn skadades eller förlorade livet. ställer framförallt kri-De sig

till utredningen lång eller oklara beskedtiska tid ochså ingaatt tar att
från håll. kanFöräldrarna blansvarigt inte sägaatt attges manmenar a

vad samtidigtorsakade brandeninte sägervet attman som som man
branden anlagd.inte år

det gäller polisdenna punkt handlar ungdomarnas kritikNär mot
och åklagare oftare branden anlagd och polisen detäratt att vetom om

polisen medvetet döljer ochinget Att sanningen. Nazistersäger.men
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ligga bakom branden och belägg för denna finnerrasister antas tes ung-
domarna de demostrationer genomfördes efter bran-i nazistersom av

Östraden. Bland skall de uppgifter utanförenligt sjukhuset haannat
"Svartskallar, har fåttvi er".ropat: nu

Kritiken förundersökningen för lång tid, polisen döljermot att tar att
och information viktig bakgrund tillsanningen någoninte utgörger en

den kritik anhöriga och ungdomar riktade åklagarmyndighetenmotsom
samband med fyra festarrangöremade början februarii i 1999att av

delgavs misstanke vållande till död och vållandegrovt grovtom annans
till kroppsskada. vanligt förekommande uppfattning åklagareEn är att
och polis försökt skyla utredningen degått ståiöver att att utsegenom
fyra syndabockar. den allmänna debatten hararrangörerna I ävensom
kritik riktats ärendets hantering föroch tidpunkten delgivandet.mot

Kritiken förundersökningsledaren för han mediernaimot att genom
uttalanden ned och misstänkliggjort de ungdomarsina svärtat varitsom

festen har första handpå gällt påståenden ungdomarnai inteattom
infinner till förhör, ungdomarna ljuger förhören och före-detsig iatt att
kom haschmissbruk under festen. Chefsåklagaren har bland annat sagt:

ljugs utredningen för"Det intill obegripligt ljugsi på Detnäst sätt.ett oss av
pojkar borde jätteödmjuka och tacksamma de räddats tillöver attsom vara
livet, finnsdet lögner obegripliga för det finns exempel påärsom oss,
sådana sökt läkarvård Sahlgrenska för det "häftigt" kommapå att attsom var
med hela det här tragiska utredningsförfarandet, fast ledi nå-inteman av

Och det med det fjärde. ljugs oerhört mycket.gonting. delDet Enena -
förklarar det med de kanske har dölja, andra det beror påatt annat att att
kulturtraditioner och liknande. GTZO/Z 1999

Göteborgsmedier har det efter branden också förekommit tillfällen dåI
kriminellt belastade ungdomar kopplats med branden på ettsamman

drabbat festdeltagarna kollektivt. Bland artikelsätt annatsom en om en
hjälte från katastrofbranden åtalats för "Killenrån 92-åring:som av en
finns med kretsen bland media hari i sinapoångteratannatsom egna

under brandnatten, bekräftarinsatser källor med god inblickGT:sen av
det digra utredningsarbetet efteri katastrofen". Uppgifternagjortssom

"hjälten" bygger framgår artikeln uppgiftsläm-påom som av anonyma
med god inblick förundersökningen.inare

ligger utanför utredningensDet uppdrag och kompetens ställ-taatt
till den kritik riktatsning förundersökningen lång tidtagitmot attsom

och kunnat beskedinte vad orsakat branden.några kanDetge om som
det förundersökningens har genomförtsnämnas inom mycketatt ettram

omfattande brandtekniskt utredningsarbete och 1 000överatt personer
har hörts vid förhörstillfällen. ligger också sakens2 000närmare Det i

utredningen heller kan bedöma finnsdet grundinte någonnatur att om
för den kritik framförts polisen döljer orsakensanningenmot attsom om
till branden. förundersökningenHuruvida som sådan lång tid,tagit

132



1999:68SOU myndigheternaMisstron mot

förhört onödigt döljer brandorsakenmånga el-sanningenpersoner, om
ler andra avseenden kan betraktas bristfällig ligger utanföri utred-som

uppdrag och kompetens bedöma.ningens att
Vad gäller kritiken åklagarens delgivande misstankemot motom

festarrangörerna, ärendets hantering och tidpunkten för delgivandet om
misstanke kan utredningen enbart konstatera åklagarmyndighetenatt
har följt lagboken och reglerna rättegångsbalken. åligger åklagareni Det

delge misstanke brott det goda grunder kan brottpåatt antas attom om
förövats. falldetta oaktsamma. DelsI varitarrangörernaatt attgenom
släppa för lokalen, dels hålla nödutgångenin många i inteattgenom ren
från hindrande föremål.

det gäller tidpunkten för delgivandet har myndighetenNär be-gjort
dömningen kritik kunde uttalats valtnäratt oavsett attman ange ar-

misstanke. Hade misstanke delgivits tidigare direkt anslut-rangörerna i
till brandkatastrofen hade det lett till alltförning stark fokusering påen

frågan vad orsakade branden vik-arrangörernas näransvar om som var
för förundersökningen. Och längre chefs-tigare vadvänta ännu änatt

åklagaren med delge misstanke brott det godagjort pånärattnu om
grunder kan brott förövats tveksamt med hänsyn tillär rätts-antas att ett
säkerheten. Delgivande misstanke innebär nämligen arrangörernaattom
får till offentlig försvarare. gå juridiska spörsmålrätt påUtan inatt rent

åklagarmyndighetenmåste denna bakgrund bedömas ha gjortmot en
rimlig olikaavvägning intressen.av

det gäller kritiken förundersökningsledaren förNär hansmot utta-
landen medierna anhöriga och andra uppfattats kränkandei som av som

det sak och punkter ligger detsvårt också utanför utredning-är i på vissa
bedömning huruvida det finns faktisk grund för denågonavgöraattens

uttalanden eller vad uttalanden har förvanskats,mångjorts iavgörasom
överdrivits eller till nyhetsmedierna.spetsats av

Efter uppgiften frånmedierna åklagarmyndigheten före-deti attom
kom hasch festungdomarnas och vilket tidningens slutsatspå att var
haschrökare kan ha orsakat branden har utredningen del detagit av
rättsmedicinska protokoll de omkomna. Bland deupprättats översom
63 omkomna finns haschisch hos de omkomna. Halternaspår tvåav av

enligt sakkunnigatyder de kan ha rökt hasch under depå närmastatt
24 fannsde omkomna noterbara alkohol-gångna timmarna. Hos tre av

halter resultatet döma handlade det detuppmätta. Av i när-att om en
drogfri ungdomsfest, eftersom finnsdet knappast anledningmaste att tro

de omkomna detta skulle skilja från festdeltagarnaavseendei sig iatt
allmänhet.

Eftersom uppfattningen kriminelltungdomarna belastadeom som
verkade spridd framden korn under utredningensså även mö-attvara

med olika myndigheter har utredningen del uppgiftertagit iten av
rikspolisregistret. polisregistret finns uppgifter kriminalitet hosI inga om
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60de omkomnaomkomna tre de hade straff-någon uppnåttinteav av
myndighetsåldern. omkomna förekomde rikspolis-någoninte iAtt av

betyder självfallet andra festdeltagare kan haregistret inte inte varitatt
kriminellt belastade de omkomna ungdomarnaeller överhuvudtagetatt

haft med polisen faranresultatet medpåinte visargöra. Menatt sve-
pande gruppomdömen och fördomar kan förvandlashur latt till san--
ningar.

för festdeltagarnatalar alltså den bild festen ochDet mesta att av
efter branden bland framförts nyhetsmedier myndighets-iannatsom av

har grund. det sak finnsnågoninte Men irepresentanter oavsett om
förgrund uttalandena festen och festdeltagarna eller de förvan-om om

skats eller till journalister har uttalandena faktisktdesåsomspetsats av
medierna bidragit till öka hos anhöriga ochi misstronpresenterats att

ungdomar svenska myndigheter allmänhet och kanske polisimot mot
och åklagare synnerhet.i
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sammanfattande slutsatser

brandkatastrofenoftaefter branden koppladespresskommentarerna iI
svenskadettraumatiska händelserGöteborg med andratvå somsamman

nordisk och utländskårtiondet. Bådefolket upplevt under det isenaste
brandorsaken ochfarhågorframfördes på inte snarttemat att ompress

frågeteckenläggas till defastställas skulle Göteborgsbrandenklart kunde
Estoniakatastrofen.efter Palmemordet ochkvarstårsom

draskanallmänna slutsatser redovisasdetta kapitel skall deI som
före-presenterades detifrån kartläggningmed utgångspunkt den isom

gående kapitlet.

Kartläggningen12.1 misstronav
kritik från dekapitel visade förekommitföregåendeKartläggningen i att

myndighe-debatten berördaoch den allmännadrabbade inärmast mot
brandkatastrofen.efterbåde under ochter

kritik det har funnitsdet har förekommit och i vissaMen även enom
och drabbademyndigheter hos anhörigaavseenden uttalad misstro mot

harviktigt resultat.konstateraungdomar kan utredningen Det inteett
särbehandling drabbade medförekommit de utgångs-någon negativ av

förts fram dehar helleretniska bakgrund.punkt från deras iDetta inte
drabbade.samtal utredningen haft med de närmast

inriktadnaturliga skälgranskning påUtredningen har variti sin av
och be-informationgäller myndigheternasproblem och kritik detnär
myndig-samhällets ochhuvudslutsatsmötande. utredningensMen är att

väl.helhet fungeratbemötandeheternas information och Dettai sin
anhöriga ochbemötandesjukvårdspersonalgäller läkare och mångavars

gällerordalag.omtalatdrabbade ungdomar har mycket Det ipositivai
liksomoch polisensfall brandpersonalens insatser,många även ansva-

stad.och politiker Göteborgsriga tjänstemän inom
framförts denifrån synpunkterMed utgångspunkt de kritiska isom

under-utredningendrabbade hardebatten och deallmänna närmastav
kritik och dengrund för denvad det finnssökt och mån någoniom
fallfem olikaberörda myndigheterriktats imisstro motsom
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fallen har utredningentvå kommit framI till funnits grund förattav
den kritik och den riktats berörda myndigheter.misstro Detmotsom
gäller utlarmningen och polisens agerande det gäller Nabanz.när Mona

Utredningens slutsatser kritik utlarmningeninte primärt mot attavser
ovanligt lång tid eller kritik polisen fann kroppen ellerintetog mot att

drog felaktiga slutsatser ligger utanförvittnesutsagor. utredning-Detom
uppdrag och kompetens bedöma. det finnsDet grundgöratt attens som

för den kritik riktats myndigheterna talesmän för berördaärmot attsom
och myndigheter efterhand vilseledande uppgifteri kanorgan gav som

uppfattas ägnade skyla försummelseråt tidigareöver gjortsattvara som
utlarmningen räddningstjänsten ovanligt lång tid ochatt togav att-

polisen tidigare funnit kroppen.inte

andra fall kartlagts kan utredningenI bedömainte och dra slut-som
föreliggerdet faktisk grund förnågon den kritik och densatser om

riktas berörda myndigheter.misstro gäller första handDet denimotsom
kritik riktats förundersökningen. Huruvida förundersökningenmotsom

lång förhörttid, onödigttagit många döljer brand-sanningenpersoner, om
orsaken eller andra avseende kan betraktasi bristfällig ligger utan-som
för utredningens uppdrag och kompetens bedöma.att

andra fall det drasvårt entydigaI några slutsatser eftersomär det iatt
utsträckning handlar bedöma och ställning till inblandadestor att taom

olika upplevelser och olika tolkningar händelser ochparters av samma
ocksåsituationer. draDet svårt entydiga slutsatserär de fall detiatt

handlar mellan motstridandeavvägningar legitima gällerintressen. Detom
exempelvis intressekonflikten mellan samhällets och myndigheternas krav

sekretess ochpå säkerhet och den enskilde individens behov och in-
fåomgående information de sina.tresse attav om

Utredningen har därför ställningsvårt till den kritik riktatsatt ta som
den de anhöriga upplevde det, plågsamt utdragna identifieringenmot som

de omkomna. gäller också den kritikDet riktats förunder-av motsom
sökningsledaren för hans olika uttalanden medierna anhörigai som av
och andra uppfattats kränkande. det detOavsett falletisom om senare
kan föreligga grund förnågon den kritik riktatsanses motsom
förundersökningsledaren, har uttalandena desåsom medi-ipresenterats

starkt bidragit till hos anhöriga ochmisstron ungdomar.erna

Kartläggningen har också det fall finnsvisat i vissa inte någonatt
egentlig grund för den och den kritikmisstro riktats myndighe-motsom

gäller de kritiskaDet synpunkter riktats räddningsin-terna. motsom
det gällde brist räddnings-när på och sjukvårdspersonal, bristersatsen

räddningsutrustningpå och ambulanser och kritik polisen förmot att
den uppträdde och hindrade ungdomar hjälpapassivt till.att

Utredningens slutsats innebär den kritikinte riktatsatt motsom
räddningsinsatsen grund eller bygger felaktigt faktaunder-är påutan ett
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lag. ligger sakens det vid omfattande brand medDet i natur att etten
snabbt förlopp inledningsskedet råder brist både ochi på utrustning
personal. oundvikligt. torde också oundvikligt detDet är Det attvara

konfrontationer mellanuppstår upprörda och förtvivlade ungdomar och
oroliga anhöriga och polisen har uppgift ochi spärra upprätt-attsom av
hålla ordningen brandplatsen och hindra ungdomarpå densig in iatt ta
brinnande byggnaden.

del de kritiska synpunkter förts framEn grundar sannoliktsigav som
också feltolkningar frånpå ungdomarnas sida det hände påav som
skadeplatsen. räddningspersonalen ungdomar uppfattadesAtt vissaav

och initiativlösa förutomkan den traumatiskapassiva situationsom som
de befann till del förklaras missuppfattningar.sig i Enen av person som

räddningstjänstens ledningsbil och hade till uppgifti upprätthållasatt att
radiokommunikationen med huvudbrandstationen kan mycket väl av
ungdomarna uppfattatsha ambulanssjukvårdare, eftersomsom
räddningstjänstens ledningsbil starkt ambulans.påminner Iom en ung-
domarnas framstod han och till slut klarade hanögon passiv intesom av
trycket från ungdomarna engagerade räddningsinsatsen.sig i Detutan
innebar kontakten med Gårda brandstation under tid kundeinteatt en
upprätthållas.

brandbefälet platsen talade mobiltelefonpå anledning bran-Att i i av
den, kunde också felaktigtdel ungdomar uppfattats uttryckav en som
för passivitet.

finns exempel andra frånpå brandplatsenDet även situationer som
kunde feltolkningar.upphov till polisman hindrade exempelvisEnge en
pojke från polisbilens brandsläckare, eftersom den enligt polis-att ta

bedömning knappast kunde föranvändas släcka branden.attmannens
fanns dessutom förrisk pojken allvarligtDet skulle ha skadatsatt om

han försökte. uppfattadePojken polismannen hindrade honomatt att
hjälpa till rädda kompisar. mycket talar för detsina Det pååratt attsom
den kaotiska brandplatsen fanns där feltolkningarmånga situationer
mellan ungdomar och räddningspersonal till hands.låg nära

Upphovet till12.2 misstron

huvudsakliga förgrunden de och de drabbadeDen anhörigas ungdo-
myndigheterna orsaken till brandenmisstro är årmot attmarnas oupp-

klarad. Föräldrarna vill ha reda orsakadevad branden ochpå som
frågan varför deras barn skadades förloradepå eller livet. Många,svar

främst ungdomar, branden anlagd och polisentror att att vet,var men-
döljer ligger bakom branden. dessasanningen Det iärom vem som
sammanhang göteborgsbranden kopplas med detsom samman
ouppklarade Palmemordet och den ouppklarade Estoniakatastrofen.
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fråga för därför vadväsentlig utredningen har reda påVaritEn att ta
ligger bakom de uppgifter, ryk-denna grundar vadpå;misstro sig som

brandens orsaker och vilkaoch spekulationer spritts iten om somsom
fall förså stått attentatet.

haft meddebatten efter branden, och vid de utredningenI möten
myndighetsföreträdare, framförtsberörda politiker och har det att me-

dier särskilt vänder till invandrare och med anknytningsigsom grupper
till invandrarsamhället låg bakom mycket ryktesspridningen ochav spe-
kulationerna branden. lokala närradion och kabel-TV:n,Denom men

TV-satellitkanaler från invandrargruppernas ursprungsländerockså nämn-
des dessa sammanhang.i

genomfört kapitel 5-7kartläggning utredningenDen visarsom
för uppfattning.emellertid det finns mycket lite stöd sådan Detatt varen

varken svenskspråkiga medier, internationella medier eller lokala me-
dier särskilt vände till invandrare upphovet till desigsom som var spe-
kulationer och de rykten spreds branden. förekom ochDe isom om

omfatt-förmedlades anmärkningsvärdmedierna, någoninte imenav
bakgrund sades från håll. förekomvad Detning ansvarigtmot av som

brandkatastrofen propagandistiskapolitiska använde igrupperingar som
syften, de fick knappast genomslag nyhetsmedierna.något imen

till ryktes-Medierna bidrog heller med spekulationer ellerinte egna
spridningen det gällde kring brandens orsaker ellerrapporteringennär

fanns det devilka kunde tänkas ligga bakom branden. Snarare isom
frågansvenska nyhetsmedierna tendens ned brandenatt tona varen om

anlagd eller ej.
Utredningens slutsats upphovet till spekulationerna och ryktes-är att

spridningen kring brandens orsaker utsträckning låg räddnings-i istor
ledarens uttalande "det finns tecken tyder påpå mångatemat att attsom

föreningen".det brandattentat den Makedoniska Denär ett mot ansva-
första presskonferensenchefen för räddningsinsatsen inledde denrige

det fanns tecken branden anlagd. Uttalandetmed påsågaatt att att var
första uttalandet gjordes från håll brandorsaken,det ansvarigtsom omvar

telegramuttalandendet upprepades personliga ochi intervjuer genom
under hela radio och TV.inatten

Även chefen för räddningstjänsten och polisens pårepresentantom
presskonferensen omedelbart dementerade uttalandet, kom dementin
och de signalerna från myndigheter del tolkasolika ansvariga attav en

officiella ville dölja bran-polisen och det Sverige sanningenattsom om
Även skadeplatsenden. räddningsledarens uttalande radio och TVi attom

påminde gaskamrarna Auschwitz och ungdomarna någon"avi attom
förorsak kan ha blivit inspärrade lade också grund rykten och spekula-

tioner.
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talar därför för dessa första, auktoritativa uttalandenDet mesta att
i från för denden högste för räddningsinsatsen lade grundenansvarige

fortsatta ryktesspridningen och spekulationerna branden.j om
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Brandkatastrofens följder för15
samhällsförtroendet

direktiven bakgrund tillI utredningsuppdraget den misstroanges som
riktades myndigheterna under brandkatastrofen farhå-och demotsom

finns för debatten händelserna skall förhållandetpåverkaattgor som om
och förtroendet mellan människor med invandrar-stora grupper av
bakgrund och det svenska samhället.

detta kapitel skall utredningen försökI belysa denna vidai ett att
frågeställning undersöka vilket förtroende med invandrar-personer
bakgrund och invandrarbakgrund hyser för det svenskautanpersoner
samhället och dess Skiljer förtroendet Och vadinstitutioner. sig åt måni
och vad påverkade händelsernapå samband med brandkatastrofensätt i

Göteborg invandrargruppernas förtroendei för det svenska samhället

Samhällsförtroendet hos13.1 med och utanpersoner
invandrarbakgrund

Undersökningen samhällsförtroendet bygger frågeunder-på tvåav
sökningar genomförts vid GöteborgsSOM-institutet universitet.som av

riksrepresentativDen studie och den andra studie be-ärena en en av
folkningen Båda undersökningarnai genomfördes formVästsverige. i av
postenkäter under hösten huvuddelen datainsamlingen1998 skeddeav
under oktober och november med urval respektivepå 2800 2900ett

för den västsvenska studien kan göteborgar-Inom ävenpersoner. ramen
samhällsförtroende analyseras. Svarsfrekvensen relativt hög:nas var ca

65respektive70 Bortfallet bland invandrare dockärprocent procent. p
språksvårigheter betydligt Alla slutsatser därför tolkasmåstestörre.g a

med försiktighet. resultat här hämtade från denDe ärpresenterassom
studie redovisas bilagaisom

tabell redovisas förtroendet för olika samhällsinstitutioner hosI 13.1
med och invandrarbakgrund. Siffrorna tabelleni ärutansvarspersoner

k balansmått och beräknas andelen svarande harett atts genom som
högt förtroende minskas med andelen svarande har deangett attsom
har lågt förtroende för respektive tabelleninstitution. I ävenett anges
skillnaden mellan de två plustecken respektivei Ett ettsvar grupperna.
minustecken betyder de med invandrarbakgrund har högreatt ett res-
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förtroende förpektive lägre den aktuella samhällsinstitutionen deänett
invandrarbakgrund.utan

SamhöllsförtroendetTabell 13.1 hos med och utan invandrarbakgrund balans-personer
malt

Med Utan
invandrarbakgrund invandrarbakgrund Skillnad

Universitet/högskolor 55 49 +6
Radio 50och TV 44 +6
Sjukvården 47 öl -l4

36Kungahuset 47 l
Grundskolan 28 29
Polisen 23 41 -l8
Domstolarna 21 26 -5
Bankerna 17 10 +7
Storföretagen l 3 7 +6
Dagspressen 7ö
Försvaret -34 7
Riksdagen 3 2 +1

:ORegeringen -5 -5
-8Svenska kyrkan -5 3
-2Kommunstyrelserna 3 l

De fackliga organisationerna -2l -20
De politiska partierna -36 -32 -4

påFråganKommentar: förtroende Duför sött följande samhöllsinstitutionerlyder:"Hurstort har det vilket
Balansmöttetsköter arbete"och sitt i tabellen skillnadenmellan andelen svarandegrupper anger

lagthögt förtroende förtroende för samhöllsinstitution.har och andelen har respektivesom som
Källa:Riks-SOM998l

med invandrarbakgrund har generellt lägre förtroendePersoner sett ett
för svenska samhällsinstitutioner vad svenskar invandrarbakgrundän utan
har.

Rangordningen olika samhällsinstitutioners förtroende dockärav
identisk. samhällsinstitutioner, svenskar invandrar-Denästan utansom

bakgrund har högt förtroende för, har också med invandrar-personer
bakgrund högt förtroende för. gäller sjukvård, radio ochDet TV samt

och kungahus. Och samhällsinstitutioneruniversitet åtnjuter minstsamma
förtroende båda Nämligen de politiska och dei partiernagrupperna.
fackliga organisationerna.

framförallt skiljer de båda har olikaDet åt är attsom grupperna man
förtroende för olika slags samhällsinstitutioner. ligger denDär största
skillnaden.

invandrarbakgrund klart förtroende förmed har mindrePersoner
"statsmakten" och svenska myndigheter vad svenskar invandrar-än utan
bakgrund förtroendethar. Skillnaden mycket det gäller förär närstor
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polis, sjukvård och domstolar. och svenska kyrkanKungahuset åtnjuter
också lägre förtroende.ett

Invandrargrupperna har däremot förtroende förklart insti-störreett
"fria" från storföretag, banker,stårtutioner universitetstatensom som

och högskolor radio och TV.samt
det gäller förtroendet för samhället:de politiskaNär institutionerna i

riksdag, finns skillnadoch politiska det mellanregering partier ingen
med eller invandrarbakgrund. Förtroendet lågt iärutansvarspersoner

båda grupperna.

Samhällsförtroendet före efter brandenoch15.2

Frågeundersökningarna genomfördes fältfas under den periodi sin just
brandkatastrofen inträffade. Huvuddelen postenkäterna ca 80av pro-
cent eftersomhade besvarats före branden. urvalet 2800Men är stort
respektive personer och det handlar varandra statistiskt2900 tvåom av
oberoende undersökningar från de besva-20utgör procentsvaren som

efter branden tillräckligt underlag för vetenskapligtenkätenrat ett att
grundade slutsatser kan dras undersökningsmaterialet i de fall då detav

olika grupper.skillnader mellansigrör istoraom svaren
tabell redovisas från den riksrepresentativa undersök-resultatI 15.2

det gäller samhällsförtroende före eftermänniskors och bran-ningen när
den. Iden redovisashalvan tabellen de samhällsinstitutionervänstra av
där förtroendet hos invandrarbakgrundminskade medsvarspersoner
och den vilka samhällsinstitutioner fickhögra halvan ökati visas ettsom
förtroende.

Tabell 13.2 samhöllslörtroendeis förändring samband Göte-i med brandkalastrofen i
balansmåltförändringborg l

ÖkatMinskatförtroende Föråndr förtroende Föråndrhos hos
hosdem med hosdem utan hosdem med hosdem utan

invandrbakg Invandrbakginvandrbakg invandrbakg

Sjukvården -12 -2 +12 +10Grundskolan
RadicochTV -ll +1 Kommun-

+2 +8 -lPolisen -7 styrelserna
-3Dagspressen -5 10 +7De poI partierna

-3 Svenska +5 +8Kungahuset -5 kyrkan
Regerngen -3 -4

Frågan påKommertar: förtroende för sött följandesamhållsinstitutionerlyder:Hur stort harDu det vilket
utgångs-sköter förtroende ör beräknatoch sittarbete" Ettminskatrespektiveett ökat medgrupper

frdn balansmått 13:1.punkt ett kanvarieramellan+100och 00se tabell l tabellen skillna-som anges
baansmåttetden på före +40I före och efter branden.Exett vörde +50 branden och efter branden

innebör Siffrorna ör förettminskatförtroende med 10enheter, tabellen angett inomparentesi som
låga någonför röknas111 sökerförändring.som
Källa:Riis-SOMl998
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Invandrargrupperna minskade förtroendepåtagligt efter branden försitt
olika samhällsinstitutioner båda starkt inblandade händel-två isom var

samband med branden: Dels sjukvården och polisen, delsiserna press,
radio och sjukvården och för ochradio handlar detTV. För TV ettom
starkt förtroende, frånminskat nedgång hög nivå. Förmen om en en
polisen och förtroendedagspressen sker det minskade från redanen
förhållandevis låg nivå.

resultatet tabell också samhällsinstitutioneri 15.2Men visar vissaatt
får klart förtroendeökat efter branden hos med invandrar-personer
bakgrund. gäller förtroendet för grundskolan, kommunen, de poli-Det
tiska och svenska kyrkan.partierna

innebär ord förtroendemed andra invandrargruppernas förDetta att
de svenska samhällsinstitutionerna minskade efterintesammantaget
brandkatastrofen. samhällsinstitutioner ökade förtroende, medanVissa i
andra samhällsinstitutioner minskade ungefär utsträckning.i samma

liknande minskat samhällsförtroende efter brandenNågot detgår
finna hos svenskar invandrarbakgrund, möjligheten medinte att utan

förundantag kungahuset och det emellertidregeringen. Här sigrör om
förändringar. kan finna förtroende förklart ökatsmå Däremot ettman

grundskolan och svenska kyrkan. påverkade händelsernaövrigt iI sam-
band med brandkatastrofen överhuvudtaget deinte svarspersoner som

har invandrarbakgrund falli tabell och har de därnågoninte 13.2 13.3
det dra förändringarslutsats parentesgår någoninte inomatt sattsom

Resultatet tabell siffrorstyrks de tabelli 13.2 ipresenterasav som
detta fall förtroendethandlar det för olika yrkes- och personal-15.5. I om

och urval Göteborgsregionen.innevånarerepresentativt iettgrupper av

FörändringTabell 13.3 förtroendet för olika yrkesgrupper i samband med brand-av
balansmåttkatastrofen Göteborg förändringi i

ÖkatMinskatförtroende Föröndr förtroende Föröndrhos hos
hosdem med hosdem utan hosdem med hosdem utan
invandrbakg invandr bakg invandrbakg invandrbakg

sjukvårdspersonal -10 -2 +2Rikspolitiker +16
Försäkringskassans 2.KommunpoI +12 -1
personal -8 +2
socialarbetare -2 -1 +10 10Dagspressjourn
Radiojournalister -1 +4 Kommunens

tjönstemön +3+4
+3TV-journalister +1

Frågan påKommentar: Allmönt förtroende förlyder: sett,hurstort har Du det sött vilketföljande yrkes-
utgångspunktsköter arbete" ökat förtroende år beräknatsitt Ettminskatrespektiveett medgrupper

från balansmått +100ett kanvarieramellan och -100se tabell 13:1.Itabell 13:3 skillnadensom anges
balansmåttet påi före efteroch branden.Exett vörde +50före branden och +40efter branden inne-

lågabör förtroendeett minskat med 10enheter,i tabellen angett -10.Siffrorna ör förinom parentessom
någonför röknas sökerförändring.att som

Källa:Vöst-SOMl 998
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Tendensen för olikadensamma förtroendetdet gälldeär när sam-som
hällsinstitutioner. invandrarbakgrund sker ingenHos utansvarspersoner
förändring personalgrupper, medandet gäller förtroendet för olikanär
det förändringar hos invandrargrupperna.stora

förtroendet förinvandrargrupperna Göteborgsregionen ökarHos i
rikspolitiker, landetkommunpolitiker kommuntjänstemänoch i iänmer

för dags-helhet. Och förtroendet klartGöteborgsregionen ökarsin i
pressjournalister, medan det för landet helhet.gällde Dettai sinmotsatta
innebär brandkatastrofen med invandrarbakgrundhos göteborgareatt

för-bidrog till samhällsförtroendet helhet,öka i sin ävenattsnarare om
troendet för brandende myndigheter direkt hade med göraattsom
minskade,

förändringar enkätundersökninga-förtroende kan avläsasDe i isom
kommitdrag med de resultat utredningenöverensstämmer i storarna

fram undertill de kartläggningar olika aktörersi gjorts insatsersom av
Göteborgbrandkatastrofen. och andra statsråds besök iStatsministerns

uppskattade, från ledande politiker och i Göte-insatserna tjänstemänvar
borg har också fått Innehållsstudierna nyhetsrapporte-erkännande. av

morgontidningar stod för väl-också Göteborgs bådaringen visar att en
brandkatastrofen.balanserad nyhetsbevakningoch omdömesgill av

brandkatastrofen Göteborg bådeSlutsatsen blir med andra ord iatt
ökade samhällsförtroendet bland med invand-och minskade personer
rarbakgrund. däremot obetydligt samhälls-Branden påverkade endast
förtroendet invandrarbakgrund.hos svenskar utan
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14 Etniska Sverigeigrupper
bakgrunden-

svensk bakgrund.familjer med ickeBrandkatastrofen drabbade många
till har fung-hur informationen demUtredningen har uppdragi att se

svenska etniskadärför beskriva de ickefinns anledningDet atterat.
kortfattat dettaMycket redovisasdagens iSverige.situation igruppernas

och slutsatser harsocialpsykologisk aspektkapitel också inne-somen
för informationssituation.börd de etniska gruppernas

14.1 Arbetskraft och flyktingar
frånfolkomflyttningartillbaka prägladessekler SverigeMånga av men

utvandrarland:fram till 1930-talet1800-talet och Sverige änett mervar
främst till Amerika. Under 1900-taletsmänniskor utvandrademiljonen
befolkningsmässigt mycket homogentförsta blevdecennier Sverige ett

finnar, hademänniskor, främst ochland. Ytterst et-samer en annan
helsvensk.nisk bakgrund än

flyktingar till alltvärldskriget kornUnder andra 200.000 Sverige ica
följande decennierna expanderade dendärpåväsentligt från Norden. De

1960-talet frånarbetarerekryterade särskilt undersvenska industrin och
hafttill1970-talet har invandringenFinland och Sydeuropa. Från Sverige
ochanhöriga tidigare flyktingarflyktinger, dels tillformer: delstvå

arbetskraftsinvandrare.
flyktingpolitiken harjämförelse med generösaDen i övriga Europa

land fram tillhomogenttill från halett Sverige varit extremtatt att ett
blandat. finnsmycketsekel har blivit etnisktdetta Detmitten nuav

länder1900-talet baraforskaren under tvåenligt i väst-Mauricio Rojas
ochutlandsföddahaft högre andelvärlden har USA Argentinasom en -

födda,utrikesfanns %början seklet. 111999 971.000Sverigei I ca avav
utländsk bakgrund,harmänniskorbefolkningen. Ytterligare 777.000

medandelenförälder född utlandet. invånared 1999i-minst varv s en
Svenska24 enligtberäknas tillutländsk bakgrund och år 2010%19.9 %

Kommunförbundet.
nationaliteterantaletförhållandeför specifikt detSverige ärEtt stora

England och Neder-inflyttade. Gamla invandrarländerbland de såsom
möjligen medmedanländerna har några Sverigeminoriteterstora un-
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dantag för finnarna har sådana vilket framgårinte några nedanstå-av
ende tabell.

Tabell De störstatio etniska i Sverige 1998-12-31grupperna

Land Antal utrikes födda

Finland 198 912
Jugoslavien 70 891
Iran 50 264
Bosnien-Hercegovina 49 976
Norge 42 099
Polen 39 727
Danmark 38 222
Irak 37 881
Tyskland 36 685
Turkiet 30 977

Andelen etniska mellan olika delarvarierar Sverige. De störstagrupper av
andelarna finns Stockholms län med ochi storstäderna Stock-30 % ica
holm, Göteborg och Malmö. invandrade befolkningenDen har en an-

majoritetsbefolkningen; fler barnsammansättning och flerännan vuxna
lägre åldrar, väsentligt färrei högre åldrar. Utvecklingen docki går mot

65åldersgruppenutjämning. andelenI år med utländsköveren var
1996härkomst beräknas8 % tilluppgå år13,3 % 2010.men

Under 1990-talets första del andelen flyktingar fick tillståndvar som
högt. Bl fick bortåt människor från det forna90.000 Jugosla-att stanna a

uppehållstillstånd.vien Under de har flykting-årenpermanenta senaste
politiken harmonierats med och inneburit väsentligt färre fåttEU asyl.att

flyktingarVissa Kosovalbaner erhåller tillfälligajustgrupper av som nu
uppehållstillstånd.

del invandringenFör ställetstörre står anhöriga.i 1998en av nu
erhöll anhöriga och21.598 flyktingar8.193 uppehållstill-permanenta
stånd. sker delvis tillfälligHärutöver invandring.viss, 1998en gavs up-
pehållstillstånd 2.665frånåt 5.735 gäststuderande och 804EU,personer

363adopterade arbetsmarknadsskäl.samt av

14.2 etniskaDe samhälletsituation igruppernas
etniskaDe har kraftigt försämratssituation under årgruppernas senare

särskilt innevarande decennium. Under 1970-talet sysselsättnings-var
frekvensen och inkomsterna helhet högreinom blandängruppen som
svenskar generellt. utvecklingenDen ekonominegativa ochinom ar-
betsmarknad har slagit särskilt hårt de etniska Denmot storagrupperna.
flyktinginvandringen under början 1990-talet sammanföll med ned-av
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nyanländaallaarbetsmarknaden och har inneburit nästangången på att
harBoendesegregationenarbetsmarknaden.utanför den reguljärastår

kraftigt under deockså tilltagit åren.senaste
decen-har debland icke-svenskaArbetslösheten senastegrupper

svenskar.etniskahög för Delegat ungefär dubbelt sånierna senastesom
särskiltdockarbetslöshet harallmänt stigande situationenmedåren

utornnordiskaBlandförvärrats för den etniska gruppergrupperna.nya
blandförsta halvåretarbetslösheten under 28,3 %,1998 utomeuro-var

Svenskahämtad fråntabellNedanstående Kommun-peiska 50 %.över
Mångfald"Fördelslutrapport visarintegrationsberedningsförbundets

längrearbetslösheten högrelägre ochsysselsättningsfrekvensen äräratt
samhället.svenskatill detsociala avståndetgeografiska ochdet är

halvåret 1998sysselsättning förstaMedborgarskap ochTabell

Utländska medborgareSvenska medborgare
utanför Norden nordiskanaturallseradeinfödda

120,0252,0494,0765,0Befolkningen i tusental 4
70,052,067,077,7arbetskraften %Andel i
63,637,359,173,2sysselsättningsgrad %

9,328,311,8Arbetslöshet 5,7%

mycketarbetslösheteninvandrarländermed andrajämförelse ärI stora
1996 4,9%iranska medborgareblandarbetslöshetenhög. USA motI var

Chilenskablandskillnad finns ocksåMotsvarandedrygt 50 Sverige.% i
invand-fullt eftersomJämförelsen kan vissainvandrare. inte göras ut av

Bland somalierförearbetstillståndha ärtill inresan.måsteUSArarna
liggerEnglandhög,utomordentligt 90 %.arbetslösheten ISverigei ca

sökerSomalierhögre sigbaraderas arbetslöshet något genomsnittet.än
England.tilldärför från Sverige

utvecklingen.denmellan boende ochfinns samband negativaDet ett
Stockholm, sjönkstadsdelinvandrartätboende iBland Tensta, ti exen

från tillirakierbland 51 13 %,från till %förvärvsintensiteten 19951990
63 och blandtillfrånfrån f d Jugoslavien 19 %bland % soma-personer

utbildnings-sammanhanget detlier från 45 till värt5 %. är% I attatt notera
sysselsättningförroll inomspelar någonnivåer inte större grupperna.

genomsnittligadet Sverigeutbildningsnivå iharIrakier och överiranier en
får arbeten.högutbildadeheller deakademisksärskilt nivåpå intemen

icke-svenskafler blandväsentligtfönidspensioneringamaOckså är
tidigare åldrar.ocksåförtidspensionerasetniska iDegrupper.

Nedanstå-storstäderna.framföralltalltmerBoendet blir isegregerat
Göteborg.stadsdelarolikaboendet iende tabell redovisar någrai
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Tabell 3 Befolkningen GöteborgsI stadsdelar 1998-12-31

Stadsdel invånareSamtliga Utländsk bakgrund %
Bergsjön 12.854 7.242 56
Lärjedalen 21.392 l 1.609 54
Gunnared 19.216 9.763 51
Biskopsgården 24.666 1 .028l 45
Kortedala 25.559 8.472 33
Älvsborg 18.468 5011 8
Askim 21.292 1.873 8
Torslanda l 7.134 l .372 8
Styrsö 4.434 173 4

Göteborgs stadsdelarI vissa har 50 % utländskän invånarnaav mer av
bakgrund början30 % i 1990-talet. Utvecklingen innebärmot ca av en

allt snabbare utflyttningsuccessivt helsvenska familjer och nyinflyttningav
etniska Hjällbo delI Lärjedalen har 80 %av nya grupper. en av- -

utländsk bakgrund. liksomHär i Bergsjön hälftenärt änex mer av
hushållen beroende socialbidrag. de flyktingarMerparten ochav av an-
dra nyanlända kom börjani 1990-talet har alltjämt socialbidragsom av

huvudsakliga försörjningskälla.sin Generellt också de etniskaärsom
inkomster väsentligt lägre svenskarnas och deras hälsaängruppernas

sämre.
ökadeDen märks kanskesegregeringen skolan. dei invand-Imest

områdena barnrartäta med icke-svensk bakgrundutgör 70 95 %. I-
Bergsgårdsskolan Hjällbo finns knappasti barnnågot med helsvensk
bakgrund. jämförbara betyg genomgående lägre dessa skolor.är i Många
elever klarar inte svenska.miniminivån i

Kriminaliteten högre bland de etniskaär sedanävennya grupperna
hänsyn till åldersindelning. Särskilttagits påtagligt det ungdornsgruppe-iär

åldrarna underi Antalet18 år. omhändertagande socialtjänsteninomrna
Göteborgi dubbelt högså blandän ungdomar medtvar ex mer ut-

ländsk bakgrund jämfört med hela populationen åldrarna tilli 10 15 år.
Delaletigbeten samhället relativt lägrez blandär än majoritets-

befolkningen. Valdeltagandet bland utländska medborgare röst-som av
berättigade till kommunalvalen 60har 1976sjunkit från det första% år-
de fick till 40 1994 ochrösta % 31 % etniska1998. De gruppernas-

olika poltitiska församlingarrepresentation i ligger väsentligt lägre än
deras andel befolkningen.av

eventuell diskrimineringEn beskrivasvårareär procenttal ochiatt
siffror. Attitydundersökningar dockvisar människornamajoritetenatt av

ickesvenska etniskai upplever diskrimineradesig pågrupper som ar-
betsmarknaden, boendet och det offentligai liveti påt restauranger.ex
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Forskning bl från Göteborg reell diskriminering tilläm-visar på atta en
bostadsföretag.mångapas av

attitydundersökningarDe svenskarnas inställning tillgjortssom av
invandrare och invandring mellan och 40 alla undersök-visar 30 % iatt

har uttalat inställning.ningar negativen

14.5 socialpsykologisk aspektEn

människor medDe utomeuropeisk bakgrund kommit till Sverigesom
har genomsnittligt högre utbildning svenskar Gruppen med lågän ut-
bildning dock också relativt större. har ofta politiskt aktivaär De varit
och engagerade samhället vanlig anledning till de fly.i tvingatsatten-

har för förföljelse frånDe hemlandets myndigheter vilketvarit utsatta
kan avspegla också svenska myndigheter. haftsig på hari Mångasynen
höga förväntningar det svenska samhället. har sällan infriats.på Dessa
Majoritetsbefolkningen har efterfrågat dem och deminte inte sett som
individer kategorin flykting eller har lett till"iranier". Detutan som en
stundtals känsla frustration ochintensiv utestängdhet. Se Rezatav ex
Eyrumlu: Sverige".Iranier möter

dem flyttatMånga till påtagligt religiöst aktivaSverige inteav som var
hemländer. har de framförallti sina de muslimskaHär inom grupperna,

utvecklat relativt religiös aktivitet. gäller exempelvis turkar ochDetstor
somalier. kan bedömas led för bevaraDet i strategi sinett attvara en
självkänsla fientlig eller miljö. kan också innebärai negativ Den etten
avståndstagande från majoritetssamhället och dess värderingar. Informa-

och bedömningar hämtas då också fråntion religiösa ledare, imamer.tex
Bland de etniska alltidpågår diskussionnästannya grupperna en

skall eller återvända till hemlandet.i Sverige Istannaom man grupperna
finns det främståtskilliga har blickar riktade hemlandetsina motsom
och därför det samhället.inte svenskasig iengagerar

relativt nyanlända och lever mycket frånVissa bor isoleratgrupper
samhället medarbetar och har få kontakteri svenskar.övrigt. De inte

med svenska familjer ovanligt.Umgänge mycket svenskaDenär som
flertalet lär SFI-undervisning Svenska för invandrare tenderarsig via att
blekna. förutsättningar och därmedDeras blir allt mindreintresse attav

del svenska massmedier information.och myndighetersta av
deMånga etniska frånkommer länder därav nya grupperna mass-

medier eller mindre utsträckning styrda innebäri Detär staten.mer av
dels det finnsdå rationellt misstroende nyhetsförmedlingen,att ett mot
dels ofta massmedierna också låteri Sverige sigatt tror att styrasman av
myndigheterna. Framförallt första invandrare bevarargenerationen sitt
hemspråk. del äldre har förmått lära svenska tillräckligt braEn inte sig
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information svenska.för till dagspress ochkunna på Desigatt ta annan
därför beroende få den det språket.påär attav egna

14.4 Informationens förutsättningar
icke-svenskaovanstående utvecklingen bland deslutsatserna det är attav

1990-talet.mycket särskilt underetniska har Devarit negativgrupperna
ochklyftorna mellan med helsvensksocioekonomiska invånare annan

kraftigt. särskilt bland demetnisk bakgrund har vuxit Stora grupper som
förväntas fortsätta utanför arbets-invandrade under 1990-talet kan ståatt

ökar redanlivet och ha socialbidrag försörjningskälla. Därmed ettsom
kraftigtpåtagligt utanförskap. Tydligt demonstrerades dettidigare i ett

kommunalvaletbland utländska medborgareminskat valdeltagande i
delaroch attityd blandpåtaglig diskriminering1998. negativEn storaen

majoritetsbefolkningen problemen.accentuerarav
samhällsinformation liten och harTillgången till nyanserad mins-är

kat hos de etniskamånga av nya grupperna.
ouppfylldaoch diskrimineringen har tillsammans medsegregationen

från länderförväntningar lett till nyanlända, särskilt utan-att grupper av
särskilt tillför inställda till det svenska samhället ochnegativtEuropa, är

ofta massmedia räk-företrädare för myndigheter och etablissemanget dit

nas.
utvecklings-innebär de beskrivna förhållandena ochSammantaget

harde icke-svenska etniskatendenserna delaratt stora av grupperna
tillpsykologiska svårigheter få tillgångspråkliga, ekonomiska och att

ochnyhetsförmedling från svenska massmedieroch tillgodogöra in-sig
denformation från myndigheter. Problemen ökar och inteuppvägs av

informationen närradio och lokal-TV.tsom ges av ex
etableradebudskap från både myndigheter och deMisstron mot

Utanförståendetsvenska massmedier således och segregationenär stor.
rykten ochinnebär det finns grogrund för skall tillmånga sigatt att taen

uppfattas utanför etablis-okritiskt från källorutsagor varaanamma som
branden förstärker sådanakaotisk den vidEn situationsemanget. som

tendenser.
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viktig uppgift för utredningen har belysa vilka informations-En varit att
kanaler människor med icke svenskspråkig bak-utnyttjassom av en
grund. detta kapitel redovisas jämförande studie medieinnehavI en av
och medievanor hos olika 1 iär uppväxtatre grupper: personer som

2 5utomlands ochSverige, är uppväxtapersoner som personer som
föräldrarnaoch därär uppväxta i Sverige, minst ären av uppvuxen

utomlands. andra och tredje det brukarDen motsvarargruppen som
kallas första respektive andra invandrare.generationens

komplement till de statistiska undersökningar redovisas kortaSom ett
utdrag djupgående och längre utredningen låtittio intervjuerur mer som
utföra medievanor hos göteborgare med invandrarbakgrund.om

Undersökningen15.1

Resultaten bygger frågeundersökningar genomförsårligapå två som av
GöteborgsSOM-institutet vid riksrepresentativuniversitet. Den ärena en

studie och den befolkningenandra studie Bådai Västsverige.aven
undersökningarna genomfördes form postenkäter under hösteni 1998av
med urval respektive för denpå 2800 2900 Inomett personer. ramen
västsvenska studien kan göteborgarnas medieinnehav och medi-även

analyseras. Undersökningarna redovisas helhet bilagai sin ievanor
Svarsfrekvensen 65relativt hög: respektive70 procentvar ca pro-

bland invandrare dock språksvårigheter betydligtBortfallet ärcent. p ag
försiktighet.därför tolkas med järnfö-Alla slutsatser måste Somstörre.

1996 genomfördrelse undersökning från den invand-används även ien
fokuserarstadsdelen Angered Göteborg, särskilt hurpåirartäta som

med invandrarbakgrund väljer mellan olika medier. dennaIpersoner
fanns frå-undersökning det möjlighet få hjälp med översättningatt av

få förefölldock utnyttjade möjligheten. stället detDet Igorna. var som
första fick hjälp barnden invandraregenerationens sina attsorn om av

fylla frågeformuläret. därför också fallet med detroligtDet såi är att var
undersökningarna fråntvå 1998.större
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40 fråntillMOUNA SverigeKom Iran 1988ÄR ÅR ÄRSPECIALIÃRARE.OCH .Viktigaste nyhetskällorna för TV4.kanal och BådeTV1,Mouna 2är
nyhetsprogrammen och samhällsdebatt tycker hon. Text-tvintressant,är
använder hon ganska flitigt och hon hon har tid.Västnytt Detnär ärser
alltid konkurrens hemma, fåkan räkna med alltidså Mouna intetvzn attom

det hon helst vill.se
frånMöjligheterna andra länder starkt begränsad, eftersomäratt tvse

fastighetsbolagdet familjen hyr hos tillåter parabolantenner.inte
Ibland lyssnar hon de persiska nyheterna de sändspå SR, på såi men

udda tider hon sällan har möjlighet. Andra radioprogram lyssnar honatt
på.inte
Tidigare familjenprenumererade växelvis och Arbetet Nyhe-på GP

blev emellertid för dyrt, lånar hem dagstidningar frånDetterna. nu mannen
jobbet han kommer och de läser Eftersom hon haråt,när även Mouna.
gångavstånd till jobbet, har hon tillgång tillinte Metro.

nyhetstidskrifteninformation från använder familjen främstFör Iran sig av
Kayhan trycks London. Tidigare prenumererade månads-i påsom man
tidningen Adina från Teheran, den har Landsmänregimen.stoppatsmen av

besök hemlandet viktiga informationskällor,på devarit i inteär ärsom men
flesta flyktingarså många. och har möjlighet tillbaka.De inteär att resa

Medieinnehav hos med och invandrar-15.2 utanpersoner
bakgrund

Hushållen omfattandehar medieutrustningari Sverige uppsättningen av
hem. alla har telefon, Video ochi sina TV, text-TV.I Storastort sett

har dessutom CD-spelare och mobiltelefon, liksom de allra flestagrupper
hushållen har dagstidningsprenumeration. jämförelse mellanEnen per-

med och invandrarbakgrund redovisas tabell 15.1.iutansoner

Tabell 15.1 efter uppvåxllandMedieinnehav procent

FörälderUppvuxen Uppvuxen uppvuxen
Sverigei utomlands utomlands

Tldnlngspren 75 43 63
TV-opporot 98 94 98
Text-TV 80 79 78
Kabel-TV 42 52 54
HushållsporczboI 21 25 23
Persondotor 55 45 67
Internet 37 25 39
Mobiltelefon 66 56 77

Antal 2 950 250 220svor

Källa:Rlks-SOM1998
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förstaDen invandrare har överlag tillgång till färre mediergenerationens
hem dei har invandrarbakgrund. skillnadensina än inte Men inteärsom

särskilt skillnaden gäller, föga överraskande, tillgångenDen störstastor.
till dagstidning. Hela svenskarna utan invandrar-75 procenten av
bakgrund bor hushåll morgontidning. Blandi påsom prenumererar
första siffra 43invandrare motsvarande och blandgenerationens procent

63andra generationen procent.
Tillgång till kabel-TV och tillgång hushållsparaboltill dock högreär

hos med invandrarbakgrund. finnshär det betydande skill-Menpersoner
nader mellan första och andra invandrare. flertalet fallgenerationens I
kan skillnaderna förklaras den Exempel-ärattav senare gruppen yngre.

persondatortillgång och internetanslutning liksom tillgången tillvis är -
CD-spelare, video och mobiltelefon högre bland andra generationens-
invandrare bland svenskar invandrarbakgrund. jämförän Om viutan
andra invandrare med motsvarande åldersgrupp blandgenerationens
svenskar det svenskar invandrarbakgrund högrevisar sig i ännuatt utan
grad har tillgång till persondator och finnsdetinternet. någonMen inte
skillnad fråga CD-spelare, mobiltelefon.video ochi om

iakttagelse andelen med tillgång till hushållspara-En intressant är att
bol högre första invandrare 25 procent blandär i generationens än
dem invandrarbakgrund. tankeMed de flesta invandrar-påutan att utan
bakgrund har hushållsparabol dessutom bor villa kan detisom vara
rimligt jämföra hushållsparabolinnehav bland dem flerfa-bor iatt som
miljshus. jämförelsesådan andelen med hushållsparabolEn visar äratt

dubbelt bland dem har invandrarbakgrund.sånästa stor som

Medieinnebav Göteborg15.2.1 z
Invandrarnas mediesituation Göteborg både liknar och skiljer fråni sig

framgår vid jämförelse resultatenövriga Sverige. tabellDet i 15.1en av
och tabell Likheten15.2. med de invandrarbak-övriga Sverige är att utan
grund överlag har omfattande demedieutrustning änen mer personer

har invandrarbakgrund. Skillnaden invandrargrupperna i Göte-är attsom
borg ligger lägre invandrarbakgrund generelltpå vad de mednivå änen

gäller tillgång till medier undantag förDet samtliga medgör. typer av
hushållsparabol.

Skillnaden mellan förstainvandrarbakgrund ochutanpersoner
invandrare Göteborg fråga tidnings-generationens iär istörret ex om
mobiltelefon och tillgång till persondator hushållet.prenumeration, Dettai

gäller emellertid den andra invandrare: deminte generationens Hos är
medietillgången högre Göteborgnågot i i övriga Sverige.än
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göteborgare uppvöxtlandTabell 15.2 Medleinnehav bland efter procent

FörölderUppvuxen Uppvuxen uppvuxen
Sverigei utomlands utomlands

Tidningspren 5875 47
TV-o 95 86pporot 92
Text-TV 7271 74
Kabel-TV 59 55 67
Hushöllsporobol 12 20 14
Persondotoor 58 41 70
Internet 36 20 51
Mobiltelefon 58 47 68

Antol 650 100 90svor co

Källa:VösT-SOM1998

orsakerna till skillnaden mellan Göteborg ochsvårtDet är öv-att ange
landet. tänkbar förklaring invandrarna Göteborg harriga En i varitår att

kortare tid de invandrare bor Göteborg hari Sverige. En iattannan som
bakgrund. fler invandrare Göteborg kom-mångaDet iären annan som

från länder utanför Norden vad det helhet.i Sverigeån ärmer som

48 demokratiskFARouK BANJA DenLUKA är sägerÅRFRÅN ÅRFÖRTJUSTI SVENSKTV.
han, och berättar livfullt hur han komma och slåstatsministern in sigsett
ned tillsammans med vanliga enkla människor fyrans morgon-tv-soffa.i

Alla möjliga människor med olika åldrar och får svenskyrken med ivara-
bra.Det ärtv.

Farouk svensk sanningsenlig och realistiskDessutom iäratt tvanser
Ävennyhetsrapportering. Och pedagogisk jättebra påsin inte ärom man

språket, det lätt följa med förståoch hur sammanhangen beskrivs.är att
Farouk har följerparabol och alla tänkbara Allatv-stationer. visar-

olika bilder vad sker, viktigt jämförahan. och analy-Detsäger är attav som
sera.

Mosaik han också, det de bästai SVT Deär ettser av programmen.
Öppnabosniska tidigare producerades kanalen Göteborgi iprogram som

han förtjust all information bra. detsåinte Visst, inteär Menvar var-
professionellt korta nyheterna bra, blirgjort. De reportagevar men mono-

de välgjorda.inte ärtona om
förNyheterna människor från ex-jugoslavien lyssnade makarna påP2i

dagligen förstade blir det sällan. Nyheter svenska försökeråren. Nu påmer
höra ibland, det blir för Farouk denansiktetsvårt. måste påman men se
talar för kunna förstå svenskan.attsom

Medievanor hos med och invandrarbakgrund15.3 utanpersoner
skillnaden mellan och med invandrarbakgrundDen största utanpersoner

finns förväntat framgårdet gäller dagstidningsläsning. Detnärsom av
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det resultat redovisas tabell med viktiga modifieringar.tvåi 15.5,som men
förstadet skillnaden mellan och med invandrar-För är utanpersoner

bakgrund lägre fördet gäller läsning dennär änav morgonpress var
16.1.hushållsprenumeration se tabell det andra gäller skillnadenFör

skillnad kvällstidningsläsning finnsjust Någon i inte.morgonpress.

Tabell 15.3 Medievanor efter uppvöxfland procent

Uppvuxen FörölderUppvuxen uppvuxen
i Sverige utomlands utomlands

Morgonpress 5 d/v 77 58 68
Kvöllspress 3 d/v 25 24 27
P4 3 d/v 34 2046
P1 3 d/v 45 28 35
Privotradio 3 d/v 19 12 15
Nörrodio 3 d/v 8 9 9
Rapport 3 d/v 42 50 25
Aktuellt 3 d/v 39 48 27
Nyheterna 3 d/v 29 36 27
SVT/reg 3 d/v 34 34 1b
TV4/Iokal 3 d/v 18 23 8
Löst bok 1 34d/v 31 31

Antal 2 950 250 220svor ca

Källa:Riks-SOM1998

Skillnaden invandrarbakgrundmellan svenskar och första generation-utan
invandrare har det gäller regelbunden morgontidningsläsningnärens

halverats jämförelse med hushållsprenumeration. Räckviddennästan i är
Ännuockså förhållandevis denna 58 procent.i överras-stor grupp mer

kande förmöjligen de höga andelarna andra invand-är generationens
ligger eller svenskarDessa någotpå nivå övertrare. samma som o m- -

åldersgrupper. siffrorna andra liggerden såi generationenAtt isamma
mycket högre både bättre språkkunska-sannolikt uttryck förär ettpass

och socialisation svenskatill medievanor.per

hon har allt-HASTI,17 Men tittatÅR, FLITIG TIDIGARE.VARINGEN NYHETSKONSUMENT
föräldrarnatidningar och nyhetssäningar någoni TV. variti Närmer av

hemma och slagit persiska nyheterna har hon lyssnat dem,de påpå P2i
själv sökt fram till sändningarna.inte sigmen

världen har börjat de hon.Det åren, Detär öppnas sägersenastesom om-
hör väl ihop med håller blipåatt attman vuxen.

familj Arbetet periodvis, de fårellerHastis på GP närprenumererar
förmånserbjudande.något har de DäremotJust ingen prenumeration. tarnu

och hinner detbussen till skolan läsa vikti-påHasti varje Metromorgon
gaste.
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Även kvällspressläsningen ligger jämförelsevis högt hos dem medom
den ändå regelbunden morgontidnings-invandrarbakgrund mindreär än

läsningen. Möjligen kunde tänkt kvällspressen skulle hasig att ettman
därför skulle blilättillgängligt innehåll morgontidningen ochänmera

lokal hosläst. dock troligt behovetDet orienteringär att av perso-mera
hos svenskar invand-med invandrarbakgrund på sätt utanner samma som

rarbakgrund ändå det avgörande.är
P4 klart domine-Bland invandrarbakgrund denärutanpersoner

P4 nyhets-rande radiokanalen. innebär också blir denDetta att stora
lokal-kanalen både för lokalnyheter och Ekonyheter. Lyssnandet på
finnsfrekvent Ekonyheter.nyheter något på Samma mönsterär änmera

invandrarbakgrund, lägre det gällerhos de med på något nivå. Närmen
finns skillnad, medan närradion liggerden lokalradion det ingenprivata

utländska medborgare ochhögre invandrargruppen: hos 510i procent
bland svenska medborgare. den andra generationens in-Hosprocent

svenskarvandrare dock närradiointresset lika lågt blandär utansom
invandrarbakgrund åldersgrupper.i samma

1994 bor han15 iDET DRAGAN, SVERIGE MOSTAR.NuÅR, FRÅNTILLVAR SOM KOM
farmor ochHjällbo tillsammans med storebror, mormor.mamma, pappa,

där.tänker han aldrig han. har aldrigpå,Bosnien Han varitsäger nästan
kommerfaster bor och alla klasskompisarnai BosnienFast nästanmammas

därifrån.
Nyheterna TV4 och dag. lyssnar också påTV5 Dragan varje Hani ser

skolbiblioteket,Radio 104,8 Mgh. Del läser han dagHit 2 i GP varje iPower
läserför skull för nyheterna politik och sånt. Metrointe sportens utan om

han eller veckan.två gånger itre
ochhar familjen parabol och tyskapåDraganHemma ser program

ibland nyheter bosniska, aldrig serbiskapå påmen program.

svenskarförsta invandrare jämförelse medDen generationens tittar i
mycket alla slag TV-nyhetssändningar. Resultatet svår-på äroväntat av

förförklarat. Möjligen det följd det nationella genomsnittetär atten av
förhållandevis fler nordborförsta invandrare innehållergenerationens

oftare svenskar.detta förklarar ändå varför nyheterinte änmen man ser
mindre nyhetspro-andra invandrare på SVT:sAtt generationens tittar

TV4:s Nyheterna däre-och Aktuellt och relativt påRapport ärgram mer
förväntat med tanke deras lägre ålder.påmot

Medieuanori Göteborg153.1
frånGöteborg skiljer avgörandeMediesituationen på någoti sig inte sätt

Undantaget gratistidningendet nationella genomsnittet i Sverige. Metro,är
finns Stockholm 1995 och Göteborg, där den startadebara sedanisom

1998.
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Göteborg frånavvikerdagstidningsläsningdet gäller skillnaderNär i
mellanSkillnaden morgontidningsläsningövriga Sverige. i utanpersoner

invandrarbakgrundinvandrarbakgrund och med 72är större. procent av
veckan,fyra dagarsvenska medborgare morgontidningläser iminsten

48medan siffra för utländska medborgare Demotsvarande är procent.
förkla-troligoftare kvällstidningar.läser däremot relativt Ensettsenare

invandrargruppernafråntill Göteborg skiljerring övriga Sverige ärsig attatt
detdelsetablerad riksgenomsnittet,Göteborg dels mindrei änär att

finns lokal kvällstidning Göteborg.ien
gratistidningenförklaringdet kan finnas ytterligare Metro.Men en -

skillnaden mellandefinieras morgontidning krymperOm Metro som
invandrargruppernasinvandrarbakgrund ochutan morgon-personer

invand-dramatiskt. Bland första och andratidningsläsning generationens
16.4, räckvidd minst tvåframgår tabellGöteborgi Metrosär,rare avsom

försiffraMotsvarande48 respektive 44dagar vecka över procent.per
uppenbartinvandrarbakgrundgöteborgare 28 Det ärär attprocent.utan

tidningoch kollektivtrafikresenärernasbara deMetro inte är utanyngres
också invandrarnas tidning.

uppvöxtland procentgöteborgare efterTabell 15.4 Medievanor bland

FörölderUppvuxenUppvuxen uppvuxen
utomlandsSverige utomlandsi

7366Morgonpress 2 84d/v
4428 48Metro 2 d/v
2929 32Kvöllspress 2 d/v
2846 48LokaIradio/P4 2 d/v
261937Ekot/Pl 3 d/v

62 4565Rapport 3 d/v
4753 52Aktuellt 3 d/v
4154Nyheterna 633 d/v
2845SVT-Vöst3 52d/v
1824TV Göteborg 3 244 d/v
011Lokal kabel-TV 3 d/v 1
27Lokal nörradio 2 d/v 5

572340Internet 1 d/v

90100650Antal svar ca

Källa:VÖSFSOMl 998

förhållandevishar närradionPå i Sverige isätt storstort ensomsamma
detinvandrarbakgrund. Göteborgbland göteborgare medspridning I är

utländskahögt blanddubbeltnärradiolyssnandet såregelbundna nästan
bland svenska medborgare.medborgare som

Även efteranalyserar radiolyssnandetvinär upp-svarspersonernas
invandraretendenser. förstaåterkommer generationensHosväxt samma
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ligger P4-lyssnandet blandi på nivåstort sett samma som personer upp-
andra invandrare ligger det dess-i Sverige. Hos generationensvuxna

lågt. det åldersfaktorn slår SvenskarHär invand-är igenom.utom utansom
rarbakgrund och ålder lyssnar lika lite P4. Göteborg deti på I ärsamma
främst första invandrare lyssnar regelbundetgenerationens på när-som
radio. Lyssnandet den andra ligger betydligt lägre ochi generationen i

för åldersgruppenpå nivå generellt.stort sett samma som

ZZ-ARIGESAIDS dag, inrikes-,DN:sMetro varje utri-ÄRMEDIEMENY OMFATTANDE:
kes- och ekonomisidor läser han biblioteket. dag, föräldrarnapå GP varje

lokaltidning Angered läserGPS han självklart.iprenumererar.
följer han dagligen,Text-tv också här med tonvikt politik, samhällepå

och ekonomi. TV4 han allmänna nyheter och nyheterI ekonomi. Iser om
han dagligen Aktuellt, oftaSVT och samhällsprogram oftasåmorgon-tvser

han hinner.
Said de få invandrare verkligen tillär tagit sig Sveriges Ra-aven som

dio. Ekot, Studio och huvud följer han regelbundet.Ett P1 över taget
Internationellt fråndet och dominerar. lyssnarBBC CNNär Hantv som
till somaliska sändningar.BBC:säven

Tittande TV-nyheterpå Göteborg har karaktäri i stort sett ettsamma som
riksgenomsnitt. publikstarka Aktuellt ochDe är Rapport,programmen

regionala nyheterSVT:s medan Nyheterna TV4 liggerVästnytt, någoti
lägre. Bland göteborgarna med invandrarbakgrund tendensen likar-är
tad, jämförelse med det nationella har framför allti genomsnittetmen
Nyheterna högre andel tittare.en

ÖppnaGöteborg finns kanalen, sänder produ-I även som program
Öppnacerade invandrarföreningar se kapitel 17. kanalen har knap-av

Ävenpublik blandnågon göteborgare invandrarbakgrund.past utan om
hänsyn måste till utbudet mycket begränsat det endastär ärtas att en

Öppnade på Kanalen dvs dettanågon gång, Iprocent attsom anger ser
fall mindre någon vecka.gångän per

Bland de göteborgare födda utomlands och harär svaratsom som
postenkätenpå däremot andelen högså Och dettaär 11 procent.som

Öppnatorde underskattning, eftersom det sannoliktärsnarast attvara en
Kanalen fler dennår språksvårigheteri inte pågrupp som p g a svarar en
postenkät. andra invandrare ligger ungefärDen generationens på samma
mycket låga göteborgarenivå allmänhet.isom

15.4 Samhällsinformation Angeredi

Angered förort till Göteborg där ungefär hälftenår innevånarnaen av
har invandrarbakgrund och ungefär femtedel utländska medbor-ären

mycket andel betraktar själva arbetareEn invånarna sigstorgare. av som
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tillhöradeungefär de svarande sig70 procent att anser enav uppger-
Göteborg helhet.ungefärarbetarfamilj jämfört med för35 i sinprocent

viktiga nyhetssekvensersärskiltSANDA FÖRSTAÅRENBANDADEDEELLERHENNESMAN
Bilderna hur brondem, ochfrån och tittade ipå igen.Bosnien avom om

stycke kulturarv harförlorar viktigtoch hela EuropaMostar sprängs ett
hundratalsspelats gånger.upp

Radios nyhe-tillandra bosnier Sanda kritiskLiksom Sverigesmånga är
serbokroatiska/bosniska/makedonska.påter

serbiska domdethon. vad domserbiska, Oavsett ärDet säger sägerär-
sänder. lyssnar på.Det vi inte

regelSandaparabol, vilket enligtFamiljen har inästan äringen annars
hon får dembläddrar eller påbosniska hem. iGP MetroHon i när syn

ber redafrågar ellerväntsal eller bussen.pånågon Hon vänner, tamannen
svenska förhål-tillfredsställande bildsaker. tycker hon harpå Hon att aven

regler honkomplettera med exaktalanden. hon behöverDet är när som
medfå broschyrer eller tala direkt någon tjänsteman.måste påtag

för angeredsbornamassmediernaframgår tabell spelar15.5Som enav
samhället.informationskälla det svenskamycket viktig roll Ra-omsom

tidningarflestaoch de allradio de alternativTV är angesanger, mensom
märkligt ef-kaninformationskällor. någotockså vanliga Det synassom

läserregelbundetutsträckningangeredsbor såinte i stortersom en mor-
gontidning.

göteborgsiörorlen uppvöxti-efterIniormationsköllor samhället AngeredTabell 15.5 iom
frånfår informationvanligen delatt deand procentandel res-anser avsom

köllapektive

FörölderUppvuxenUppvuxen uppvuxen
lnformationsköila utomlands utomlandsSverigei

89 85radio/TVSvensk 96
8587 78Lokala dagstidningar
8569 73Andra dagstidningar
2312tldningar/radio/TV 48Utländska
8067 67Familj, slakt, vönner
6662 48Arbetskamrater
4433 30anslagstavlainformationsblad,
3323 14Föreningar

1996Källa:Kom-SOM,Angered

svenska tidningar ändåtilltänkbara förklaringarfinns fleraDet att upp-
förklaringsamhällsinformation.källor förvanliga En är natur-ges som
tidningen regel-nödvändighet behöver läsamed såligtvis inteatt man

samhället.för informationveckanbundet fyra gånger i att omsom
den läsesviktig informationskällakanTidningen även meromvara en

troli-dagstidningartillförklaringsällan. så många ärEn att angerannan
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angeredsborna begreppet lokal dagstidning ocksåi räknaratt ingen
Göteborgs-Postens förortstidning Angered delas till samtligaGP utsom
hushåll veckan.gång ien

SoM påABRAHAMSAMHÄLLSINTRESSERADEGÖTEBORGARE ÄRÄRDEN prenumerantHAN
läser oftaGP, han kommerMetro så och köper elleråt läser och dåDN SvD

och dä. han Aktuellt klI och18 Tidigare lyss-Rapport morgon-TV.tv ser ,nade han alltid på på harP1 student fåttmorgnarna, men som senare vanor
och de tidiga radionyheterna.missar

Allt Göteborgssamhället och allt samhällsfrågor, politik, debattom om
och utrikesrapportering honom.intresserar

Och så all och tilläggersåpor, han.sport-
turkiska sändningarnaDe lyssnar hani P2 inte på.
för kortfattadeDe ochär får svenskspråkigaingenting jag inte viager som-

medier.
Eftersom många förstår turkiska har deassyrier turkiskspråkigamånga

satellitsända Välja bland. Både de produceras Turkiettv-program iatt som
och olika västeuropeiska länder.i

äldreDe mycket turkiskassyrierna på och arabisk sällanTV, påser
svenska innebär de lever kvarDet det gamla och mycketi ärattprogram.
okunniga det samhälle de leverom nu

angeredsborna familj, släktFör och också viktig källa förår vänner atten
reda vadpå händer samhället. gäller alldeles särskilti denDettasom

andra invandrare. dennagenerationens spelar detI sociala kontakt-grupp
roll. informationsbladnätet och anslagstavlorFöreningar,stor ären ex-

empel andrapå samhällsinformationskällor högre utsträckningisom anges
andra invandraregenerationens andra.änav av
Utländska medier, tidningar, radio och informations-TV, anges som

källa framför allt förstaden invandraregenerationens Att uttöm-av mer.mande del vad händer det land kommit ifråni gårta iav som som man
inte del medier från det landet.görastort sett justatt utan att ta av

Angeredsbornas15.5 förtroende för olika medier

Befolkningen helhet hyseri Sverige generellt förtro-rent ett stortsom
ende för svenska massmedier. gäller också angeredsborna,Det påmen

lägre vadnivå gäller allmänt förän och GöteborgsSverigesen som
befolkning.

förtroende harStörst angeredsborna för den lokala gratistidningen
Angered, denGP lokala morgontidningen Göteborgs-Posten och SVT2:s

regionala TV-nyheter. det finnsavseendet det skillnadI mellaningen
angeredsbor och göteborgarna allmänhet. Göteborgs-Posteni och de
regionala TV-nyheterna förtroendeåtnjuterVästnytt hosäven störst gö-
teborgarna helhet.som
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hellerfinns detochGöteborgs-Posten intedet gäller VästnyttNär
och andramellan förstaföretroende generationens in-skillnadnågon I

dockinvandrareförstavandrare. generationensDen rapporte-attanser
vad andratillförlitligmindre generationensAngered något äni GP ärringen

också demediumAngered detdettainvandrare GPTrots ärgör. som
tillförlitligt.utomlandsuppväxtaär mestanser varasom

Angeredlägregenerelltför medier någotVarför förtroendet iärsett
den bildkanförklaringdiskuteras.Göteborg kan Eni attän somvara

och där-lång tidundernyhetsmedierna negativAngered varitiges av
tidningtrovärdig.hellerangeredsbor Enuppfattas denmed inte somav

Angeredsperspektiv rapporteringAngered har däremot i sinGP ettsom
trovärdiga mediet.tillförlitliga ochdetdärföroch uppfattas mestsom

15.6 Sammanfattande slutsatser

undersökningarnagenomfördadras de ärkanförsta slutsatsEn avsom
medietillgång ochklara skillnaderöverraskande, finns idet, heltinteatt

Sverige, ärmedievanor mellan iuppväxtaär sompersonersompersoner
med minstutomlands och i Sverige,uppväxtaåruppväxta personer som

handlarinvandrarbakgrundmedutomlands.förälder född För personeren
detmediernadelvad de villbara i ärmediervalet inte utanta avomav

splittradeInvandrargruppernasidentitet.frågafrågaockså om omen
kulturer.olikamellande balanserar tvåuttryck för hurmedievanor är ett

språkområdetseller dethemlandetsbådemedievanorna ingårI egna
invand-förstadenmedierna. generationensde svenskamedier och Hos

hos den andraför de förra, generationensöverviktfinns det vissenrare
övervikt för deklarinvandrare senare.en

godmassmediertill olikatillgångenintrycket ärallmännaDet är att
invandrarbakgrund,harbefolkningensvenskadel denhos den somav

för-skillnadernainvandrare.andra Därhos ärgenerationensminstinte
brand-Medbefolkningen.svenskadenjämfört medhållandevis övrigasmå

medietillgångskillnaderemellertiddet två ibakgrundkatastrofen ärsom
särskild relevans.harsom

befolk-svenskaför dennyhetsmedium,finns detdet förstaFör som
deninformationskällanlokalaviktigastehelhet denningen i sin är -

invandrarhushåll.utsträckningklart mindremorgontidningen ilokala i-
postenkätmetodeneftersomverkligheten,lägreAndelen troligen iännuär

bak-svenskspråkigharbland dembortfall inteinnebär störreett ensom
grund.

invandrarbakgrundmedmellanskillnadernaandradetFör är personer
tillgång tillgällerdetbefolkningensvenskaden minst näroch övriga

underhållning,ochföranvändsdelen nöjemedier till tstörsta exsom
troligtdockkvällspress.ochVeckotidningar Det ärsatellit-TV, video, att
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den höga andelen invandrarhushåll med parabol beror på villatt taman
del satellitkanaler på språk och dåsitt enbart för underhåll-inteav eget

och förströelsening också för följa med vad händer hem-utan iatt som
landet. vilken utsträckningI satellitkanalerna används för underhållning
respektive samhällsinformation finns det emellertid forskningingen om.

MARIANKÖR HÃISOKOST DetGÅRPÅ ingaGÅNGER ärMED OCH GYMm PAR I VECKAN.
problem med slöjan.

Någon radio har aldrig haft,Marian hon TV4-nyheterna påmen ser
hon tillinnan går jobbet eller skolan. kvällen honPå ocksåmorgonen ser

nyheterna TV4på och ibland något samhällsprogram, det förinte ärom
Såpor hon också roadärsent. av.

har baraMarian och fyrantvåan välja mellan. finnsDetettan, ingenatt
kabel-tv hennes hus.i Parabol har hon aldrig funderat skaffa.på Deatt
somaliska kan hon alltså heller hemma,inte allatv-programmen se men
somaliska kommenterar dem,vänner honså ändå vad de handlarvet om.

många landsmänFör betydermina bara de somaliskatvav programmen,-
hon.säger

Förr prenumererade Marian på honGP, tröttnade.men
läser honNu dag ochMetro varje mycket förtjust den.är i

Egentligen förGP tidning. läste aldrig allt,Man och den såstorvar en tog-
mycket plats.

Både tidningar ochi väljer alltid deti lokalaMarian materialet först:tv
Göteborg, utomlandsSverige, läser alltid,så hon.jag säger- -

allra först läserFast insändarnajag-

det gäller medieanvändningNär kan det konstateras medatt personer
invandrarbakgrund del svenska nyhetsmedier mindre utsträck-tar iav

denning svenska befolkningen.än övriga Resultatet knappastär över-
raskande. Andra medievanor från ursprungslånderna och språksvårighe-

skapar trösklar inför de svenskspråkiga medierna. Tröskelnter särskiltär
hög för dagstidningsläsning, undantaget gratistidningen Metro.

finns dockDet något tyderinte på det generellt skulleattsom sett
finnas något för svenskaointresse nyheter eller nyheter Sverige.om

tyderTvärtom de relativt höga siffrorna för TV-nyhetsprogram, för lokal
och för P4 behovpå och vilja detorientera sigmorgonpress ett iatten

svenska samhället. genomslagetDet för bland invandrareMetrostora i
Göteborg och Stockholm exempel detär informations-påett annat stora
intresset.
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undersökadirektivenenligtför utredningenuppgiftviktig är attEn
tillvändersärskilt in-sigmassmedierför dearbetsförhållandena som

medier vän-kartläggningenbakgrunddennavandrare. Mot somavsom
skallursprungsspråkderasetniska påolikatillder ses.sig grupper

då främst påochetermedier närra-påkoncentrerarUtredningen sig
ocksåfinnssjälva driver. Detetniska ettoch lokal-TVdio gruppersom

etniskaföreningstidskrifter depåochtidningarantal gruppernast ex
spelatsannoliktharoch intesällandock relativtutkommerspråk. De

brandkatastrofen.kringnyhetsförmedlingendirektaroll dennågon istor
förtidenVidInvandrartidningen.stiftelsenstatligadenundantag ärEtt

svenska",lättVeckotidning Pådock baradenbrandkatastrofen utgav en
under 1998 utgivnatidigare årbranden. Deåtutrymmestortgavsom

persiska,polska,spanska,serbiska/kroatiska/bosniska,editionerna på
finskadenochunder åretupphördeengelskaarabiska och att utges

och "PåavvecklatsharStiftelsen ävenövergickeditionen privat ägo.i nu
under "Sesam".svenska" drivslätt privat namnet

svenska Sverigesspråkandra ärsänder änpåetermedierDe som
lokalradionochsändningarnationellaförminspråksredaktionRadios

särskild studieharUtredningen gjortoch lokal-TV.närradio avensamt
sannolikthar de SverigeiGöteborg mestlokal-TVochnärradio i som

skälnaturligaochsändningarför mestutvecklade formerna varsom av
lokal-TV Sverigeoch övrigaNärradio ibrandkatastrofen.engagerade i

dennahuvudsakkapitel iöversiktligt. ägnas stu-behandlas endast Detta
bilagahelhet isinKartläggningen idie. presenteras

etermedier16.1 Svenska

viktigaksändaföravtal med givitsRadio har atti sSveriges staten ansvar
katastrofsituationer.vidmyndighetermeddelanden från

kroatiska/Serbiska/språk:minspråkredaktioner på niohar inrättatSR
albanska,spanska,grekiska,polska,persiska,turkiska,SKB,bosniska
sänder påP4.sker Mansändningarna iassyriska/syrianska.ocharabiska

ochvardag någotellerspråket varjevardera 10-20 minuter varannan
ochprogramtidutökadfickbrandenEfterlördag.tiderlängre på man

fåproblemlördag.och utfredag Ett attundersände långa varpass
Ekot.blskedde viaextrasändningarna. Detinformation aom
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Lokalradion sänder också P4. Radioi Göteborg sänder fempå språk:
makedonska,SKB, spanska, somaliska och finska. Vid branden insåg

många de drabbade hade icke svensk bakgrund.att fredags-Påman av
sändes därför nyheten på ochSKB makedonskanatten 03.20, på span-

ska 04.30, somaliskapå och05.20 finskapå och kurdiskaävensenare
kurmandji. sändeSenare allapå språken gång i timmen, gjordeman en

uppehåll dagen ochmitt på återkom mellan 14ett och med kontinu-17
erliga två långa telegramläsningarminuter de olikapå språken.ca

sändningarna fickFör hjälp tolkar från kommunens tolk-man av
central. rapporteradeMan till ländersåtta radiostationer.

16.2 Etniska medier Göteborgigruppers
Utredningen har undersökt dels arbetsförhållanden etniskainom

medier, dels vad sände anslutningi till brandkatastrofen. listaEnman
från fritidsförvaltningen ÖppnaGöteborg,i Kanalen och radio- och TV-
verket i Sverige sammanlagt 45 radiogrupper ochupptog 13 TV-grupper

tillskrevs och kontaktades telefon. inkom frånSvar radio-som 19per
och TV-grupper.tio deAv det åttaär aktiva.grupper ärsenare som

Utredningen bedömer de de hade sändningaratt undervar grupper som
den aktuella tiden. Uppgifter inhämtades personligavia intervjuer med
ledning frågeformulär. intervjuadeDe producenter,ettav ansvarigvar

och/ellerutgivare programledare.

16.21 Lokal närradio
Språk

de radiogruppernaAv 19 sänder åtta på persiska och spanska.påtre
Övriga språk somaliska,är Eritrea,tigrinja kurdiska, arabiska,
azerbajdjanska, finska, kroatiska och makedonska. 16 ärav grupperna
delar föreningars verksamhet medan enbart radioföreningar.av ärtre

Medarbetare och resurser
Radiogrupperna har vanligen tillåtta frivilliga medarbetare,tio harnågra
fler medanän tjugo blottnågra har medarbetare. Flertalet har ungdo-en

bland medarbetare,sina både kvinnor ochmar män.
Endast har studio och sändningsutrustning.en av grupperna egen

De hyr deövriga närradioföreningar finns Göteborgi centralt,av som
Angered, Partille och Mölndal. flestaDe har svårighetergrupperna att
finansiera verksamheten. beroendeDe bidragär från föreningar.sinaav

får bidrag frånVissa Göteborgs invandrarförvaltning. Andra inkomstkäl-
lor är reklam,gåvor, studiecirklar ABF, avgifter försponsorer,
gratulationer och lokaluthyrning. Flera de minskatvingatsattuppger
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sändningstider bristsina på enskildaMånga medlemmarp g a pengar.
betalar kostnader ficka. sikt hotar detPå verksamheten.ur egen

alla de har ekonomiskaNästan problem. sak-Deattgrupper uppger
studio och också utbildade och kunnigautrustningnar men personer
gått grundkurs radioverksamhet.igenom tycker deti Man svårtärsom

kräva ideella medlemmar saknarinsatser och stöd från myndighe-att av
också bryr denna verksamhet.inte radio-sig Tvåter, som man menar om

dock de har ekonomiska ellerinte sigattgrupper uppger vare
problem medutrustningsmässiga driva verksamhet.sinatt

Sändningstider
Sändningstiderna mellan sändervarierar några sju timmargrupperna;

dagen hela veckan, några vecka, de flesta tilltio timmar tvåruntom per
vecka och baratimmar halvtimme veckan.itre per en en

Syfte och innehåll
har oftaGrupperna syfte med verksamhet: villsin Desamma ge sam-

hällsinformation både och hemlandet detSverige språket.påom egna
Generellt gäller de vill bevara den kulturen och sprida den tillatt egna
det svenska samhället, vill påverka landsmän detsig iattman engagera
svenska samhället bl behandla och demokrati-integrations-attgenom a
frågor. vill också bygga broar mellanMan invandrare och svenskar ge-

utbyte kulturverksamhet.nom av
Syftet genomförs bl debatter olika ämnen, intervjuera genom om

och Tyngdpunkten ligger nyheter, ungdoms-på och barnpro-reportage.
familjeprogram och underhållning. Andra vanliga inslag handlargram,

föreningens verksamhet och kulturutbud. sänderMånga speciellaom
sociala hälsofrågor,och upplysning lagar och regler iprogram om om

särskiltSverige, sådant invandring. Musik ochrör ocksåärteatersom
vanligt.

Målgrupp
Målgrupperna de etniska dettalar aktuella språket.är Stor-grupper som
leken efter språkgruppensvarierar storlek. Radiogrupper sänder påsom
persiska tillnär andra fyra fem10.000 mellan och20.000, och dentusen

knappt Målgruppernaminsta begränsas också till området iett tusen.
Göteborg för de sänder och finnsi 88.00FM 90.2MHz MHz. Detsom
dock och106.3sänder på för103.1 lyss-MHz nåMHzgrupper attsom

utanför Göteborg.nare

Samarbete
Radiogrupperna samarbetar sällan med svenska myndigheter,några en-
dast fyra har samarbete.något de har tillfälligaTre attgrupper uppger
kontakter med svenska bedömde detorganisationer. Grupperna som
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-Somaliendastmed svenska mediasamarbeteangeläget haatt men en
radiogruppernasamarbete.utvecklat sådant NågraRadio hade ett av-

sinsemellan.samarbetade

förbättringarFörslag till
avgörande förstödeller kommunaltstatligthälften ärDrygt att ettanser

myndighe-verksamhet.bra Någrade skall kunna driva attatt anseren
radiokanaleretableradeverksamheten,borde finansiera några attterna

skulle kunnafick ökat stödpersonal.anställa derasborde Om manman
och helgarbetande.krävande arbetsinsatseravlöna dem gör mersom

för-Andraförstärka ledarskapet.utbildning ochocksåvill haMan mer
minskaföretag och fonder,stöd hossöka ekonomisktslag är attatt

invandrarmediagrupp.såndningsavgifterna och bildaatt en

brandleatøzstrofen16.22 Radiosändningar om

innehållSändningar,
ochdagenfyra radiostationer, någraefter branden sände några påDagen

fem radiogrupper.och söndagenlördagen sändekvällen. påPåpå sex
reguljära tider.samtligaVeckan efteråt sände på sina

främstbrandkatastrofen. sändeinriktadessändningar på ManDessa
med brand-människorstudio med påsamtal och diskussioner variti som

för ochkrisgrupperoch in-platsen, anhöriga landsmän representanter
brandmän, lä-fanns poliser,Bland dembjudna svenska präster,gäster.

från brandplatsen, di-sände ocksåkare, psykologer intervjuerManetc.
hölloch begravningar.från sjukhus Någratelefonsamtal,rekta reportage

brandensändeoffren. radiostationför ingentingminut Entyst omen
språkproblemhadederas lyssnare någraeftersom de bedömde inteatt

kanaler.reguljärafick information viautan

kontakterKällor,
flestafrån till ansågInformationskällorna sigDevarierar grupp grupp.

källor till informationinformation.adekvatha svårt Angivnaatt om
P4 ArbetetochTV4, lokalradiooch P5, GP,branden textTV,STV 1är

blfolk brandplatsen,Vidare påoch vän-internet. nämnsMetro samt a
festen.medoch ungdomar påanhöriga som varner,

från polis, räddningstjänstfick informationradiogrupperNågra
fick informationkontaktades ochoch sjukhusen. Två po-avavgrupper

fickfå informationpolisen förandra kontaktade självalisen. Två att men
Övriga medkontakterhade sig15 ingaingen varegrupperrespons.

myndigheter.polis eller andra berörda
hadesvenska medier.få kontakter medRadiogrupperna hade Fyra

Make-hemspråk. RadioP4s redaktionerkontakt med och på sinaP2s
ochP4, Radio Sweden,kontaktades GTdoniska GP, Expressen.P2,av
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radiogrupper hade kontakter utländskamed medier. RadioFem
rapporterade till medier Portugal, Chile,Panamericana Spanien,i Uru-

och spanska. Radio fick kontakt med spanskapå AbrilBBC 18 BBCguay
och norsk kanal. Makedoniska radion rapporterade till APsBBC,en
korrespondent Stockholm, och Makedonienradio tillTVi i Ser-samt
bien, Bulgarien och Finland. radio persiskaMaHaVaShama rapporte-
rade franskatill internationella radion och radio Angeles. RadioLos Iran
rapporterade till radio ofIsrael, till finsk tidningVoice America samt en
och norsk radiokanal.en

Problem
Under den aktuella tiden upplevde radiogrupperna problem.många De
saknade kunskaper och erfarenheter hur hanterar sådan kata-man en
strof. radiogrupp själva chocktillstånd ochEn Vi i visste inte vartsa: var

skulle vända för information." Endast blevvi två in-attoss grupper
bjudna till presskonferenser informationsmötenoch brandkatastrofen.om

saknade information och litade den fick därför denMan påinte attman
varierade från källa till källa, bl mellan polis och räddningstjänst.a

Många ringde under direktsändningarna och frågade efter brand-
orsaken och andra det svårt på.ting attsom var svara

16.23 Lokal kabel-TV

Språk
somalisktalande,Tre TV-grupperna arabisktalande ochtvåär övrigaav

Åttabosniska, kurdiska, persiska, eritreanska och spanska.representerar
delar föreningar, fristående TV-föreningar.är treav grupperna av

Medarbetare och resurser
har studio och sändningsutrustning, ytterligareEn av grupperna egen en

har studio för filmaliten och kamera medanS-VHS övrigaatten en
saknar såväl studio fhar ALU-anställda.utrustning. Fyrasom grupper n

frivilliga femAntalet medarbetare mellan och till20-30varierar sex.
deltar finansierasTV-projektet Blå StälletTV-grupperFem i på som

kommunen. förbetalar den direkta TV-verksam-De ingetav grupperna
het under projekttiden har kostnader för bl telefontransporter,men a
och 40-timmarsinköp material. Personalen har fått kurs teknikiav en
och redaktionellt arbete.

producera dyrt och tid. ofta tilllångTV-program Det tvåAtt år tartar
fördagar producera klararNågratimmestre att en program. grupper

själva betala sändningsavgifterna med krutgår 700 timme.att persom
Produktionen kräver studio, kamera, ochredigeringsutrustning S-VHS-
kassetter hög kvalitet täcka dessa kostnader måsteFör attav rn m. grup-

ha inkomster från föreningarna medlemsavgifter, lokalverksamhet,perna
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flesta föreningarna får litet bidrag frånochgåvor De Göte-ettsponsorer.
borgs invandrarförvaltning och från reklam och studiecirklar. Fleranågra

har med verksamhet därför intäkterna täcktupphört sin inteattgrupper
kostnaderna.

flesta upplever problem med driva verksamhet.De sinattgrupperna
Problemen främst bristande ekonomiska brist på utrustning,är resurser,
material och studio utbildning och personlig kompetens.påävenmen

flestatid också påtagligt problem med tanke depå påBrist är ett att
jobbar fritid. också besviken svenska myndigheterpå sin Man är över att
och medier inte grupperna som resurs.ser en

Sändningar
de elva sänder fem veckan och halvtvåiAv timmegrupperna en en

Öppnaföreningensänder f sändningarna skerTretimme. inte. vian
Kanalen distributionskanal.ärsom en

Syfte och innehåll
för likartat; samhällsinformationHuvudmålet detTV-grupperna är är att ge

och hemlandet ursprungsspråket. vill ochpåSverige Man värna ut-om
främjaveckla den kulturen, och demokrati. Ocksåintegrationegna

flestaprograminnehållet har likheter. och dokumentärerDe gör reportage
livet jobb och arbetslöshet. sänder debatteri Sveriget Mantom ex om

invandrarfrågor,och hemspråk, kultur och litteratur.intervjuer tom ex
Andra programpunkter nyheter, familj-, barn- och ungdomsprogram,är
underhållning och musik.

Målgrupp
Målgruppen främst etniskt språkliga medDe varierarär grupper. grup-

storlek. tittarsiffror till har20.000, några 5.000Högstapens uppges -
Öppnaoch Möjligheten10.000 1.500 2.000.minst attsom uppges se-

förutsätter finnsKanalen, tillgång till kabelTV, hos hus-200.000som ca
håll Göteborg.i

Samarbete
Samarbetspartners främst fritidsförvaltningen och invandrarförvaltningenär

Göteborg. Endast här kontakter med andra myndigheter.i Manen grupp
Öppnahar heller samarbete svenska Kanalenmed medier.inget samar-

betar dock med och TV4. samarbetar medSTV Några TV-gruppernaav
varandra.

förbättringarFörslag till
föreslårlösa de ekonomiska problemen fårTV-gruppernaFör att attman

bidrag från eller kommunen. Andra förslag deintegreraärstaten att
etniska media de etablerade medier, bildai minoritets-attgruppernas en
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mediaorganisation, anställa stödja föreningarpersonal, ochatt att att ge
sändningarna möjlighet bli rikstäckande. förbättra myndigheter-Attatt

kunskap och attityd till etniska ocksåmedier väsentligt.ärnas

16.24 TV-sándningar brandleatastrofenom

Sändningar, innehåll
sände direkt anslutning till branden under fredag, lör-TV-gruppIngen i

dag eller söndag. Under veckan efter branden sände fyra av grupperna
medan hade fast sändningstid Efterellerövriga någoninte passiva.var

från korn diskussion med kommuneninitiativ igången av grupperna en
Öppnacentralt och Kanalen ledde fram till gjordesju TV-attsom grupper

Öppnaspråk. bidrag tillpåsitt Kommunen Kana-egetvar program gav
len och veckor efter branden sändes sändningartvå påtimmarstreca
bosniska, somaliska, arabiska, kurdiska, persiska, eritreanska och span-
ska. innehöll studiodiskussioner dit folk kundeProgrammen ringa in
frågor, från bl begravningar, från TV4inslagintervjuer, reportage samta

beskrivning brandens förlopp. hade bjudit anhörigaGrupperna inen av
och ungdomar olika och för myndigheter,samt experter representanter t

polis, räddningstjänst, politiker, psykolog, läkare och socialarbetare.ex
hade endast bjudit landsmänNågra ellerin imam präst,t ex personer ur

krisgrupper, anhöriga och ungdomar.

Källor, kontakter
Huvudkällorna dels svenska medier radio och delsTV,var press- -

ellermed brandplatsen medverkat krisgrupperpåvarit ipersoner som
ungdomar med festen.påvaritsamt som

Endast Somali-media hade kontakter med myndigheter och dånågra
med polis, räddningstjänst, sjukhus och svenska kyrkan. Tre grupper
hade kontakt TV4med svenska medier, med och med Arab-två STV.en
iska kontaktade för fickTV-center TV göraatt ett svaret attprogram men
de hade maskin för ellernågoninte textning översättning.

somalisk hade kontakter med BBC-Somalia London,TV-gruppEn i
lokalTV-kanal och lokal radio- och TV-kanal Finland.i Minnesota ien en

Problem
alla svårigheter framförallt få infor-TV-gruppernaNästan vittnar attom

fick inbjudningar till presskonferenser eller informations-mation. De inga
fick fyra fem dagar få sändningarTittarna på påmöten. vänta att eget-

språk. hindrades myndigheter frånNågra göraatt reportage.av egna
journalister fick uppgiften krisgruppSom många på sigta att agera som

Öppnasaknade kunskap och erfarenhet det. Kanalen hadegöraattmen
problem med studion och Blå Stället. Studionpåutrustningen intevar
förberedd sådan verksamhet.på en

173



1999:68Etniska medier SOUi Sverige

16.3 Etniska medier i övriga Sverigegruppers

Lokal TV
finns f icke-kommersiella k lokala kabelsändarföretag30 Sverige.Det in s

ÖppnaRiksförbundet Kanalen omfattar Stockholm, Gö-organisationer i
teborg, Malmö, Jönköping, Skövde och tillsammansLund, Västerås som
kan hushåll.nå 900.000ca

endast Stockholm ochGöteborg sänder etniskai iUtöver grupper
Stockholm har elva registrerade och sänderVästerås. Västeråsigrupper

två grupper.
Utredningen har dessa redovi-Deintervjuat sex grupper av grupper.

problem Göteborg: ekonomi, brist påi utrustningsar samma som svag
och avsaknad kontakter med myndigheter och etableradeav massme-

har också mål; sprida samhällsinformationdier. SverigeDe attsamma om
främjaoch hemlandet, utveckla den kulturen och integration.att egna

Närradio
förhållandena Stock-Utredningen har studerat Stockholm och Malmö.i I

geografiska föreningar.holm har närradiogrupperna sjuorganiserat sig i
40 finnsdessa verkar till etniska nårradiogrupper. Malmö30 18Inom I

ochrundringning utredningen verksamhetenEn gjort visar attgrupper.
problemen de Göteborg.i iärstort samma som
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sammanfattande slutsatsersituation -

och information17.1 segregation
enhetligMänniskor med icke-svensk etnisk bakgrund är ingen grupp.

de långt heterogenare svenskar. medievalTvärtom Deras varierar,är än
deras uppfattningar myndigheter skiljer deras bedömningåt,sig omom
vad viktig information skiftar. uttalande etniskaVarjeär gruppersom om

innebär därför generaliseringar.i Sverige grova
fakta bland dedock ovedersägliga. någraNågra Storaär grupper av

från utanför leveretniska kommit länder Europa segregeratgrupper som
försörjning kommer huvud-och har få kontakter med svenskar. Deras i

sak från socialbidrag vilket innebär deras ekonomiska äratt resurser
utanför deltar fögabor således för själva, arbetslivet ochsmå. stårDe sig

etablerade svenskasamhällsaktiviteter. Klyftorna till deti gemensamma
ochsamhället söker till religiösaoch dess värderingar Många sigär stora.

fjärmar dem från det svenskaandra aktiviteter sam-somgemensamma
förhället. Självfallet för mottaglighethar detta betydelse in-gruppernas

formation. officiella svenska samhället och detill detMånga negativaär
uppfattas iblanddärifrån. Också massmediernabudskap kommersom

megafoner.myndigheternassom
föränd-förbättra informationssituation förutsätterdessaAtt gruppers

kräver långsiktigt systematisktderas samhällsvillkor.ringar Det ettav
grundläggande förändringar arbets-integrationsarbete innebär avsom

genomgripandemarknad, boendestruktur och utbildningssystem samt en
majoritetsbefolkningen. minskningattitydförändring hos delar En avav

klyftorna etniska kanförutsätter myndigheter och påmötasatt grupper
exempel skenågorlunda jämnlik kannivå. Det att statett genomsom

etniskasamfund ochoch kommuner och stödjer de religiösaaccepterar
föreningar samlatsde etniskaoch inomorganisationer gruppernasom

aktiviteter.dem utvecklar planer ochmedsamt gemensamt

Informationsvanor och behov17.2

demedieanvändningRedovisningen de etniska visar iattav gruppernas
majoritetsbefolkningen läsermindre utsträckningavsevärt än morgon-

Stock-mycket läst tidningtidningar. dock snabbt blivithar iMetro en
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holm och Göteborg. svenska morgontidningar ovanlig iDen ärtypen av
de etniska hemländer. Hemlands-TV, kabel-TV,några av gruppernas

förnärradio och lokal-TV relativt viktigare för dem helsvenskar. Iär än
den muntliga kontakten den kanske viktigastenågra ärgrupper

informationskällan. Medievanorna skiftar dock mellanavsevärt grupperna.
Noterbart andragenerationens de helsvenska.sigär närmaratt vanor

sammanhanget det viktigt SOM-undersökningenkonstateraI är att att
utsträckning de människor kommunicerakannår påi inte intestor som

svenska. stigandehar ökat 1990-talet och kan medpåDen gruppen
ålder hos förväntasden inlärda svenskan bleknar bortnärgruppen - -
öka antal.än imer

alla nyanserad ske olikapånå måsteFör satsningatt grupper en
medier. ligger utanför utredningens lämna rekommendatio-Det attram

till kommersiella medier. Utredningen kan dock konstatera denattner
relativt låga frekvensen morgontidningsläsare borde dem tillgöra en

målgrupp för dessa ocksåtidningar. Göteborgs-Posten harintressant gjort
tydlig etniskaden tiden depåsatsning senasteen grupperna.

information tillIntegrationsverk har statligaStatens utrett organs
76nyanlända olika språk. Endast undersökta myndigheterpå 17 av ger

information.sådan slutsats dras integrationsverkets utredningEn isom
fåtal förEndast statliga myndigheter idagär sittatt: ett tar ansvar sam-

hällsinformation till alla befolkningen. mycket få hänsynDeti är tarsom
16till den individuella tillgängligheten. framgått kapitel avveckla-Som i

stiftelsendes den statliga Invandrartidningen och de olika språk-1998
tidningarna lades ned. finska utkommer och formDen privat i annan
medan lätt svenska" och underPå övergått i privat ägo utges namnet
Sesam.

informationStatlig de etniska modersmål har såledespå gruppernas
minskat samtidigt behovet ökat. det riksdagsbeslut hade sinIsom som
grund invandrarpolitiska framtidenkommitténs betänkandei Sverige
och mångfalden" alla skall delaktiga ochinvånare i Sverigesägs att vara
känna medansvar samhällslivet etnisk, kulturell och social bak-i oavsett
grund". Delaktighet och medansvar förutsätter känner tillatt man sam-
hället och förmår del dess och aktiviteter. förutsät-yttringar I sinta turav

det får begriplig information, d det språket.på Iter att man s egnav
riksdagsbeslutet också alla statliga och kommunala myndighetersägs att
har för samhällsinformation alla befolkningen. slutsatsnår i Enattansvar
utredningen drar varken de statliga eller de kommunala myndighe-är att

lever till bakgrunden angelägetden detsitt Mot ärterna attupp ansvar.
betonar skyldighet utformamyndighet haråterregeringen varjeatt att

information befolkningen.den allaså nårsin iatt
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Etniska medier17.3

television sände endast svenska.under brandenSveriges på Sveriges
Radio sände riksradions minredaktioner och lokalradion nyheter påvia

omfat-antal språk. Sändningarna kom snabbt och relativtgångiett var
eftersomtande. Problemet de avlyssnades relativtsannoliktär att av

P4 mycket litet bland icke svenska etniskaanvänd kanalär en grupper.
blandUtredningen konstaterar finns informationsbehovdetatt ett stort

icke svensktalande otillfredsställt. angeläget ochSVT SRDetär är attsom
hur former sändningar andra språkde kan utveckla för påöverväger

de aktuellanårsom grupperna.
specifika studeratetniska medier utredningen särskiltDe är när-som

Öppnaradio Under bran-och lokal-TV distributionskanalen Kanalen.via
den sände framförallt närradio frekvent medan lokal-TV saknade materi-
ella och tekniska då fungera nyhetsmedium. Treettattresurser som
veckor efter med stödbranden sände de aktuella Göte-TV-grupperna av
borgs kommun brandkatastrofen.vardera två timmar om

framgått kapitelundersökningen nyhetsrapporteringenSom 5iav av
effekter och lätnärradion engagerad bild branden och dessgav en av

obekräftadevidarebefordradedrabbade komma till tals.många Någon
rykten faktaunder-och ställning myndigheterna närmaretog mot utan
lag. flertalet svarade förallt övervägande nårradiogrupperDet en an-
svarsfull nyhetsförmedling och skiftande åsik-och saklig analys. Många

och kom fram under sänd-påståenden branden och dess orsakter om
studiodebatter.yttrades främst inringande och deltagareningarna imen av

etniska lands-Närradio och lokal-TV har relativt sinastoren grupp av
uppfattas ofta medier.lyssnare/tittare. dem de "våra"män Avsom som

blir identifikationsobjekt.närradion eller TV-kanalenDen De"egna ett
nyhets-medierna betydande potentiell roll spelahar således iatten

förmedlingen de särskilt till de människortill etniska somgrupperna,
bedömas ochkan till svenska medier. kandessa tittainte sig Justta
framställalyssna speciellt mycket lokal-TV och närradio.på Att massme-

också deldier det språket det landetpå integra-ii är en enegna nya
tionsprocess.
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överväganden, förslag18

rekommendationeroch

63tid.modern männis-Brandkatastrofen den svåraste ii Sverigeär unga
naturligt.starka känslorvrede ochväcktkor dog. den ärAtt sorg,

tillflytt eller flyttatföräldrar haromkomna barnensdeMånga av
likgiltighet ochoftahar defå bättre liv.för möttsHärSverige att ett av

bitterhetdem utlösthar hosde Tragedinrespekt för vilkabrist på är. en
samhälleocksåbortderas barnbara gått överinte över ettutan somatt

dem.inte ser
räddningsleda-Med grundokänd.branden iOrsaken till ännuär en
efter brandenmassmediernaspredbrandnattenuttalanden underres

dementerades snabbt.anlagd. De insatseruppgifter den Detatt varom
ifrågasattes. Påståendengjorde återgavsoch räddningstjänstpolissom

påverkat larmet.bakgrund kundeetniskaungdomarnas tatt exom
informationenundersöka hurbluppdragetharUtredningen att a
svenskspråkigickeberörda meddefungerat tillkring branden närmast

den mångadet situationbakgrund. på måsteFör att avsomman sesvara
dem befinner sig

majoritetsbefolkningenochmellan etniska ärKlyftorna storagrupper
ofta uttryckunder de ipåtagligt åren. Det sigoch har ökat senaste tar

Brandkatastrofen ochmyndigheter.tillinställningoch negativmisstro
lyfts framklyftornahaft effektenhar ikring denuppmärksamheten att

räddningsledarenspolisen,förljuset. Med undantag missgrepp utta-av
åkla-uttalandenogrundadeanlagd ochbranden troligenlande att avvar

tillagerande bidragitmyndigheternashar enligt utredningen integaren
drab-med demedkänslanden starkaklyftorna. harfördjupa Snarareatt
Blriktning.verkatsamhälletbade hela ivisats motsatt asom av

försymbolerGöteborg blevstatsråds besökoch andra istatsministerns
känt.svenskar alladet ursprungavengagemang som

Informationen18.1

Massmedierna18.1.1
nyhets-kartläggahuvuduppgifter harutredningens varitEn attav

fotograferochJournalisterföljder.och dessbrandenrapporteringen om
Vidoch polisen. två-efter räddningstjänstenkom till brandplatsen strax
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tiden sändes förstade inslagen och riksradion.i TV endaSom morgon-
tidning hade nyheten branden.GP Kvällstidningarna ägnade denom

särskilt bild. och radioi TV korn dominerastort utrymme nyhets-att
lördagenrapporteringen. På helgdag kom dock ArbetetGP,som var

Nyheterna och kvällstidningarna med extrautgåvor. Utredningens slut-ut
det hela tillgodosågär i massmedierna väl allmänhetenssats att stora

behov fakta.av
Brandkatastrofen blev världsnyhet. fick initialDen uppmärk-storen

samhet försvann snabbt från nyhetsrapporteringen Norden.imen utom
har debattenDet kringi katastrofen hävdats massmediernaatt gav

rykten och spekulationer särskilt de internationella ochstort utrymme,
de sände icke svenskapå språk UtredningensSverige. kartlägg-isom

beläggning härför.inte Uppgifter branden eventuelltger attom var
anlagd förekommer alla medieri nästan alltid med hänvis-nästanmen

till räddningsledarensning uttalanden. Polisens uppgift inteatt vetman
orsaken också ofta. Utredningensnämns slutsats relativt lite speku-är att
lationer förekommer.

Myndighetsrepresentanter har kritiserat televisionen, särskilt förTV2,
ha intervjuat upprörda ungdomar efter brandenatt och låtit demstrax

uttala polis och brandmän gjordeinget hindra dem frånatt utom att att
rädda kamrater. förekommerI intervjuerna ungdomar flera gångersamma
och de uttrycker mycket kritiska åsikter. ställer följdfrågorReportrarna
vilket också gäller medintervjuerna räddningsledaren. Utredningen kon-

det väsentligt och naturligtärstaterar att intervjua ögonvittnenatt men
det också viktigt journalister och fotograferär medvetnaatt äratt attom

chock kan förändra människors personlighet och omdöme.
debatten har också hävdatsI massmedierna "etnifierade bran-att

den. Utredningen det naturligt medierna rapporterade deattanser om
drabbades etniska bakgrund. innebarDet ungdomar betraktaratt som

svenskar komsig kategoriseras invandrare.att Rapporteringensom som
saknade det avseendet iblandi önskvärda generelltnyanser men gav en

och saklig bildpositiv ungdomarna.av

Myndigheter181.2 och frivilliga organisationer
Berörda myndigheter prioriterade massmedierna den informationatt ge
dessa efterfrågade och underlätta deras arbete. Myndigheterna kanatt
bedömas ha lyckats väl med det. Enligt utredningens åsikt borde högre

haprioritet degivits åt katastrofen berörda snabbnärmast såatt ge av
och tydlig information möjligt. Självfallet myndigheternatogsom ansvar
också för den informationen de problem anhöriga omvittnarmen som

behovvisar på de nuvarande formernapröva förett blattav om a
identifiering och information kan förbättras. blHänsyn måste till detasa
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fårsnabbastanhörigaochetniska attveta enatt t omexgruppernanya
inträffat.katastrof

frånförekommitsärbehandlingetniskgranskatharUtredningen om
denframkommit. Påexempel harkonkretasida.myndigheternas Inga

etniskaden mång-medvetnahamyndigheternapunkten varit omsynes
grundetnisksärbehandling pådrabbade. Slutsatsenfalden hos de är att

förekommit.harinte
stödorgankommunalaoch hossjukhusdrabbadeBemötandet påav

räddnings-ochrespektfullt. Polisinkännande ochallmänhethar variti
olycka, dels mångapå sådels svårberedda på såintetjänst envar

fickPolisen svårtbrandplatsen.ungdomardesperata påförtvivlade och
ungdo-hanterasamtidigtarbetsuppgifter ochtilldeladeutföra sinaatt
särskiltangelägetdetblirslutsatskänslor.och deras är attEn attmarna

hurochfrån brandenerfarenheterna övervägeranalyserarpolisen man
psykologisktuppgifter med bratraditionellaförenaskall kunna sina ett

ungdomar.främstbemötande av
beredda såpåpolisensjukvården ochdelarheller attInte varav

komMottagandet igångsjukhusen.tillsnabbt kommänniskor såmånga
mångaSahlgrenska sjukhusetuppstod påproblemsnabbt g apmen

frånbeskrivsMotsvarande problem inteförändringarimproviserade etc.
vidÖstra relativtsjukhusetsjukhus.andra På att stora grup-vanvar man

mottagandeorganiseradeochskadadebesökeranhöriga ett somper av
behov.derastillgodosåg

hän-torde kunnabemötandetindividuellaproblem detOmvittnade i
flexibilitet.brist Detsammanhängande pådärmedochföras till stress

personal väl ikänna såledningen sinhospekar behovet attpå att man
flexibeltarbetaduktigasärskilt pådemkrislägen kan ärin attsätta som

chock.affekt ochmänniskorempatiskt med ioch
skulle kon-till omkomnaanhörigasamtligabeslutKommunens att

präglatsallmänhetharkontakternavärdefullt. Själva itaktas res-avvar
fortsättaangelägetdetutredningenEnligtpekt och är attempati. nu

ellerisoleradedeocksåflexibla former ärolika såkontakterna i att som
skadade,ungdomarberördaAllakontakter nås.hartidigare avvisat -

bearbetning.stödsamtal ocherbjudasbörochanförvanter vänner -
medföräldrartillbrevveckaeftersändeFörsäkringskassan ca en

därförsänktsellerupphörtbostadsbidragochbarnbidrag attbesked att
Utred-okänsligt.meddemuppfattadesdött. rättabarnderas Det somav

hurförformernaförsäkringskassanrekommenderar överningen att se
anledning ansvarigfrämstdockfinnsmeddelas.beslutsådana Det att

sänkas.ellerskall upphörabidragtidsgränsenmyndighet näröverväger
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Planera för18.13 faktiskaSveriges beyblleningsstmletur
Många de drabbade hade icke-svensk Ävenetnisk bakgrund.av en om
de fler normalpopulationiän speglar det den etniska situationenvar en

Göteborg ochi BrandkatastrofenSverige. kan därför ha hursägas visat
dag;Sverige beståri invånarna antal olikaut attser ett stortav grupper

med skilda sociala, kulturella och religiösa föreställningar och sedvanor.
Mycket planeringen och myndighetsutövningen i Sverige sinav tar

utgångspunkt befolkningsmässigi och språklig homogenitet inteen som
längre relevant. ledandeär Många politiker och tjänstemän ochi stat
kommuner har inte befolkninginsett Sveriges radikalt har förändratsatt
de decennierna särskilt storstäderna ochi det bordesenaste att vara en
självklar förutgångspunkt all planering. fortfarandeMan deser nya grup-

invandrings- eller flyktingfråga, d diskuterar vilkaperna som en v s som
skall få eller fåinte ochi Sverige hur flyktingmottagande skallstanna
ordnas.

Göteborgs kommun hade endast måttlig kännedom fåoch kon-om
takter med de skilda etniska Varken kommunledningenigrupperna.
eller hos polisen hade planering för den etniska mångfalden iman en
kommunen och kunde därför snabbtinte mednå informationut en som
kunde mildrat och ryktesspridning.misstro Kunskapen och kontakterna
fanns hos invandramämnden och några fritidsförvaltningen.vidtjänstemän

kornDe spela viktig roll både till kontakteratt initiativtagare meden som
för olika etniska ochrepresentanter förorganisationer ochgrupper att

genomföra sådana då kommunledningen behovetinsåg dem. Deav gav
också polisen och länsstyrelsen hjälp med motsvarande kontakter.

Utredningen det viktigt myndigheterna har beredskapattanser en
för snabbt fram med informationnå till allaatt invånare. Engrupper av
slutsats kommuns befolkningär när etniskt blandadatt såär denen som

Göteborg bör kommunenär i ledningsfunktioninom sin ha kunskap om
och direkta kontaktvägar till de etniska deras föreningslivgrupperna,
och trossamfund kontakterså med företrädare för dem kanatt upprättas
lika snabbt med andra betydelsefulla samhället.isom organ

etniskaDe speladeorganisationer betydelsefullgruppernas egna en
roll information ochi stöd till drabbade. upprättade liksomDe några
andra frivilliga kyrkliga,organisationer krisgrupper och stöd-t ex egna
centraler. ocksåDe till kontakterinitiativ med myndighetertog och kom
därigenom förmedla angelägen information. Enskildaatt representanter
sökte påverka ungdomar förstå och myndigheternas,att acceptera t ex
polisens, agerande. det sammanhangetI finns det anledning beaktaatt

del etniskai vänder människornaatt hellresig till före-en sinagrupper
trädare och ledare med frågor svenskar allmänhet ställeri tillsom myn-
digheter.
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18.2 Misstron

bakgrund till utredningen enligt direktiven denEn riktatsär misstro som
Ärmyndigheterna. den berättigad, d har den konkret grund,mot sv

eller speglar den bakomliggande förhållandensociala och psykolo-mer
giska reaktioner obegriplig olyckapå Utredningen har särskilten gran-
skat fem punkter där stark kritik riktats myndigheter.mot

Utredningens slutsats språksvårigheter förelågLarmningen. ingaär att
vid inlarmningen. Påståenden saknar grund. högTrotsmotsatsenom
ljudnivå bakgrunden framgår adressangivelsen tydligt. dröjdei Det en
avsevärd tid samtalet ledde till utlarmning. finns dockinnan Det ingen-

tyder samtalet allvar.ting på Sedan larmet skerpåinte gåttatt togssom
uttryckning dröjsmål.utan

Räddningsinsatsen. Definitionsmässigt innebär katastrof förut-atten
rädda människor saknas. Vid brandensättningar rådde brist bådepåatt

personal och räddningsutrustning. utredningens bedömningDet är att
olyckans relativa omfattning blev känd sändes såväl personalnär som

material möjlig utsträckning till brandplatsen. Fler ambulanser hadei
vid den tidpunkt de hade kunnatinte anspråk betytt snabbareitas trans-

skadade; de då redan sända med andrai vägporter transportme-av var
del. heller hade personal från räddningstjänsten, fler rökdy-Inte tmer ex
kare, kunnat förändra räddningsarbetet.

Polisens uppgift brandplatsen upprätthålla ordningpå ochattvar
hjälpa räddningspersonalen. Brandbefälet platsen begärde ungdo-på att

skulle hindras från trapphuset förgå hjälpa till medin iatt attmarna
räddningsarbetet. den bakgrunden utredningen detMot inte attanser
finns förgrund påståendena polisen skulle hai sin tjänsteutövningatt
hindrat ungdomar räddningsinsatsen blev lidandeså eller uppträttatt

Polisens svårigheterpassivt. hantera ungdomarnas känslor kan moti-att
diskussion hurintern ungdomarmöter stora tvera en man grupper av ex

oväntade krissituationer.i

Identifiering och underrättelser till anhöriga. konstateratsSom upp-
stod problem Sahlgrenskaså människor samlades sjukhu-många pånär

för få besked improviserade lösningarsina måstenärmaste.set att om
sökas. Anhöriga genomgående väntetiden beskedpåatt out-anser var
härdligt och onödigt lång. Polisen identifieringsarbetet gickattanser
rekordsnabbt. bakgrund de och regler polisen harMot rutinerav som

finns det anledning till kritik. Polismyndighetens behov ochantagit inte
följaönskan upparbetade arbetsrutiner och samhällets och lagensatt

krav sekretess ochpå säkerhet vägde föräldrarnas önskanäntyngre att
få besked barn.sinaom

anhöriga till omkomna besked det överhuvudtagetAtt så ärsnartge
möjligt ha högstmåste dem upplevde de fickprioritet. Många attav
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frågapåfrestande ovisshet.utomordentligtmycket länge Denisväva en
det oundvikligt.ställasmåste är äromsom

brandkatastrofen innebarsynnerligen onormalaDen situation som
identifieringformer och förföranleda bedömning debör rutineren om

förändringarbehöver förändras.normalt används såiAtt göra ettsom
medföra problem.och kan andraläge rådde svårt Detärpressat som

allasyftet de anhöriga snabba beskedöverordnade motiverar attatt ge
uppkomnafinna de former dettillgängliga påin isattes att somresurser

identifieringsuppgifter fannsKonkretaläget det snabbaste resultatet.gav
identifieringföranhöriga kunde snabbt. Antaletoch nås rum var en

problemflaskhals. borde dock ha inrättaDet inte varit större att ytter-ett
få borde tidigt habrända omkomna relativt och detligare. svårtDe var

tekniska analyser behövliga.framstått särskildaatt var
formernafinner uteslutetUtredningen det omprövninginte att en av

med-omfördelning hade kunnatför identifieringen och av resurseren
identifiering sekretess och värdig hanteringföra snabbare utan att enen

främst den starka kritikdöda eftersatts. bakgrundde Mot av som avav
angeläget polis-anhöriga riktat identifieringsarbetet detär attmot

ändamålsenliga vidför arbetetmyndigheten rutinerna åröverväger om
katastrofsituationer.

gjorde felbedömning de hävdade detNahani. PolisenMona när atten
återfannsfinnas kropp brandlokalen. kroppenkunde någon i Närinte

först felaktiga uppgifter till anhöriga och massmedier. Utredningensgavs
förfinns för den kritik riktats polisenslutsats det grundär motatt som

presskonferensenfall. polistalesmandess agerande detta påDeni som
förfanns kroppen hade grundredogjorde för vad kvar ingensom av

utredningsmaterial.påståenden polisenssina i eget

utanföruppgifter ungdomarna. liggerFörundersökningen och Detom
uppgift bedöma hur förundersökningen bedrivs,utredningens att om

till branden.för lång tid och varför den kan redovisa orsakenden intetar
misstankeKritik har riktats åklagaren för delge arrangörernamot att om

klarlagts. stadgarbrott den egentliga orsaken till branden Lageninnan
grunder kansådan misstanke skall delges det godapånär antas att ettatt

hade sannolikt ocksåbrott förövats. Tidpunkten kan diskuteras men
kritiserats delgivandet hade skett tidigare.om

bland myndighets-Uppgifter har cirkulerat massmedier ochi
och alkohol-kontakt med hasch-utredningen varit irepresentanter om

Åkla-kriminalitet.missbruk bland ungdomarna och relativt frekventen
haruppgifterna massmedier.har kommenterat Hani intervjuer igaren

ofta ljuger förhören och detockså ungdomarna inämnt antytt attatt
skulle kulturellt betingat.vara

protokoll deUtredningen har del rättsmedicinskatagit över om-av
dekomna uppgifter dem rikspolisens Tvåi register.samt om-om av
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komna hade hasch under det dygnetsannolikt röktsspår senasteav som
och hade noterbara mängder alkohol. de ungdo-Ingen sextiotre av av

straffbar ålder återfanns rikspolisregistret.uppnått i Det mestamar som
tyder framförtsdet bl myndighetsrepresentanter fes-på att som a av om

haft grund. jämförelse leder till slutsatsen detnågoninte Varjeten att var
nykter fest. finns vidare helst vetenskapliga belägg förDet inga attsom

kultur världen tillämpar lögn accepterad dessdelnågon i som en av
Utredningens slutsats deuttalandena såsom återgivitsyttringar. iär att

massmedier ökat svenska myndigheter allmänhet ochmisstron imot
polis och åklagare synnerhet.imot

framförallt räddningsledarens uttalande mycket tyddeDet är attom
brandenpå anlagd och polisrepresentants uttalanden Monaatt var en om

Nahanis kropp bidragit till spridits. labilt ochsåmisstro Iatt ettsom
känsloladdat läge efter kunde fåttGöteborg branden de ha konse-isom
kvenser form bråk etniska konflikter.och slutsats utredningeni Denav
drar de informations-myndigheterna bör tillämpaansvarigaär att en
policy informationinnebär den lämnas opartisk och byg-ärattsom som

kända fakta. myndigheter erkänner och sökerpå inteNär missgreppger
bortförklara fakta får oftadet verkan den avsedda.änmotsatten

Etniska informationssituation18.3 i Sverigegruppers
etniska fler ursprungsländerDe Sverigei 120änrepresenterargrupperna

från alla delar världen. långt heterogenare infödda svenskar.De är änav
behov och uppfattning information därför kraftigt.Deras varierarav om

Generellt har den etniska ökat undersegregationen i Sverige 1990-
talet. Arbetslösheten mångfalt högre bland utanföretniskaär grupper
Norden bland etniska svenskar. har ekonomiskasmåän Grupperna re-

Alltfler koncentreras till förorter till de storstäderna från vilkatresurser.
etniska svenskar och flyttar Kontakter medetablerade invandrare ut.mer
svenskar och svenska språket blir färre arbetslivet och boende-både i i
områdena. befinner påverkasdenna påDe situationsig igrupper som
flera färre direktkontakterna normalamed svenskar och medsätt. De
samhällsföreteelser minskar faktiska informationen. Avståndet ochden
utanförskapet till samhället grogrundoch dess utgörrepresentanter en
för och Tilltroninställning till myndigheter. tillmisstro negativ egna or-

ytterlighetsåsikter,med politiska och religiösaganisationer, även grupper
tenderar öka.att

allmänna slutsats kan dras det dessa etniskaDen är attsom av grup-
villkor förbättras klyftorna mellan dem ochmåste så majoritets-attpers

befolkningen minskar stället för dag öka. utred-i i Det inteäratt som
uppgift utveckla hur det skall till. finns dock anled-ningens gå Detatt

betona förslag läggerde och rekommendationer utredningenning att att
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för alls ha effekt för de aktuella förutsätternågonatt att ut-grupperna
vecklingen riktning minskad därförgår i segregation. Det ärmot en
angeläget utredningen överlämnas till de olika statliga haratt organ som

bara för information till etniska för den all-inte utanansvar grupper
samhällsutvecklingen.männa

Medievanorna och medieanvändningen bland de etniska grupperna
beskrivits de skiljer från svenskars. Antaletvisar sigattsom ovan som

läser morgontidningar lägre, användningen närradio ochär avsevärt av
kabelTV kan till kvalificerad informa-Gruppenär större. inte sigtasom

svenska har med ökad flyktinginvandring underpå 1990-talettion stigit
och kan förväntas öka med stigande ålder inom grupperna.

Behovet information de etniska modersmål harpåav gruppernas
ökat under förväntas fortsättaoch kan öka. Samtidigt harår attsenare
den statliga informationen icke svenska språk minskat blpå påtagligt, a

nedläggningen språkeditionerna Invandrartidningen undergenom av av
den bakgrunden det angeläget och berörda1998. Mot regeringenär att

myndigheter, särskilt integrationsverket, vidtar för förbättraåtgärder att
informationen till de behärskar svenska.invånare intesom

public serviceföretagen sände endast radion andra språkAv på än
svenska. eftersändningarna utökades branden både riksradion ochi
lokalt. Utredningen bedömer det tveksamt levde tillSVTsom om upp
avtalet med och beaktade de språkliga och etniska minoriteternasstaten
behov. behov information icke svenska språkDeras på motiverar attav
överläggningar med public serviceföretagen.tas upp

Utredningen har studerat etniska mediers förekomst och verksamhet
Öppnaomfattar främst närradio och lokalTVi Sverige. De inom Kana-

len. arbetar helt ideella villkor och har mycketDessa på små Deresurser.
huvudsak okända bland myndigheter och etableradeiär även massme-

dier. Samtidigt lyssnar och deras språkgrupper ofta ochmångatittar ur
dem.påengagerat

framgått utredningens studie de etniska medierna har deSom av av
mål. vill skildra både ochintegration De Sverige sittettsom ursprungs-

land. Utredningen delar bevarandet den kulturensynsättet att av egna
människor identitet grunden för både personligutgör ut-ger en som

veckling och självvalt det värdlandet. etniskai Deett engagemang nya
mediernas sändningar icke svenska språk därförpå står inte i motsätt-

till förutsättningar för svenskadet samhället.ning integration iutan ger en
Utredningen de etniska medierna outnyttjad till-utgörattanser en

för information till framföralltgång de har svårigheter till sigatt tasom
kvalificerad information svenska. borde med relativt måttligt kost-på De
nadskrävande tillskott kunna utvecklas till betydelsefulla informations-
medier särskilt de storstäderna.i tre
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18.4 Förslag och rekommendationer

Generell politik

informationkartläggning utredningen myndigheternasDen gjortsom av
olika berördaden snabbt önskvärt nådde tillvisar såinteatt utsom

djupgåendeetniska ledning hade såinteKommunens tgrupper. ex en
kunskap företrädareoch kännedom deras kontak-och attom grupperna

insiktkunde etableras omgående. Generellt finns brist hurpåter en
har utländsk bakgrund.dessSverige invånare20ut; att procentser av

Alltför fortfarande frågorna flyktings- ochde etniskamånga somser
från realistisk bildinvandringsproblem. stället borde politiken utgåI en

faktiska befolkning etniskaoch då handla hur deSverigesav grup-om
samhälle.vårtintegreras iperna gemensamma

fördjupaUtredningen rekommenderar myndigheterna kun-sinaatt0
skaper etniska befolkningen har derasden struktur iom som an-

vad innebär för verksamhetensvarsområde, analysera den samt ta
tillvara finns förvaltningar och de etniskaden kompetens inomsom
grupperna.

informationsansvaret katastrofer tillgodose allavid bl ingår invånaresI atta
behov också skilda etniska, religiösa och språkliga Utredningengrupper.

snabba och upparbetade kontaktvägar saknades till dem ochvisar att
för skapabedömer det särskilt kommuners ledningar angelägetäratt att

tillskapande kontakt-sådana. Utredningen medveten särskildaär attom av
kanmellan den politiska ledningen och samhälletvissavägar igrupper

uppfattas representationsformer.traditionella demokratiskagå på tvärs mot
fungerar dock dåligt för få de delaktigaDessa iatt nya grupperna sam-

informationhällslivet. finns behov både inhämta från ochDet attav ge
till utanför samhälls-de etniska tenderar hamnaattgrupper som

därför för finnagemenskapen. Särskilda motiveradeansträngningar är att
former fram tillönskemål och behovinnebär nårattsom gruppernas
politiska beslutsfattare dialog medoch de kan föraatt gruppernasen
företrädare. lång-uppfattning kommer det haEnligt utredningens att en

demokra-siktigt verkan samhällsengagemang ochpåpositiv gruppernas
tiska delaktighet.

myndigheterföreslår politiska ochUtredningen aktuellaatt0 organ
förkontaktformer med företrädare etniskasamråds- ochorganiserar

finns börkunskap kommuner systematiserasDen i tgrupper. som ex
och finnas tillgänglig för bl kommunledningen.a

framkommit källa tillutredningen den etniskaSom segregationeni är en
kommunikationsproblem. utvecklingen för debryta den negativaAtt

majoritetsbefolkningen tordeetniska och minska klyftorna tillgrupperna
harden frågan för framtid.kanske viktigaste RegeringenSverigesvara

189



överväganden, förslag och rekommendationer 1999:68SOU

för särskilda åtgärder storstäderna miljarder kronortvåi närmareavsatt
under treårsperiod med och tillsatt storstadsdelegation1999starten en
för förverkliga politiken bl lokala utvecklingsavtal. Utred-att genom a

vill betona förbättrade villkor för de etniskaningen äratt grupperna en
förutsättning för välfungerande information och samverkan mellanen
dem och samhället i övrigt.

Utredningen föreslår storstadsdelegationen och de storstädernaatt tre0
förhandlingarna hänsyn till de brister demokratiski samverkanitar

med och information till de etniska kan hänföras tillgrupperna som
och socioekonomisk utveckling och avdelarsegregation negativen

medel för bl förverkliga de framförda förslagen.att a ovan

Myndigheter och förvaltningar

Utredningen har enligt direktiven uppgiftenbl belysa möjligheternaatta
för människor med icke svenskspråkig bakgrund få informationatt om
branden och dess följder. kartläggning utredningenDen gjort visar att

de drabbade relativt liten utsträckningvissa har myndighe-nåttsiav av
information och heller andra tillinte måni tagit sigternas samma som

massmediernas budskap. Utredningen föreliggerdetatt ettanser sam-
band mellan sidan denna informationsbristå och den misstroena som
framkommit och andra sidan ökandeå och utanförståendesegregation
bland etniskavissa grupper.

bryta den utvecklingen och den faktiskaFör negativa segregatio-att
krävs omfattande generella och långsiktiga integrationsåtgärder. Detnen

ligger utanför utredningens förutsättningar beskriva sådananärmareatt
åtgärder det bör betonas de helt avgörande för utvecklingenärattmen

det svenska samhället. den etniska och diskri-Kvarstår segregationenav
har de förslag lämnas här endast marginell betydelse.mineringen som

skall brytas mångfasetterad och kompliceradHur segregationen är en
fråga. kräver medDet olika sikt. Svenskapåstrategi insatser Kommun-en
förbundets integrationsberedning har slutrapport Fördel Mångfaldi sin
utvecklat nationell för ökad kanstrategi integration. Den utgöraen en

förgrund konkret integrationsarbete förslagsvis utformat samarbeteiett
mellan integrationsverket och Svenska Kommunförbundet.

Utredningen föreslår betänkandet överlämnas till integrationsverketatt0
för beaktas dess verksamhet, till KommunförbundetSvenskaiatt
och demokratiutredningen till de myndigheter harsamt som ansvar
för etniskaintegration Sverige.iav grupper

Utredningen konstaterar finnsdet behov information påatt stora av
modersmål hos dem behärskar svenska blandinte mångaävensom men

svenska räcker för nyanserad kommunikation. Behovenintevars en mer
har ökat under 1990-talet invandring därförockså denstor attp g a men
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och deinlärda svenskan tenderar blekna hos äldre många ståratt som
använder språket.utanför arbets- och samhällsliv och därför Samti-inte
minskat, särskiltdigt har informationen icke svenska språkpå genom

nedläggningen Invandrartidningens språkeditioner.av
förbättra skapa for-Enligt det angeläget ochutredningen är att nya

detför information icke svenska språk. betonapå Det värtär attattmer
definns mellan sådan ochnågoninte motsättning satsning strävan atten

höjd informationsnivålär svenska bra. allmäntsig Ennya grupperna
behov informationleder till ökat samhällsintresse och därmed till av

också svenska.på
fårför de betjänarmyndighet har de invånareVarje ett eget attansvar

språk svenska.adekvat information dess verksamhet också andrapå änom
utredningenintegrationsverket enligtundersökning visarEn gjortssom av

härför. Samtidigt det rationelltalla myndigheter sittinte äratt tar ansvar
samordnas nationellinformation och nivå.påöversättningarvissatt t ex

härför utredningen förstärkas.Integrationsverkets bör enligt Ver-ansvar
kunskapsbank förket bör också utveckla arbete med blisitt att myn-en

information det angelägetdigheter. med samordnaarbetet ärI attatt
informationsformer, ljudband ocholika elektroniskapröva t ex

internettidningar.

skyl-föreslår tydliggör myndigheternasUtredningen regeringenatt0
språk svenskainformera andradighet alla invånare påäven änatt

for-integrationsverket uppdrag analysera behoven ochi attsamt ger
förslag förbättrad statligför framlägga tilldem ochmötaatt enmerna

språk.information icke svenskapå

åklagarmyndig-för polismyndigheten,uttalandenDe representanterav
uppehållitutredningen särskilt harheten och räddningstjänsten sigsom

Uttalan-olika medborgare.vid har underblåst hosmisstron grupper av
uppfattassakuppgifter eller kundedena grundade påinte parts-somvar

inlagor.

myndigheterUtredningen rekommenderar berörda sinöveratt- se
opartiskt förmedla sakligtinformationspolicy. Talesmän bör endast

underbyggda uppgifter.

stark kritik riktatsVid med anhöriga till omkomna harintervjuer mot att
frånfår formellt beskedde bara efter deras barn döttvecka ettatten

sänkts.upphört ellerförsäkringskassan barnbidrag och bostadsbidragatt

den tidsgränsföreslår SocialdepartementetUtredningen prövaratt om0
förhål-sänkas rimligskall upphöra ellertillämpas bidrag iärnärsom

de förlo-anhöriga befinnerlande till den isituation sig när t exsom
försäkringskassanrekommenderar ocksåbarn. Utredningenrat ett

bidrag upphörtformerna för hur besked lämnasöver attatt omse
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eller sänkts då barn dött beskeden uppfattasså stötandeinteatt som
de berörda.av

Frivilliga organisationer
Utredningens kartläggning de frivilliga speladevisar organisationernaatt

viktig roll både informationstöd och till de drabbade. Såväl etniskaien
föreningar trossamfund bildade krisgrupper, och stödtröst isom gav

förmedladeSorgearbete och budskap och information från myndigheter.
Också de närradio- och lokal-TVgrupper utredningen särskilt stude-som

oftast delar föreningar. utvecklat samarbete mellan förening-är Ettrat av
och trossamfunden medförtoch myndigheterna hade sannolikt attarna

de kunnat informera tidigare och detaljerat branden, dess bak-mer om
grund och stöd- och frånhjälpinsatser samhället.om

den bakgrunden utredningen det angelägetMot insat-äratt attanser
för förstärka de etniska deltagande samhällsli-görs iattser gruppernas

och utveckla samverkan mellan dem och samhällets aktö-övrigavet att
omfattande och flexibelt eftersträvas.bidragssystem börEtt Derer. mer

etniska föreningsliv har syften,olika bl bryta isolering,attgruppernas a
trygghet och okänd omvärld, hemlandetsi värnaatt attge en ny om

kultur finns risk föreningar trossamfundochDet i vissa äretc. atten
ensidigt inriktade det forna hemlandet och därför detpå stänger ute nya
samhället. utvecklat stöd till de etniska bör därför utfor-Ett grupperna

de syftenaså nuvarande stödet tillintegrativa Det nations-attmas gynnas.
föreningar bör kompletteras stödformermed till mångnationella för-t ex

och trossamfund målinriktade traditio-eningar organisationersamt utan
föreningskaraktär.nell

Utredningen rekommenderar statliga, regionala och kommunalaatt0
myndigheter med för stöd till förstärker stödetorganisationeransvar
till de etniska och därvid lägger särskildorganisationergruppernas
vikt vid verksamheter syftar till vid Medelintegration i mening.som
härför föreslås avdelas den särskilda storstadssatsningen.ur

etniska medier närradio och lokal kabelTV harDe gruppernas som- -
utredningens kartläggning haft betydelse för informationen tillvisat stor
både behärskar svenska och de söker informa-intepersoner som som

lättförståelig kontext.tion i en
huvudsakmedier okända för myndigheter ochDessa iär även eta-

blerade massmedier. hade med undantag kontakter mednågotDe inga
eftermyndigheter branden och fick information dem.ingen Däremotav

hade relativt omfattande samarbetenågra med internationella medier.
framgått utredningens studie har de etniska medierna mycketSom av

och drivs helt ideellt. ficksmå de tekniska och ekonomiskaOmresurser
förutsättningar Verka kontinuerligt skulle de enligt utredningensatt me-
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kunna informationen till icke svensk-bli väsentlig tillgångning ien
dettalande. framställningen det landetSjälva information påi nyaav

denspråket verkar identitetsskapande. Ocksåochintegrativtegna
etniskafrekventa debatten förs de aktuelladessa medier inomisom

samhällsutveckling.led demokratiskär iettgrupperna en
förordar och lokal kabel-Utredningen därför närradiopåsatsningen

innefattaförslagsvisicke svenska språk. sådan kanTV på En satsning en
storstadsom-organisatorisk uppbyggnad sändningsfunktioner dei treav

utred-rådena form bidrag till de enskildanågon Ensamt grupperna.av
bör hur konkret skall ske. den kanning satsningen I övervägasgöras

förfogandevilka tekniska bör ställas tilloch ekonomiska resurser som
målgrupp-och till långtgåendeuppmärksamma digital-TVns möjligheter

böroch låga sändningskostnader. ingåsatsningensanpassning I att an-
utbildningsanordnare,ordna utbildningar. bör anordnas existerandeDe av

främst och högskolor de storstäderna.universitet i tre

får uppdrag utredaUtredningen föreslår kulturdepartementet i attatt0
sänder ickeformerna för stöd till närradio och lokal kabelTV påsom

goda tek-svenska språk. Uppdraget bör ha utgångspunkt attsom
förstaförniska och ekonomiska förutsättningar skapas sändningar i

också be-hand storstadsområdena. Utredningen föreslårdei atttre
föreslås avdelashövliga Behövligautbildningar anordnas. resurser

föranslaget storstadssatsningar.ur

Medierna
mediernaslutsats det gäller de reguljäraUtredningens allmänna ärnär

Ävenderas information nyanserad och saklig. intevaritatt massme-om
betona be-dierna har "etnifierat branden kom inslagså vissa att mer

bakgrund derörda ungdomars och anhörigas utländska göte-än att var
tendensmed vanligborgare. Enligt utredningen sammanfaller det atten

oftare flyktingarbeskriva invandrare eller invånareän sompersoner som
och Göteborg.i Sverige

tillrekommendationerUtredningen har uppdraginte att gesom
massmedi-företrädare förmassmedierna. Samråd har dock hållits med

ökadbakgrunden medbrevförfrågan. den allmännaMoterna genom en
etniskaoch den konstaterade hos ärsegregation misstron vissa grupper

massmediere-det journalister ochangeläget Värdetpoängteraatt attav
bristsegregationsproblemen. påmedvetna in-Denärpresentanter om

be-förändrats och tendensensikt hur befolkning faktisktSverigesi att
gäller ocksåintegrationsfrågor eller flyktingfrågorhandla invandrings-som

massmedierna.
svenskasände ickeUtredningens kartläggning påTV intevisar att

avtal medserviceföretagen harspråk. Radion sände P4. Publici genom
behov.beakta språkliga och etniskaåtagit minoriteterssigstaten att

195



överväganden, förslag och rekommendationer 1999:68SOU

Utredningen föreslår kulturdepartementet överläggningaratt tar0 upp
företagenmed syfte åstadkomma bredare omfat-ochi att en mer

tande programverksamhet icke svenska språk.på
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Bilaga 1

Kommittédirektiv m
WW

särskiltNyhetsförmedlingen till vissa
brandkatastrofensamband meddrabbade i Dir.i

Göteborg 1998:103

regeringssammanträde den novembervid 1998Beslut 9

uppdragetSammanfattning av
oktober underinträffade till denbrand 199830Den nattensom

och hittills har krävtföreningslokal Göteborgfest ii somen en
63 brandkatastrofenungdomars liv den svåraste i Sverige iär

invandrarbakgrund.och skadade hartid. flesta dödademodern De
nyhets-får undersöka hurutredare uppdragsärskild iEn att

fungerat för debranden harförmedlingen och informationen om
bakgrund.icke svenskspråkigberörda harde närmast som enav

information branden och desskartlägga hurUtredaren skall om
informations-massmedier och andraförmedlatsföljder har genom

kanaler.
vilka informationsmedierockså kartläggaUtredaren skall som

svenskspråkig bakgrund ochmed ickemänniskorutnyttjas enav
informationfåför olika sådanabelysa möjligheterna attgrupper

för människor med olikaDärvid skallhändelserna. situationenom
fråga skall undersökas hurbelysas.språklig bakgrund ärEn som

särskiltför de massmedierarbetsförhållandena har vän-varit som
närradiosändningar ochder till invandrare, vissasig t.ex. pro-

medier, främstför internationellalokal kabel-TV, liksomigram
demfrån vilkaverksamma länder mångasådana iär av somsom

kommer.katastrofensärskilt drabbats ursprungligen I sam-av
frånfå informationskall särskilt möjlighetenmanhanget att myn-

fram de för-bör läggauppmärksammas. Utredarendigheterna
anledningkartläggningenrekommendationerslag eller gersom

dentill. Uppdraget skall redovisas 1999.31 majsenast

Bakgrund
våldsam brandinträffadeoktobertill den 199830Natten un-en

BackalokalerMakedoniska föreningens påder fest i Hi-ien
63 vid bran-omkommitHittills har människorGöteborg.singen i

197



Bilaga 1 1999:68SOU

den eller avlidit skador de ådrog då. fördes tillsig Mångaav som
sjukhus med eller lättaresvåra skador. döda och skadadeDe är
ungdomar, de flesta med invandrarbakgrund.

omfattandeså brandkatastrofEn har tidigareinte iägt rum
modernSverige tid. Brandeni har skakande upplevelsevarit en

for alla harpå något berörda detsätt varit närasom av som
hände, också for alla massmedierna har följtimen som rap-

olyckan.porteringen om
Branden har anledning till omfattande diskussioner. Degett

gäller hög grad sådantgivetvis i hur räddningsarbetet ochsom
polisutredningen har skötts och hur säkerheten vid offentliga
tillställningar kan förbättras. Händelserna har emellertid också
aktualiserat samhällsfrågor vidare hur ungdomarsi mening, t.ex.
behov tillgodoses och hur förhållandet mellanut storaser grup-

människor invandrarbakgrund och det svenskaövrigaper av
samhället. Debatten speglar till del behovet hos människor ien

förtvivlanoch rikta anklagelser kan be-någonattsorg mot som
traktas för barn,ansvarig syskon ellerytterst att ettsom ett en
kamrat har dött onödig och oförskylld död. den ocksåMen ären
uttryck för myndigheterna.misstro mot

Efter olyckasvår denna det nödvändigt myndig-ären attsom
heter, liksom andra har kritiskt granskas för sitt sättsom ansvar,

uppfylla detta Polisens utredningsarbete syftar tillatt ansvar. att
klarlägga hur branden har ochuppstått har begått felnågonom
eller försummelser samband med branden.i myndig-Ansvariga
heter kommer analysera brandförloppet och räddningsarbetetatt
för dra slutsatser hur säkerhetsbestämmelser ochatt rutinerom
bör utvecklas.

finns farhågor förDet debatten händelserna sambandiatt om
med branden eller fördjupar klyftaöppnar mellan vissaen grup-

människor med invandrarbakgrund och samhället i övrigt.per av
framstårriskDenna olika betydandestörre isom om grupper

omfattning använder skilda informationskanaler. finnssig Detav
därför anledning undersöka hur nyhetsförmedlingen ochatt in-
formationen branden har fungerat för de berördanärmastom

människor med icke svenskspråkig bakgrund. Ettgrupperna av
syfte med undersökningen den skall kunskaperär att ge som
skall kunna användas fair förbättra myndigheternasatt
informationsberedskap inför framtida allvarliga olyckor.

Uppdraget bör anförtros åt särskild utredare.en

Uppdraget

särskildeDen utredaren skall kartlägga hur information bran-om
den och dess följder har förmedlats massmedier ochgenom an-

198



Bilaga 11999:68SOU

vilkakartläggaskall ocksåUtredareninformationskanaler.dra
ickemedmänniskorinformationsmedier utnyttjas enavsom

olikaför så-belysa möjligheternabakgrund ochsvenskspråkig
skallDärvidhändelserna.få informationdana att omgrupper

belysas.bakgrundspråkligmed olikamänniskorförsituationen
hararbetsförhållandenundersökas hurskallfråga ärEn som

invandrare,tillvändersärskiltför de massmedier sigvarit som
kabel-lokal TV,ochnärradiosändningar ivissat.ex. program

verk-främst sådanamedier,internationella ärförliksom som
särskilt drabbatsdemvilkaländer från mångai avsomavsamma

skallsammanhangetkommer. sär-ursprungligenkatastrofen I
uppmärk-myndigheternafråninformationmöjlighetenskilt att

meddelarskyddetgrundlagsfästadetDärvid skall givetvissammas.
respekteras.

rekommendationerförslag ellerdeframUtredaren bör lägga
rekom-ellerförslagentill.anledning Omkartläggningen gersom
föreslåutredarenskallkostnadertill ökadeledermendationerna

rekom-ellerförslagendessa.finansiering Omoch redovisa aven
förstaskall utredarenmyndigheterstatliga imendationerna berör

nuvarandeföreslåhand omprioritering inom resurser.en
harutredningarochde studierskall delUtredaren somta av

Utreda-händelserallvarliga Sverige.samband tidigare imedigjorts
företagmyndigheter, organisationer,med deskall samrådaren

förStyrelsendäribland medberörda,branschorganoch ärsom
forskningsprojekt kringgenomförpsykologiskt försvar ettsom

Götalandslän,Länsstyrelsenochhändelsen, med i Västra som
tillanhörigatillinformationenuppdrag samordnabl.a.har i att

medsambanddrabbadeandraoch skadade iomkomna samt
ochdessamellandiskussionforum förochbranden skapaatt ett

för demed företrädaresamråd sär-myndigheter. fortlöpandeEtt
särskiltuppdragutredarensberörs ärskilt drabbade an-avsom

denframhållaviktigt sär-sammanhangetgeläget. i attDet attär
olikauppgifterpåverkar deuppdragskilde utredarens inte som

ansvarsområden.respektivemyndigheter har sinainom

uppdragetRedovisning av
den 1999.majskall redovisas 31Uppdraget senast

Kulturdepartementet
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Utredningens materialintervjuer,möten, m.m.

Samråd och1 intervjuer
Samråd1
Drabbade1.1.1

Anhöriga till omkomna, 990412
Ungdomar från Angeredsgymnasiet, 990413

Frivilligorganisationer, 9904081.1.2

Myndigheter1.1.3
Länstyrelsen, räddningstjänsten och sjukvården, 990331

990408Polis- och åklagarmyndigheten
Göteborgs kommun centralt, 990413
Göteborgs Stadsdelsnämnden 990329

1.1.4 Etniska media kanalen,och 990507öppna

1.2 Intervjuer
Drabbade1.2.1

Brandofferanhöriga,styrelseBOA:s 990210
antal föräldragruppen,anhörigaEtt 990303ur

Ungdomsgmpp från Angeredsgymnasiet, 990308
Ungdomsgrupp från Angeredsgymnasiet, 990309
Föräldrar till skadade ungdomar, 990330

990406familj,NahanisMona

Frivilligorganisationer1.2.2
Abdi Rashid Mohammed, vid islamiska förbundet, Göteborgimam
Taha Abdu Abddlld, ordförande islamiskai Sunnicentret
Abdu/eddir Aden, ledare för somaliska krisgruppenHussein

kyrkoherde AngeredGunnar iKampe,
Ahmed Al Mofti, ordförande islamiska informations föreningeni

Talebi, iransk krisgrupp, ledare för minnesstunden ScandinaviumReza i

Informationsanvändning bland etniska1.2.3 grupper
djupintervjuerTio
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1.2.4 Myndigheter
Daniel Brattgdrd, sjukhuspräst

Wickstöm, chefsöverläkare Sahlgrenska universitetssjukhusetIngemar
psykiatrikerSigyn Zöger,

bitr. informationsdirektör, Sahlgrenska universitetssjukhusetKerstin Einarsson,
informationsdirektör Sahlgrenska universitetssjukhusetHedström,Irene

Örtenwall, ledningsläkare, Sahlgrenska universitetssjukhusetPer
chefspsykolog, Sahlgrenska universitetssjukhusetClaes Lind,

insatschefSchäaj", poliskommisarie, vid brandenSten
informationschefStaaf vid polisen GöteborgBengt i

driftschefLilian och Per-OlofOrtgren, driftsledare och vid Alarm,Svensson SOS
Göteborg

Wolff informationschef vid räddningstjänsten, GöteborgTina
Åke Jacobsson, räddningschef, räddningstjänsten Göteborg/Mölndal/ Kungsbacka
stor Göteborg from 990101

Adrian, brandingenjör, räddningstjänsten, GöteborgLars
HÄFAförWaldenby, chef räddningstjänstensIngemar grupp-

Dahlbeck, rektor, Angereds gymnasieumMagnus
chefSäljö, för barn- och ungdomsenheten katastrofsamordnare,Lena samt

Stadsdelsförvaltningen Centrum
Carlsson-Lundin, stadsdelschef, Stadsdelsförvaltningen BackaMargareta

Monika Forsell, informationssekreterare, Stadsdelsförvaltningen Backa
Schwanbom, planeringssekerterare, Stadsdelsförvaltningen BackaInez

Chef för individ- och familjeenheten, StadsdelsförvaltningenLidström,Anita Lärj-
edalen
Östen stadsdelschef, Stadsdelsförvaltningen LärjedalenCarlsson,
Lisbeth ekonomichef under branden stadsdelschef, stadsdels-Schelander,
förvaltningen Frölunda

och utbildningschef, Stadsdelsförvaltningen GunnaredKlas Forsberg, Kultur-
chef för stadsdelsdelsförvaltningen GunnaredNyzell, socialtjänsten,Birgitta

Rolf informationsansvarig, Stadsdelsförvaltningen GunnaredSvensson,
Stridh-Yng, chef för krisjourer, Stadsdelsförvaltningen LinnéstadenCarina

Mikael chef för cityenhetenIvarsson,
Kizsleiel och Rane/ae, Göteborgs fritidsförvaltningSusannePiotr

Göteborgs invandrarförvaltningPia Borg,
och Ann-Charlotte Dahlstedt, länstyrelsen GötalandJerry Jonsson Västra

johansson, Göteborgs tolkcentralDan Eve
Bodin, stadsdirektör, Göteborgs kommunRoger

Ulf Kallstöm, informationsdirektör, Göteborgs kommun/stadskansliet

Etniska Medier1.2.5
TV
Ali Naderi och persiskaNET-TV,Naser Zeraati,
Abdirisale Waberi, somaliskaSAHAN-TV,
Aleo Sharit, kurdiskaAMEZ-TV,

Hirabe, SOMALI-TVHassan
Arabisktalande ATCKais Kasim, TV-center

Plada, spanskaJorge CEIN-TV,
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Ali Shedane, SOMALI-MEDIAKar
MiddelTahir Esmael, SHERHERADZE-TV, TV-centerEast

Menassie-joseph, FNAN-ERITRIANSK TV
BOSNISKA-TVArmirMesic,

ÖPPNAHernandez, KANALENMario

Radio
finskaNaamanlea, SOUVARIT,Ritta

persiskaSHAHRAVAND,Nasser Husseini,
Afsudi, persiskaAli XERION,Resa

persiskaFarhad RADIOFarman, PEJK,
persiskaTahrani, RADIO AVA,Mansur

Ahmed Salih Tahari, RADIO IRAN
Mahvars Ebrahimi, RADIO IRANIAN

persiskaMohammed jaafari, RADIO MEHR,
persiskaDaneshi, Marziah Rodaki,Ahmed SHO MA,MA HA VA

Maomf, RADIO KURDISKAHemen
Gebriela KROATISKALazanja, RADIO

spanskaPANAMERICA,César Rspinoza, RADIO
Atabeyli, AZERBAJDZJANSKARADIOBaram

Menassie-joseph, ERITRIANSK RADIO
somaliskaSeed Ahmed och Harihe, PONT LAND,Hassan

Mulugeta Wolde-Gorgis, ETIOPIERRADIO
RÖSTENCelileovic, DEN MAKEDONISKAIz/ica

spanskaRafael Zamhrano, RADIO 19DE ABRIL,
spanskaBoudon, STUDIO UNO,Pamsia

Öppnaförhar med TV-grupper,Dessutom gjorts 17intervjuer representanter
ochkanalen närradio-grupper övriga Sverige.i

Material2

Pressmaterial2.1
Aftonbladet
Arbetet Nyheterna

TidningBorås
Dagens Nyheter
Dalademokraten
Expressen
Göteborgs Posten

TidningenGöteborgs
Hallands Nyheter
Jönköpings Posten
Kristianstadbladet

GöteborgMetro,
SocialdemokratenNorrländska

Svenska Dagbladet
Sydsvenska Dagbladet

TelegrambyråTidningarnas
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Etermedier2.2

SVT 2
SVT 1
TV4
TV4-Göteborg
Text-TV
Icke svenskspråkig lokal-tv
P1

P6RadiosSveriges Minspråk,
P4, Radio Göteborg
Icke svenskspråkig närradio
Vidare har utredningen studerat matrial nyhetsförmedlingen utomlandsom som

Ävensammanställts respektive land. förekomstenUD i material och dis-av av
kussion harpå studerats.internet

Dokumentation

från anhöriga, föreningarBrevsvar och trossarnfund.

Räddningstjänsten: Branden Makedoniska lokaleri Herkules-Föreningens på
Göteborg den oktoberi 29-30 sammanställning1998 fakta ochgatan En av-

intryck från personal deltagit. Rapport 1998-11-25som

Invandrarförvaltningen/fritidsförvaltningen: med anledning brand-PM av
katastrofen etnisk struktur, 981112.-
Stadskansliet: Utvärdering katastofsamordnings Göteborgs stadi organi-av

och arbetssätt vid brandkatastrofensation den 990126.oktober30 1998,

Göteborgs kommun: Sammanfattning från polisen, Alarm,SOSrapporterav
räddningstjänsten, sjukvården och Göteborgs kommun kommunens
hemsida.

Lärjedalen: KalendariumSDN efter brandkatastrofen, Ingrid 1.98121Unger

Gunnared: KrisarbetetSDN Gunnared oktoberi november.50 8-
Backa: Beredskapsplan för fredtidaSDN kriser och katastrofer handlings-samt

plan, 981219.

GötalandsregionenVästra Beredsakpsenheten: brandkatastofenRapport om
på höstenHisingen, 1998, januari 1999.

Länstyrelelsen Götalandslän: Dagboki Västra branden Göteborg 30/i 11.ang.
Göteborgs stad KrisdagbokBergsjön: okt.30 Upprättad med8 1998nov.- -anlening brandkatastrofen.av

Göteborgs stad Lundby: kris och katastrofarbetetRapport vid brando-om
lyckan Herkulesgatanpå den okt.29 -30 1998.

Länstyrelsen Götaland: Protokoll från arbetsmöteVästra kring informations-
samordning till brandskadedrabbade, 9811 O1
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Nyhetsförmedlingen tabellbilaga Bilaga 3-

Tabell Göteborg undersöktal Nyhetsbevakningen brandkatastroten iav -
nyhetsmediers första 30/10 3/1bevakning under de fem dygnen 1-
1998

TotaltAntal
Antal Summaartiklar/ utrymme i Procentandel

inslag bilder helsid/tim text rubrik bild procent

Loka/press
Göteborgs-PostenGP 90 10057 25 33 14 53
Arbetet 125NyheternaArb 60 15 36 14 50 100
Göteborgs-tldningen GT 76 110 34 20 17 64 100
Metro,Gbg Met 66 13 8 42 27 31 100
Kvöllspress
Aftonbladet AB 96 91 31 26 19 10055
ExpressenEx 63 88 30 19 10067 61

Storsradsmorgonpress
SvenskaDagbladet SvD 51 15 7 55 15 30 100
Dagens DN 25 100Nyheter 64 12 41 17 42
Sydsvenska SDSDagbladet 54 17 8 49 13 38 100

Loka/tidningar
BoråsTidningBT 32 22 35 14 51 1006
HallandsNyheterHN 9 5 2 55 14 31 100
NorrländskaSocdem NSD 11 7 2 37 15 48 100
KristianstadsbladetlbI 17 11 3 37 15 48 100
Dala-DemokratenDD 17 11 2 46 17 37 100
Jönköpings-PostenJP 14 5 2 40 18 42 100

Nyhetsbyrder/Text-TV
Ti 165 8-
SVT-text 59 2-
Nationell TV
Aktuellt/SVHAkt 1timca
Rapport/SVT2Rap 7 timca
Nyheterna /TV4Nyh 9 timca
LokalTV
SVT2Göteborg Västnytt 2,5timca
TRV4Göteborg TV4 Gbg 4,5timca
Nationell radio
Eko-redaktionen/P1Eko 6 timca
RadioGöteborg Vösteko 6 timca

Kommentar:Desändningstider för rör eftersomitabellen radiooch TV sig uppskattningarsomanges om
gatt fadet i del fall framinte att inspelningar Antal nyhetsinslagi radio och TVharen av programmen.

svårtinte angivits tabellen extrasöndningarna sökerti att det i bl under natten har varit attpga a
identifierainslagsgrönser.Enmycket uppskattning antalet nyhetsinslagtelegram och reportagegrov av
ör: Aktuellt 30, 200, 200,Vöstnytt 250Rapport Nyheterna 70,TV4Göteborg 90,Ekotca ca ca ca ca ca
och Vöstekot 200.ca

fulltormatsidor,Helsidor det innebör att tabloidformat t kvöllspress nöstant tidningar l harex ex
så mangadubbelt sidor .Landsortspress lokaltidningar LT
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uppmärksamhetTabell 2 Enskild nyhetsmediers brandkatastrotens olikaav
laser procent

SVT- Vöst-TV4Väst
GP Arb Met GT AB Ex SvDDN SDS TT Akt Rap Eko Gbgtext Nyh nytt Eko

Branden 1l 13 20 14 18 17 11 18 21 27 34 39 32 32 35 25 4214 16
Räddningen 4 4 7 11 13 7 5 5 5 13 5 10 7 126 4 11 11
Omhänder-
tagande 14 20 10 9 13 13 13 13 10 1314 14 11 16 11 14 12 15
Underrättelse 7 5 5 5 7 3 7 8 10 10 26 4 6 5 5 4 9 1
Sorg 26 23 23 24 19 20 24 26 25 2017 18 15 21 11 10 26 10 12

3Utredningen 3 3 6 3 4 7 4 4 8 8 5 5 4 4 3 46 6
samhällsdebatt 6 4 4 3 4 3 10 11 10 4 5 10 5 2 5 06 6 4
Annat 30 29 20 31 31 31 31 27 18 18 23 16 6 8 18 15 6 25 3
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N antalinne-
hällsbltar 809 655 244 694 701 547 380 388 362 871 222 230105913731372458 7231391-

när gällerTabell 3 Skillnader i vinkling mellanoiika nyhetsmedier det upp-
märksamheten räddningenbranden, respektive procentav sorgen

RäddningenBranden Sorgen
Femlägsta Femhögsta Femlägsta Femhögsta Femlägsta Femhögsta

RadioGbg 62 Arbetet 8 Ex 13 SDS 0 Västnytt 43 TV4Gbg 7
TV4Gbg 48 GP 9 AB 13 GP 1 SDS 39 8NyhTV4
EkotP1 47 Metro 13 GT 11 DN 3 GP 38 GbgRadio 11
NyhTV4 40 DN 13 SvD 8 Metro 3 38 18Metro Ekot
Rapport 40 SvD 1 Ekot 7 3 36 SvD4 Arbetet Akt 18

huvudinnehållKommenar: Resultatet förvilket artikel.rubrikoch ingresseller motsvarandeavser som
på.radio/TV är inriktat

Tabell Skillnader när gäller4 i vinkling mellan olika nyhetsmedier det bild-
materialet procent

GP Arb Metro GT AB EX SVD DN SDS

Branden 0 105 7 11 15 20 24 6
Räddningen 9 3 2915 16 14 0 8 12
Omhändertagandet 9 23 15 13 9 14 20 12 6
Sorgen 49 3545 46 26 26 47 40 47
Annat 28 22 24 26 25 31 13 16 29
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100

antal bilder 57 60 13 110 91 88 15 25 17n

Kommentar: Resultatet äri vilkenkontext ellersammanhang bilden tagen.avser
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aktörer underuppmärksamhet olikaTabell 5 Enskilda nyhetsmediers av
brandkatastrofen procent

VöstVösf-TV4SVT-
GbgEkonytt EkoGT SvD SDS TT text Akt RapNyhGP Arb Met AB Ex DN

8 13 14 9 9 133 2 2 3 6Festdeltagare 7 3 18 22 26 76
0 3 13 13 2 2 1 5 8 1 1Ungdomar 7 3 2 6 3 5 3

O 0 0 5 02 4 4 4Anhöriga 3 2 1 11 7 13 O 6 5
Ögonvittnen 30 0 0 0 0 3 8 1 50 0 0 3 3 4 1

20 18 18Polis/åklagare 26 27 33 20 13 269 27 8 12 11 10 14 13 1511
12 2215 12 21 10Räddningstjänst 10 10 7 8 16 11 17 54 5 6

12Sjukvård 2 7 2 3 93 7 4 7 3 44 6 4 4 4 4
Kommunala

2010 8 14 13 1812 21 14 9 20 16 13 7mynd/politiker 12 20 9 4 6
Statliga

13 11 7 52 16 12 8 12 713 12 16 3 5 3 15 7 6mynd/politiker
Religiösa

3 43 3 5 3 6 7 4företrädare 8 5 3 4 3 6 8 5 76
Religiösa

0 00 7 l 0 0 2företrädare:inv 0 0 2 1 3 12 1 1 1 6
Förenings-

2 3 1 1 2 5 1 1företrädare 0 2 O 4 54 3 4 3 1 4
Förenings-

2 2 1 0O O 0 1 0 0företrödare: 2 0 1 0 O 6inv
3 3 13 1 5 2 3 8Allmänheten 5 3 0 3 1 4 4

13 8 12 1 O 2 O 9 6Experter 3 1 2 3 1 0 4
12 27 13 9 8Annan 20 18 17 16 26 7 16

100 100 100 100 100 100100 100 100 100 100 100 100 100100 100 100 100 100
nantaI

400 474 744268 396 598 126 202 888 915 926aktörs 673 171556 534 427 241 257utsagor 475

aktöreruppmärksamhet under brand-olikaTabell Nyhetsmediernas6 av
katastrofen

Lokal-Lokal Storstads
Kvälls NationellLokaltidningarmorgonmorgon-

radio/TV radio/TVLTpresspress press
40sjukvård 35 4124Polis,räddningstjänst, 25 24
141212 28 4Festdeltagare/ungdomar 13
1020 175Lokalamyndigheter/politiker 13 15

8 1029Nationella myndigheter,politiker 11 4
1 7 6Föreningar, 8 1samfund 9 6kyrkliga

34 12 1Invandrarföreningar,samfund 5
1724 1427 32Andra aktörer 27

100 100100100 100Totalt 100
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Tabell 7 skillnader i vinkling mellan olika nyhetsmedier nör gällerdet upp-
märksamheten testdeltagare/ungdomar polis/rädd-respektiveav
ningstjönst/siukvård nyhetsaktörer under brandkatastroten pro-som
cent

Festdeltagare/ungdomar Polis/röddnlngstJönst/sjukvård
Fem högsta lägstaFem högstaFem Fem lägsta

Ex 34% Metro 0% GbgRadio 50% GT 14%
AB 26% Nyheterna 1% TV4 Gbg 48% AB 17%
GT 25% TT 2% Ekot 45% Ex 20%
Ekot 20% SvD 6% SVT-text 45% Arb 20%
Rapport l 5% Arb 6% TT GP45% 20%

Kommentar: Resultatet vilkenhuvudaktör artikel,rubrikoch ingresseller förmotsvarandeavser som
på.radio/TV ör inriktad
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särskiltmedierKartläggning somav
till invandrareVänder sig

Alem Zemo

Innehåll

Lokal kabel-TVBilaga 4a
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Göteborgkabelbranden lokal -TVunderProgramver/esambetBilaga i4C
Göteborgnárradiounder brandenProgramver/esambetBilaga 4d z

l
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från invandrar-sammanställning intervjusvarKabel-TV:4 LokalBilaga ava.
Göteborgmedier i

FNAN-Erltreamka-tvNET-TV ClEN-TV
läggning

Organisation

Naden MenassieJosephJorgePladaAmvarlg Ali
vice-producentprogramledareproducent
delFV-föreningFörening: TV-törening av- föreningsverksanrhetanknytning

Förutsättningar
medlemsavgiñ.bidragmedlemsavgift,tillfälligtEkonomi medlemsavgift,studiecirkel
lokalverksamhetbidrag

ALU-personalpersonal ingenALU-panna ingenALU-4.Personal ingen
10-is 13Frivilliga Spersoner personerpersoner

underbara
studio,studio, ingen ingeningen ingenLokalerumrstnlngingen studio,ingen egenegmegen- utrustningutrustningutrustning egenegenegen

m: ochverksamhet

samhällsinfomration,Huvudnül samhällsinformation, fylladet7. tomrumatt som ochutvecklakanfylla.ungdoms svenskarnainte varnakulturutveckling, om
integrationsfrågarl. ochkulturen.barnochkvinnoprogram, -ungdomsprograminvandrarfrågor ungdomsprogram,politiketc.

påbåde1000eritreanersvårt 400600persisktalandetittareuppskattat 4000antal veta.att ca
ligrinjaocharabiska.chilenare,kandirektsandningen tittare,tittare under mestom språket4000 andra kanfinnasbrandkatastrofen. än sommer
60minlveckamån60 harinte sedanProgramrtbud 30minibland min/ sänt

borjarbranden.p resurser snartga

nyheterlokaltochHuvudlnnehlll ochdebattdebatt10. reportage omreportage. Debatterochvin hemlandet.framförallt livhärkultur.ochdokumentär omom föreningensintervjuerpolitik.i Sverigeochlitteratur. omom kulturellt.socialtochliv.
Samarbete

SDN-förutominget,ingetStumrbeteundll. ingetav. tillmötekallelsemyndigheter
ingetingetinget12.Samarbetemed

aprålrlgamediersv.
Problem

-ekouomiochutrustningekonomiskaproblemTvå ochutrustning13. problem -ekonomistora - -utbildningprodukten-kvaliténsvårt TVideelltdrivaatt-
kommunalinsatsstadigTVprivatm -statlig/kommunal14. viktigaste -öppna - etableradinomintegrerasäljareklam.förbåttrlngafönhg finansiering program -- SVT.TV4mediarikstäckandesändning tex-

211



Bilaga 4 1999:68SOU

Lokal Kabel-TV: sammanställning frånintervjusvar invandrarmedierav
i Göteborg

AMELhudlsk-TV SAEAN-TV SHEHERAZADEgsonniJ:min gaonnlialra genuinOrganisation

Ansvarig AkoShan-it AbdirisakWaberi TahirEsmaelf.dproducent producent producent
Förening: delav del- delav avanknytning förmingsverksamlnet föreningsverk lbreningsverksamh

Förutsättningar

Ekonom medlemsavgift,lokal medlemsavgift avslutat dåliga.ver sändningen ...u-wc för .finansierasförnärvarande närvarandeavprojektbidragav projektbidmg
Personal 2 ALU-personal ingenALU-personal ñnns

5.Frivilliga 16personer 12 ñnnspersonermedarbetare
6.Lokaler litenstudioochen ingen- en studio finnsegenutrustning VHS-kanten. ingen utrustningegen
Målochverksamhet

Huvudmål 10m-,nationellochge införabildochrosti främjakulturen-hun tionellinformation. svenskmedia. menTV:ge existerarintenkultur,musikoch samhällsinformation.integrationsfrâgor utveckla kulturegen
uppskattatantal ungefär3000kurdiska 4000-5000somaliska hadeca 10000catittare tittarei Göteborg tittarei Göteborg arabisktalandetittare

9.Programutbud 60minl vecka 60min/ vecka- ingetaändnlnçtid
10Buvudinnehñll debatt-ochintervjuprogram nyheter,debatt, hadereportage underhållningochinnehållandesolidaritets- musik,barnoch musikprogram-ochkulturftågor ungdornspro,Samarbete

11.Samarbetemed ingetsv. inget förekommermyndigheter
12.Samarbeteund ingetsv. inget förekommerspråkliganndla
Pmblem

13.Tvåstörsta brist tid -ekonomi brist- material-problem kunnigapersonal myndigheter inte ekonomioch- seross -media räknamedatt utbildning.som
M14. viktigaste bildauriuuftetsgruppför statennäringslivet stödja- föreningarna- -förbitlrlngaförslag mediaanställapersonal insats,förbättraattityden- -TV-kanalen till invandrarmedia
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från invandrarmediersammanställning iniervjusvarLokal Kabel-TV: av
Göteborgi

ArabiskTalandeTVSOMALX-MEDIASOMALl-TV
ATCarabiskgsonnllskapgsomnllskng

Organisation

KaisKasim.Himbe karShedaneAliAnsvarig Hassan
producentprograml/kontaktmanproducent

TV-tbreningelFöreninga- del avav Rlreningsveumhutöneningsverksamhct

Förutsämting
medlemsavgift,litemedlemsavgiftfrånmedlemsavgiñ.bidrag3.Ekonomi
reklaminvandradbrvalming
2ALU-personalnågra personalALU-2ALU-personalPersonal

7-103011Frivilliga ca personerpersonercapersoner
medarbetare

ingen studio,ingenstudio.TVhar litenLokaler-utrustningingen studio.ingen egenenegen utrustningvanligVHS-videoochutrustning egenenegen
Mallochverksamhet

mellanbyggabroarsamhällsinformation,Huvudmål rikstäckandelokaloch ossgege hemspråk, ochsvenskar,kulturbevarasamhallsinfomtationbevara ge
behandlainformation,behandlaochsomaliskaochutveckla integrationsfragorintegrationsüågorkulturen

arabisktalande200005-6000somaliskatittareantal 5-6000somaliskatittareiUppakattat ca
tittarei Göteborgi GoteborgGöteborgtittare
30minIvecka60minveckaItld 60 /vecka9. min

information.nyheterochochHuvudlnndüll nyheter.barnprogramungdomspmgmm.bam7och10.
diskussionerblutbildningsprogramnyhaer,debatter. oma.reportage integrationsfragorochhemspråksochkulturolikatyperom av kulturutbudet.samhällsinformationinklusive hemlandet.om

Samarbete

ingetinget11.Smnrbeteund ingetsv.
myndigheter

ingetingetmedTV412.Samarbeteund liteav.sprñklgamedier
Problem

ochtidekonomi-bristutbildningsaknarallaTvå -brist13. största resurser - utrustninystudioochekonomiutrustningutbildning-bristproblem --
attitydentillförbättraekonomisktstöd/kommunaltstödstatligtTvå14. viktigaste --- invandrannediamediersomaliskaförenabildaminoritetfiirhättrlngsfordng -- personalanställaradie -n
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Lokal Kabel-TV: sammanställning frånintervjusvar invandrarmedierav
Göteborgi

BosniskaTV
bosniska

Organization
Ansvarig Armi:Mesic

styrelscrepxeseniant
Förenings- delen avanknytning föreningsverksaumet

Förumättningar

3.Ekonomi medlemsavgift
i
i 4.Personal ingenALU-personal
å
i Frivilliga 5-6personeri medarbetare

Lokaler ingen studio,ingenegen-utrustning utrustningegen
Målochverksamhet

l Huvudnül7. lärasigTV inriktaratt somsigtill ungdomar
Uppstudsantal 4000bosniskatittareical tittare Göteborg

i
ii Progrannnbud 60min/vecka
Å 10.Huvudlnnehñll ungdomsprogxamolika,debatter kulturochom,1 samhällsfrågor

Samarbete,
ll. Sumrbete inge:; sv.uwndigheter1

i 12.Saimrbette ingesv.spränganndln;
Problem

-salsningeninteseriös,varTvå13. största saknarstudio.utrustning
problem -svån begäragratisarbeteatt
14.Tvåviktigaste ekonomisk frånstod-förblttrlngsförslag kommunen

-utrusmingochlokal
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från invandrarmedlerlnlervjusvarensammanställningKabel-TV:Lokal av
Stockholmi

NelellEritreaDimtaiILYS,somaliska
ggi-eklshj16511535gsomallska

Organisation

BarbasialesKristnaYohannesHabteMohammedAmonAnsvarig
producent/programledareproducentutgvare/ansvarig

programledare
delförening delFörening; TVochradio avav- föreningsverksamhufbreningsverksamhetanknytning

Förutsättningar

medlenmavgiñmedlemsavgiftengângs-ntedlemsavgift,Ekonomi
frånkulturnämndenbidag

ALU-personalingenALU-personalingenALU-personalPersonal ingen
385Frivilliga personerpersonerpersoner

medarbetare
studio.ingeningenstudio,ingenoch ingenliten studio egenLokalerutrustning har egenenegen- utrustningutrustningdigitalkamera egenegen

Målochverksamhet

ochkulturlitteratursamhillsinfomtaüonl-luvudmll samhallsinfonnation omom grekerochberättelsetillochEritrea,SverigeSomalia,:ska attSverigeoch
informationsvenskar.utvecklakulturenochförståelsemellansvenskar om

bådalande:svenskarspridatillsomalier, dansoch mat,
ca90%g:rekerochca3000eritreanertittareica5-6000soma1iskatittareUppskattatantal
10%svenskarStockholmStockholmitittare

Ivecka60min/vecka60minveckaProgranmtbud 90min
diskussion.intervjuer studioochnyheter,Huvudinnehlll debatterintervjuer,10. nyheter. olikaolika intervjuerochdiskussion.studioharn-reportageom musikwoch"familj.,v rv.

Samarbete
miljöochutrikesingetSlV.integrationsenhetSamarbetemedll. sv. departementkulturnämndenmynndlgheter
ingetingetmed inget12.Samarbetesv.

språkigamedier
Problem

påekonomi-bristutrustning-ekonomiochintemyndigheterna13.1% problemstörsta ser oss utrustning/studio-bristsigbryrmyndigheternainformationsfunktionsom inteproblemekonomiska omoss-
föreningarnaförstärkamåstemyndigheterna:ommyndigheternaborM att14. vikti v ekonomimedmediainformationmedvisysslar accepteraforbattringaförslag osssom

viktigekonomiskstöd goratt program-
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Lokal Kabel-TV: sammanställning frånintervjusvaren invandrarav medier
Stockholmi

Hlspanorama Rahwa Eritrea ParvazIKF-spanska tigga Junkka
Organisation

Ansvarig MariannCatan KirosFrewoldu MehdeMemarpuriproducent/programledareansvarigautgivare ordförande
Forenings TV-förening TV-föreningenen del- en en avanknytning föreningsverksamhet

Förutsättningar
sponsorerEkonomi medlemsavgiñ, medlemsavgift medlemsavgift.sponsorer

Personal ingenALU-personal ingenALU-personal ingenALU-personal
Frivilliga 20 5personer 20-25personer personermedarbetare
Lokalerutrustning ingen studio.ingen ingen studio,egen ingen ingen- studio.ingenegen egenutrustningegen utrustning utrustningegen egenMålochverksamhet

Huvudmål samhällsinformation.sprida samhällsinformation samhällsinformationochomlatinnmerikanskakulturtill bådeSverigeochEritrea. kultur,främjaintegrationsvenskarnaochmusik kulturutveckling.
främjaintegration

Uppskattarantal 60 70000svenskaroch svårt mångaca gissa når 5-10000men- catittare spansktalande tittarepersoner persisktalande
Prograrnutbud 60min/vecka 60minvecka 60minvecka

10.Huvudinnehall debatter politik,socialt studiodiskussionom musik,iblanddebatteromochunderhållningsprogrmn,religion.utbildning,etik ocholikareportageintervjuer,bamoch media.barnprogramomungdomspmgram intervjuerochnyheter
Samarbete

ll. Samarbetemed medSDNochsv. öppna inget ingetmyndigheter kanalen
12.Samarbetemed SVT ingetsv. ingetspråkigamedier
Problem

13.Två problemstörsta kanfinnasproblem ekonomiskaproblem ekonomimen - -måstelösasjälv -harinteutrustning/studio svårtman hafastmedarbetare-
Två14. viktigaste kanalenöppna ellervi ha utrustningoch ekonomiskastödegen- - -iörbattringsförslag måste SVT studiosynas hanätverkbland-fåbidragfrånkommun invandramtedier-
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ÖppnafrånsammanställningLokal Kabel-TV: inlervjusvaren kanalenav
i Sverige

Öppna Öppna Öppnakanalen kanalen kanalen
Göteborg St Malmö

Organisation

Ansvarig MarioHernandez BirgerStattin BlomgrenLage
Ordf.producent administrat administratör

2.Forenings föreningolika föreningolika föreningolikaen av en av en av-anknytning medlernslöreningm " föreningar föreningar
Förutsättningar

Ekonomi Bm,,. vgm,. .. 9-rsandningsavgiñ, projekthidrag,annonser
Personal 2fastanställda,2ALU- 3-ALUpersonal 8-10ALU-personal

personal
Frivilliga 6-8 l ingetpersoner personmedarbetare
Lokalerutrustning har studiooch har studiooch har studioochegen egen egen egen egen egen- sandningsutrustnikontor sändningsutrustning sandningsutrusmitrgw,Mdlochverksamhet

Huvudmâl7. mediet medietgöra medietatt tv- göra göraatt tv- att tv-
tillgängligtföralla tillgängligtföralla tillgängligtföralla
medborgare medborgare medborgare

uppskattatantal hushåll190000 330000hushåll hushåll1350000är ar ärca ca catittare tillkopplad L koppladtill kabelnat koppladtill
Programutbud dygnet dygnet dygnetrunt runt nint
Huvudinnehåll10. sändamedle sändamedlemmarnas sändamedlemmarnasuninformationoch informationoch informationochprogram program program,

annonser annonser annonser
Samarbete

ll. Samarbetemed Fritidsförvaltningenoch SDNochSDF kommunensv.myndigheter kommunen
12.Samarbetemed SVT,TV-4 SVT val ingett.ex.sv.språkigamedier ej organiserad
Problem

Två13. problem ekonomi ekonomi ekonomistörsta - - -personal ljudtekniskakvalitet. utrustning- - -
Tvål4. viktigaste kontinuerligt slindningsinnehållnornisk bättre faststatlig/kommunal- --Rsrbllttringsförslag frånstöd kommunen onomiskastöd finansiering

anställdasandaitidtextaprogrammet mer- - -svenska
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frånsammanställningnörradio inlervjusvarenBilaga 4 b. Lokal stationer: av
Göteborginvandrarmedier i

Radiorullen StudioUno Maha shomnvaJa längta
Organisation

Ansvarig MahvarsEbrahimi PatrisiaBoudon, AhmedDanesh
ordförande programledare ordf.ochprogramledare

running del radioförening delav av-anknytning föreningsverksamheten ibreningsverksamheten
Förutsättningar

medlemsavgiñer. medlemsavgifter frånbidrag ABFsponsorer
förvaltning.
.medlemsavgift,

Personal 5ALU- frånpersonal ingaALU-personal 2anställda AMI.
ALU-13 personal

Iü-lvllllga 2 4 ingenpersoner personermedarbetare
6.Lokaler- ng ingen studio.ingen ingen studio.ingen ingen studio,ingenegen egen egenuu utrustning utrustning utrustningegen egen egen
Mål vrrl0Ch amhet

Huvudmil bevaraochutveckla nyheter samhallet. nyheter,samhälls-om
kulturen, kultllmwwüingoch informationSverigeomge kulturutvecklingsamhällsinformation behandla ochIran.om integrationsfrågorSverigeochhemlandet ochfrämjademokrati

8.Uppskattatantal 5-6000persiska 6000 5-10000lyssnarei spanskalyssnarei persiskaca ca.lyssnare Göteborg Göteborg lyssnarei Göteborg
äogranxutbud 15tim/vecka 3 vecka 12tim/ veckatim/

Huvudlnnehåll10. nyheter.familjenbarnoch nyheter,ungdomsprogmn specielltprogram
riktattill familj ochungdomspmüam.debatt diskussion -barnominvandrarfragor integrationsfrâgor,och ungdomarochmusik.om

intervju
Samarbeta

Samarbete11. med inget inget ingetrv.myndigheter
12.Samarbete ingetmed inget ingetsv.pråldgamedier
Problem

IH brista -tidsbrist13. största -brist pengar rensar- vill-artdraresuraerbla -lyssnarnahaproblem mer
sandningstidutrustning

Två från anställaheltidspersonal14. viktigaste sandningsavgiñen kommunensänka -bidrag --flirhlttrlnøsförslag -kommunalbidragspecielltstöd kommun-
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nörradio sammanställning interviusvarenstationer:Lokala av
från Göteborginvandrarmedier i

Paname MakedonlakaradioRadio im- Eritreanskaradio
spamka Humla nnkedonlska

Organisation

Ansvarig CésarEspinompressansv. IvicaCelikovicMenasseiJoseph
programledare/producentprod,ljud/teknikSR ansvarigutgivare

Förening- delradioförening del avav tbreningsvföreningsverksamhet J
Förutsättningar

Ekonom medlemsavgiñ,reklam medlemsavgiñ.lokal medlemsavgtlbidrag,från från fråninvandrarfttrvalmingbidrag verksamhetbidrag
fråninvandrartörvalmingen och gratulationeri... förvaltningar

4.Personal ingenALU-personal personal ALU-personalingenALU- ingen

Frivilliga 8-10 l0 1personer personer personcamedarbetare
Iiokaler- studioingenng ingen studio,ingen ingen studio.ingen ingenegen egen egen.... utrustning utrustningutrustning egenegen egen

Målochverksamhet
Huvudmål informationutvecklaochspridaden sprida nyheter. om

aktiviteterinomsydamerikanskakulturen samhallsinfon-nation. aktuellatill
utveckla föreningendetsvenskasamhallet. bevaraoch den samtomge SverigeochMakedoniensamhällsinformation kulturenegna

Uppskattat 4000makedoniskaantal 5000persiskalyssnare 1000eritreanskai cacaca Göteborglyssnare i Göteborg lyssnareiGöteborg lyssnare
9. min/veckatigrinja 30min/vecka6timmarvecka 60

30min/veckaarabiska
Huvudlnnehlll10. sändningfärdigaolika nyheter.olikaungdomspro, program avfrånhemlandet,halso-ochsocialadebatter.kulmr-och pro,omfrågor.diskussion ungdomsprogam,musikmusikprogram.nyheter om

integrationochreportage
Samarbete

Sannrhetemed Invandrarfltrvaltningeningetll. ingetsv.
myndigheter

ingetinget12.Sannrbetemed ingetsv.sprlldp medier
Problem

studioelleringenTvå -brist ekonomi13. -utrustningochstörsta egenpengar. -utrustningsvårt krävaideell tidsbristproblem att-arbetsinsats
hittillsingaproblemTv myndigheterbör att14. viktigaste statligkommunalsatsning -- - 30minsändafinansieraradionavlönadeBruto-ingenting gor programsom- anställaSRarbetsinsatserkrävande -
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nörradloLokala sammanställningstationer: intervjusvarenav
från GöteborgInvandrarmedier i

Radio19Abrll Radioxerlon RadioEdopler
lärstilar gamarlgjaz

Organisation

Ansvarig RafaelZambrano AliResaAfsudi MulugetaW/Gorgis
prodlansvarigutgivare prodl, gramledare ordf./ansvarigutgivare

Förening- del del delav av avanknytning föreningsvetksamheten m . . . m . . .u v
Förutsättningar

Ekononi gåvor.bidrag,reklam medlemsavgift medlemsavgift,studie-
lokalverksamhet. cirklar.lokalverksamhet

tPersonal ingenALU-personal ingenALU-personal ingenALU-personal
Frivilliga 26 4 7personer personer personernnrlarbetare

6.lokaler-utrustning ingen studio,ingen ingen studio.ingen ingen studio,ingenegen egen egenutrustning utrustningegen utrustningegen egenMåloch " tvv
Huvudnül samhällsinformation, byggabroarmellan samhausinformation.ge att gebevaraochutveckla svenskochpersisk bevaraochutveckla

" .behandla kultur.samhälls- etiopiskkultur,behandla,integrationsfrâgor information integrationsfrågan
8.uppskattatantal 12000spansktalande 8 10000lyssnarei 2-300lyssnareica ca calyssnare lyssnarei Göteborg Göteborg Göteborg
9.Progranmtbud 9tim/vecka 2 Idm vecka 60min/ vecka
10.Huvudinnehñll ungdomspro,kultur- debatt,intervjuer nyheter.uugdonrspro,om,samhällsfrågor integrationsfrñgor,barn underhållningsprogram,pmgram,

debattochintervju och Jomsprogram. informationföreningom
Samarbete

11.Saunrbetemed FritidGöteborg inget ingetsv.uvndiuhner trañksakerhetsverket,SDN-
Gunnared.Backaetc

12.Samarbetemed inget inget ingetav.springamedier
Problem

Två13. största tidsbrist ingen studio -bristegen pengar-problem -brist -brist -tidsbristpengar pengar

Två14. viktigaste minskasandningsavgiñ bildainvandrar- -bidragradioprojektatt- -förbñttrlngsförslag bättreutrustning nredia ochInvandrartörvalming- ,,kommunaltstödoch motiveramedle- nu-adekvatinfonnation samlaatt pengar
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nörradio sammanställningstationer: intervjusvarenLokala av
från Göteborginvandrarmedier i

RadioMelu- Kurdiskaradio Aurbqjdumkaradio
persiska språkkurdiska guerllgjdnmkng

Organisation

Amvarlg lvioh Jaafari HemenMaorut BaramAtabeyli
ordf.ochredaktör ansvarigutgivare ordf.ochredaktör

Förening del del delav av av-anknytning förcningsverksanthet . .g v
Förutsättningar

Ekonoui medlemsavgift.bidrag medlemsavgiñ,bidrag medlemsavgift
frånavgiñ tulation lokalverksamhetgi

Personal l ALU-personal ingenALU-personal ingenALU-personal
Frivilligas. 20 5 5personer personer personermedarbetare

6.Lokalerutrustning ingen studio.ingen ingen studio.ingen ingen studio.ingenegen egen egen- utrustning utrustning utrustningegen egen egen
Målochverksamhet

Huvudnül7. påverkalandsman samhallsinfonnation. förstärkaidentiteten.att att
integrerasigi detsvenska nyheter.kulturutveckling kulturutveckling,
samhallet.samhällsinfor- behandla
mation.kulturutveckling iutegrationsfrâgor

8.Uppikattstantal 2500persiskalyssnarei 1000-2000kurdiska 300-700azerbadjanskaca ca calyssnare Göteborg lyssnarei Göteborg lyssnareGöteborgi
Prognmutbud 9tim/vecka 90min/vecka 2tim/vecka

Huvudlnnehâll10. Ungdoms-och nyheter,upplysning historia.omkvinnopmgmm,hälsoinfo. reglerdiskussion ungdomspmgram.nyadebatteri olika kringinvandrarfrågorämnen, och nyheter.dansochmusik
nyheterochmusik litteratur.

Samarbete

Sannrbete11. med invandrartbrvaltningen. Sparbankenoch ingetsv.Inyndnheter SDN,Fritidsförvaltningen Miljöiörvaltning
12.Samarbetemed inget inget ingetsv.sprñkigamedier
Problem

Två13. spnlktörbistringarstörsta ingetstöd myndigheter -kunskapsbrist- -problem svårt -tidsbristkrävahelgarbete -brist ochatt pengar- utmsming
Två14. viktigaste amningtillde -utbildning förstärkaledarskapete.- -förbittrlngøföralag tålamodhelgarbetande ochhaförening hjälperatt m:-erhållakommunaltel. varandra -pengar-statligtbidrag
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nörradio sammanställningLokala stationer: inlervjusvarenav
från Göteborginvandrarmedler i

RadioPejk karln RadioShahrvnnd
42:19 41.

Organisation

Amvnrlg FarhndFarrnan Gabriellalazanja NasserHosseini
ordf.ochredaktör programledare ansvarigutgivare

Förenings- del del radioñreningav avmimmi! föreningsverksamheten föreningsverksamheten
Förutsättningar

3.ikonen medlemsavgift, uxedlemsavgiftoch uiedlenlsavgiñ
och lokalverksamhetsponsorer.

lokalverksamhet
4.Personal 3ut anställda ingenALU-personal ingenALU-personal

4ALU personal-
5.Frivilliga 6 l Spersonerpersoner personunderbara
6.Lolnler-utrustningingen studio.ingen ingen studio,ingen ingen studio,egen ingenegen egenutrustning utrustningegen utrustningegen egen
Målochverksamhet

7.Hnvndmål samhlllsinformation. informeramedlemmar byggabroarmellanossfrågor.sociala iöreningenslivet, ochsvenskar-na,kultur-omkulturutvecklingochfrämja musik utveckling,behandla
demokraüprocessen sprlkproblerninga inlegracionsfrágor

8.uppskattatantal 8-l0000persisktalande 2-3000kroatiska 8-l0000persiskaca ca calyssnare lyssnnreiGöteborg lyssnarei Goteborg lyssnareGöteborg
9.Prognnnnlrnd 3tim/dag,7ggriveckan 30min/vecka 2tim vecka
10.Huvudlnndüll nyheter,familje-ungdoms- musik.info nyheter.bam-ochsportpogram,

ochbarnprogramdebatt festeroch unsdouxsprosrunommedolika olika patulntioner diskussionexperterom omimanen integrationsfrágor
Samarbete

SamarbeteH. med inget inget vägverkettillfälligtsv.ulyndirhetcr
12.Samarbetemed inget inget ingetsv.språklganudlar
Problem

-ekonomi personalbrist ekonomiskaproblem- -Två13. största -personalbrist studio ingen studioochegen egen- -problem ingen utrustningegen
bidragTvå14. viktigaste -statligakommunala -utbildning statligtbidrag-förhütülnpförslng flerreklamintäkter engagemangmer- -
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sammanställningnörradio intervjusvarenLokala stationer: av
från Göteborginvandrarmedier i

RadioIran Souvarit Radioradio AVA Somaliradio
innan SñLhL__. 4211; L-QIAL

Organisation

Ansvarig AhmedSalihTabar. RittaNaamanka MonsurTahrani SeedAhmed,
ordfjprograrnledareansvarigutgivare programledare producent

Föreningar del förenings- del förenings- del förenings- föreningsdelav av av av-anknytning verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet
Förutsättningar

Ekonomi medlemsavgift, gåvorreklam, medlerrtsavgift. ntedlemsavgift.
reklam frånmedlemmar ABF-studiecirkel bidragochlokalsponsorer,
lokalverksamhet medlemsavgift och verksamhetsponsorer

Personal igenALU-personal ingenALU- 2artstallda ALU-igen
ALU-personalpersonal 3 personal

Frivilliga 6 15 inga 6personer personervar- personer
8 aktivaärav

lokaler-utrustning har studio.har ingen ingen ingenegen egen egen egenutrustning studio.ingen studio,ingen studio.ingenegen
utrustning utrustning utrustningegen egen egenMålochverksamhet

Huvudnñl7. samhällsinformation finska samhällsinforma-bevara samhällsinforma-
kulturutveckling, språket.musik tion.kulturoch kulturochtion,
förstärkakvinnans och integrationsfrágorsamhalls- behandla
rolli media information integrationsñâgor

Uppskattatantal 20000persiska 5-10000finska 4-5000persiska 5-6000somaliercalyssnare Göteborglyssnarei Gbg Gbg Gbglyssnarei lyssnarei i

Progranmtbud9. 41tim/vecka 35 min vecka 12tim/vecka Ztim/vecka

10.huvudinnehåll underhållning invandrarfrågor.nyheter.ungdom ungdoms-och
ochkvinnopmgmm, info. konsultering bamprogram,program om
debatteri olika föreningen arbetsmarknaden,debatterom ominvandrarfrâgorintervjuer gratulationer utbildning,musikochämnen,

Samarbete

11.Samarbeteund ingetPolisen. ingetingetsv.myndigheter Försäkringskassan
12.Samarbete litesamarbeteSRmed inget inget ingetsv.springamedier
Problem

Två13 dåligstörsta ekonomi -bristingaproblem -tidsbrist pengar- -problem utrustning kunnigpersonal-brist ingenpengar --
Två14. viktigaste ekonomisktstod statligtstödingaforslag ekonomisktstöd -- - -förblttrlngsförslag -utbildningfrån -utrustningochföretag

från studio-stöd fonder
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Lokal nörradlo sammanställningstationer: interviusvarenav 1från invandrarmedier i Stockholm ll

Azerhadjanradio Etioplsknradio Kurdiskaradio
aurbadiauska Imrinli Denaibird

Organisation

Ansvarig MohammedAzur MekonenDeneke RasmiJalal
redaktör redaktör ansvarigutgivare

Forenings del del delen av en av en av-anknytning töreningsverksauitm ° ., r
Förutsättningar

Ekonomi medlemsavgiñ,aktiviteter emsavgimlitebidrag ntedlemsavgin,

Personal ingenALU-personal ingenALU-personal ingenALU-personal

Frivilliga 5 12 7personer personer personerntedarbetare
Lokalerutrustning ingen studio.ingen ingen smdio, ingeningen studio.ingenegen egen egen- utrustning utrustning utrustningegen egen egenMålochverksamhet

Huvudmål samhällsinfomtation, sprida kulwrverksamhet.
utvecklaochspridakulturen samhltllsinfonnation informationochmusikom

bådeSverigeochEtiopien
Uppskattadantal 1500azerbadjanska 9-10000lyssnarei 5-6000kurdiskaca ca calyssnare lyssnareStockholmi Stockholm Stockholmlyssnarei

9. gramutb 60rnin/vecka 3tim/veeka 7timlvecka
Huvudinnehâll10. nyheter.litteratur.politik nyheter,debatter,musik portagejntervjuer.olika

ochmusik intervjuer, kvinnoprograrnbarnprogram barn-och
Samarbete

Samarbete11. med fritidsförvaltningeningetsv.myndigheter

12.Samarbetemed ingetingetsv.sprâkigamedier
Problem

Två13. problem ekonomiekonomistörsta --utrustningochstudio " sändning- -
Två ekonomin14. viktigaste statligfinansiering förstärkastatligbidrag -- -törbattringstbrslag rikstäckandesändningutbildning- -
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sammanställning intervjusvarennörradioLokal stationer: av
från Malmöilnvandrcrrmedler

Bosnien-Hercegovina: SerbisktforumMirandonos
radiobosniska mans-Li

Organisation

NikolicVlastimirAnsvarig MiralemPervisovic GloriaBolinder
programledareprogramledareansvarigutgivare

delPörenings deldel en avaven av en- löreningsvwlrsamhetfbreningsverksanthetanknytning toreningsverksamhet

Förutsättningar

medlemsavgift,bidragmedlemsavgiftEkonomi olikaverksamhetsponsorer,
personalALU-ALU-personal ingen4.Personal ingenALU-personal ingen

15Frivilliga 3 3-4 personerpersoner personer
medarbetare

studio.ingeningenutrustning ingen studio.ingenLokaler ingen studio.ingen egenegenegen- utrustningutrustningutrustning egenegen egen
Mål verksamhetoch

samhallsinfonnaüon.Huvudmål utvecklaochspridasamhallsinfonnaüonom kulturverksanrhetspridabåde Sva-ige, kulturen.musikBosnienoch
språketochutvecklaintegmüonsfrågorbehandla

2000serbiskalyssnaremångauppåtUppskattar 10000och bosnier valdigtantal caca Malmöilyssnare ochkroateriMalmö
60minvecka60min/veckaProgramutbud 90min/vecka

ochbamnyheter.debatterHuvudinnehåll10. nyheter,studiodiskussion nyheter,reportage
och programreportage

Samarbete
ABF.SIVingetl Samarbetemed Malmökommunsv.

myndigheter
ingetinserSamarbetemed12. ingetav.sprâkigamedier

Problem

ekonomi,utrustningspecielltinteTvå problem ekonomi13. största --- utbildningutrustning --
statligfinansieringhjälpaföreningarNå statligstöd att14. viktigaste --- kunnigaha experterbilligtsändahjälpadeförblmingsñürslag svaga --
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Bilaga 4 Programverksamheten under Nörradioslationer:branden:c. kabel-
TV-slaiioner

ä QEl-TV
omm: 1%

Pmaanmthud inget inget-:Inrlnlngatid
förstaveckan

Frontmatad 2timdirektsändning. 2timdirektsändning,samt 2timmar- rektsandningändringar sporadiskt30-60min mån/ sporadiskt manvarjesann reguljärasändningsamtföljandetvi veckor 60min/veckabl 3/11.a10/11-98
Huvudukllgt studiodiskussion,telefon- studiodiskussion,telefon- studiodiskussion.telefonprvgnninnehlll samtal,inslagfrånTV4, samtalochinslagTV4 samtal,inslag TV4ochfrånbegravningenre, sammanfattningav,, brandenminutförminut

4 Huvud- polis,räddningstjänst, spanaktalandepolitiker. dingeitjör.politiker.medverkande n"- mun. polis. anhöriga,präst,anhöriga,andralandsmln anhöriga.ungdomar, ungdomarpräst

Huvudsakliga svenskamediabl radio, radio.TV. fråntidn,a radio,TV.tidn,fråninformation- TV,tid. krisgruppenoch krisgruppenfolkfrånoch krisgruppenochfolkfrånkällor folkfrånbrandplatsen brandplatsen brandplatsen

6 Kontakt/utbyte inget kommunenoch fritidsförvaltningenochmyndigheterav. fritidsförvaltningen kommunen

7. Kontakt/utbyte inget inget ingetIv-apråklga
medier

Kontakt/utbyte inge inget ingetutllnrlahmedier
Problem- -brist infomraüon -direktsandningenvisades -bristpåinformationupplevelse ñckingeninbjudantill m: saknarsent kunskapoch- -presskonferens -ñck informationingen erfmenhethanteraatt

presskonferensen: dessaproblem
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kabeI-TV- stationerNörradiostationer:branden:Programverksamheien under

S -TVAMEZJ
nåun:

KanalenexisteradeingetPrognmnthnd inget- brandenundersindnlnptld
förstaveckan

SVTsändeProgramrtbud 2timmardirektsändning. gudstjänstien ---slndnlngsdd reguljärasändningensam
tviföljande veckor 60 /veckabl lll llmin a.

studiodiskussion, inget3. Huvudsakllgt --pmgnninnehlll telefonintervju,inslag
TV4

socialkontor. ingetHuvnd- Polis,4. --ungdomarmedverkande föräldraroch

våra ingetSVT.SRochtidn,Hnvudsnklign --fråninformnünnø- medlemmar
yårredaktionbrandplatsen,källor

ingeochKontakt/utbyte medkommun6. --friüdsiörvaluiingenimyndighetersv. medsamband
direklsåndningen

gudstjänstidirektsändKontakt/utbyte inget7. --anledningSVTmedsv-rpråklga av
brandennndler

ingetinget8. Kontakt/utbyte --utländskamedier

april-98slutadesändakurs,TV-brist information.ingenProblem vargruppen- bristpresskonferenshaninteproducera resurserinbjudantill gaupplevelse p detfarms storatttrots enjustitieminisuzriets.fomtom program ctterñågan.
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Programverksamheten under branden: nörradioslalioner: kabel-TV- stationer

S0 I-TV 0 -MEDIA Ara Talandetvminä A C nr-
Progranuithud inget inget- ingetsåndnlngxtid
muta veckan

Prograutrntlyud 2timmardirektsändning. 2timmardirektsändning. 2timdirektsändning- omsändnlngstid reguljärasändningarsamt reguljärasändningarsamt branden.harfällandetvåveckor 30min/vecka 05/11 60minveckaa. 03/11 regelbundnasändningara.

3. Huvudnkligt studiodiskussion, studiodiskussion. studiodiskussion.telefonsamtal,p intervju, telefonsamtal.intervju, telefonsamtal,intervju.inslag inslag inslag

Huvud- polisen,anhörigaochandra polisen,anhörigaoch advokat.kurator,medverkande somalier andrasomalier socionom,elevassistent.
ungdomar

Huvdsakliga svenskamediabl radio, svenskamediabla radio. krisgxupper,svenskaalnforrmtiom- TVochtidningar TVochtidningar media.ochkällor " frbrandplatsen " m.. U mg,

Kontakt/utbyte 5/11kontaktadekommunen polisen.sjukhusen, ingetmanligheten ochbegärdeinformationsv. brandkårenochkyrkan
somaliska

7. Kontakt/utbyte inget SVT,TV4 kontaktadeTV4,sv-spráklga rapporterade 5underdgrmedier arabiskatillP2i Sthlm

Kontakt/utbyte inget BBGSomaliafrån ingetutländskamedier London,lokalTVfrån
Minnesota,lokalRadio
ochTVi Finland

9 Problennrpplevelaetittarnañck 4dagarvänta journalisterñck mediainteharsom respektsv.för informationenatt också knsyupp. vinför språkexbehovetagerasomaliska.myndigheterna svart hanteradenatt översättningav avhindrade i samla bristfälligainformationenattoss till .reportageninfoochgorareportage, informationenfrånTVbrist kunskaphurman ensidigendastvarbemöternämndaproblem svenskamedverkande
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kabel-TV-siotionernörradiosiaiioner:branden:underProgramverksamhelen

ÖppnakanalenPmgranmtbud inget- producerarintealndnlngnid
för-Itaveckan

sammanlagttimmars14direktsändningProgranutbud 2timmars- lvldirektsändningdimmer60d branden.sändningar ang veckorefterbrandenlvl veckor minveckaföljande

direktsändningdiskussion.inslagHuvudsakligt studio om
sjuolikabrandenprouaninnehlll TV4,telefonintervjuoch

språk.sammanfattning omannonser
krisgruppen.polisen.
länsstyrelsenspress
meddelandenetc.

brandenfrånBosnienHuvud- olika programompersoner språk:sjuolikapsykologochmedverkande lmam.läkare,
eritreanaka,spanska,andraungdomaroch
arabiska,Persiska.anhöriga.

bosniskakurdiska, och
somaliska

brandkåren,polisen,STV.radio.tidn,Hnvudaakllga personer kommunenfrånbrandplatsenoch samannaninformations-
infoviafax.länsstyrelsenkrisguppenldllor

fritidGöteborg.kommun.kommunenKontakt/utbyte
Invandrarförvaluiiagnxyndlghetersv.

ingetKontakt/utbyte
sv-språklga
medier

utbyteinget menKontakt/utbyte ingen sandesidirektsandningenutllndakamedier satellitviaEuroparepris
99.jan-feb

dentekniskastudionochsvårt begäraProblem att dåligutrustningenvargxatisarbetemedlemmarnaupplevelse
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Bilaga 4 d. Programverksamheten under branden: nörradiostationer

ggn Iranian S Uno VaSomäta missa
Progranutbud fn 30/10-98. 1/11-98sön lör31/10-98,sände- fre30/10-98,sände30minsindnlngatid sammanlagt4.30tim 3ca timförstaveckan

2. Progrannthnd kanalensända15timmar kanalensänder3- tinunar kanalensänder12timmarsändnlngpüd veckaper veckaper veckaperföljandetvi veckor

Huvudsnkllgt lästereportage sammanfattning,nanm och minut,reportage tystprogramlnnehâlloffren,studiodiskussion studiodiskussionoch studiodiskussionochochtelefonintervjuer telefonintervjuer telefonsamtal i

Huvud- persisktalandepsykologer, spansktalande igäster peraisktalandekrisgrupper,:medverkande läkare. ochvänner studion psykologer.läkare, ;krisgrupper familjer,ungdomar

Huvdsakliga krisgruppen.vårtreportage GP.Metro.SR radio.TV,tidn.lnfornutions- frånsjukhusen, och frånpersoner krisgruppenpersoner ochpersonerkällor frånbrandplatsen brandplatsen frånbrandplatsen

Kontakt/utbyte inget inget ingetnwndlzhetersv.

Kontakt/utbyte inget inget SR-Stockholmpåpersiskarv-inrikta
medier

Kontakt/utbyte inget inget kontaktmedfranskautländskamedier internationellaradionoch
radioLos-AngelesUSA

Problem- informationsbrist.ingen informationbrist.ingen ingeninbjudan någontillupplevelse inbjudantillnågon inbjudantill presskonferenspresskonfaens informationsmbteombrandkatastrofen
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nörradlostationerbranden:underProgramverksamheten

mmm:Luang
Ingetminsame9031/10-98,us:6timmarlör31/10-98.sände

fördaveckan

kmalensárxduw90 veckaunder minkanalen6timveckakanalen:underProgrlulnbud- min/vecka14/11-98.blaJ/ll.bla7I11,14I11-98slndnlnpüd blL3/ll,l7/H-98tvåveckorföljande

nyheouppllsnlngnyhetsupplasningstudiodiskussioniHamnar.:3. slmnunfnmingsammanfattningkon omlelefonsarmnlpmgnzrinndül direkt om bnndkamlzofcnlmmdkntutmfarl.intervjuer.Umm.
f L-pompa U vr -u

krisgrupper.polisen.läkarepsykologfannsingenpsykologer,spnnshahndeHuvud-4. lnndsmantaladehmdsGöteborgm1 iungdomarhiagrupp. somnaiva-kunde prisas. ligrinjaanhörig;samt

poliser.TV.tid.radio.Text-TVTV4.OP.Metro.SVT.GP,polisen.P4.Huvuüuülu SR. brandphrsenfrintolk personerkrisgrupper.luformdonülllur , programvårordf.ochvårfrånbrandpluum,
redaktion

instoch ingetmedpolisenendastliteKontakt/utbyte
sjnkhusarmättarrv

GP.Gr.T1"ochP2.P4.myStockholmSRiKontakt/utbyte7. Expressenapa-lugnmedier

komespondnnlBBC.APzsinnePormyl,tillrnpporwndeKontakt/utbyte Swede:Sthlm.ndinChile,Uruguay,Spanien.nndiarallmän RadioMakedonskNorge.spanskaBBC- BulgarienSerbienochIYV.

dagiigenvilleerfarenhethuringen manhmsknperfarenhet uingen inte.mandatgickkrisaitunüon.hanterarhmm-gr enhurupplevda man dålignformaüon;cbocktillstlrxdochvari"sjllvasdsaituadonen,problemal förinfokontaktadepolisenskullevlndaint:visste viingen vaninformationt prou-ex ñckingenrespons..svår B meninformationou,konferens au gjordeFöreningen enpresskonferensingenex publiceringiförntülmde
det11GPoch men -publiceradesinte
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Programverksamheten under branden: nörrodloslatloner

oAhrll
1%:

Pnm-anntbud 3031/1098sände8 inget inget-slndmnptid tim spanska,l/ll
företaveckan sändes3tim svenska

Proøranntbnd kanalensänder kanalenslnder2timl kanalen- sändersanningar sammanlagt19tim/ vecka,bla 2Ill,5/l1 60min/vecka.följandetvi veckor vecka branden i samarbeteom med hl 7Jl1-98a.Hammavsndradio
studiodiskussioner. studiodiskussionmed telefonintexvju.pmgramlnnehálltelefonsamtal, olika bl frångruppera reportageintervjuerreportage, krissrupper. begravningamaochdebatt telefonsamtal

Hammarkullen,präst läkare,psykologer, överlevandeetiopiermedverkande spansktalande advokaterochandrakrisgrupper,svenska kunniga brandkatastrofenpersoner.psykologer,ungdomar samtligairanier

P3,SVT.Arbetet.GP, krisgmppen,radio.TV GP,SR.SVT,frånegetreportage tidningarsamt frånpersonerbrandpl,lmsgruppeu brandplatsen
kontaktadepolisenoch inget ingeträddningstjänstforinfo

ñckingenmen
RadioStockholm inget inget

spanskaBBC ingetsamt ingetNorge

infonmtionsproblem svart infor-att informationsproblemingeninbjudantillex mation. Mona. lickingeninbjudanaompresskonferenstrots fickatt ingeninbjudantill tillpresskonferensinitiativettog presskonferens
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Programverksamheten nörradiostafionerunder branden:

Esâiü
indiske

Prognrmtbtrd 31/10.1/11-98 inget l/11-98sänt sånt60min-Ilndnlnztüd 9sammanlagttim
förstaveckan
Programutbud kanalensänder9tim/ kanalen 30änder min kanalensänder2tim/-dnrlnlngstld vecka vecka vecka.bl 8111-98a.tvåföljande veckor
Huvudsalrllgt studiosamtal. programledarenkortfattat diskussioni studionaprograninnehñll fråntelefonintervjuer branden,detfannsinga hur kanförebyggaom manolycksplatsen, behov info det liknandekatastrofer,reportage av egnafrånbegravningar språket telefonintervjuer

4 Huvud- psykologer,läkare. inget kunnigalandsmlln.
rmdverkande författare.ekonomer familjer.anhörigaoch

svenskarochiranier, föreningensstyrelse
anhörigaochandra

Huvudeakllga polisen,psykologer. svenskamedia svenskatidningar.
informatione- krisgruppen.svensk frånbrandplatsenpersonerkällor frånmedia.personer

brandplatsen
Kontakt/utbyte inget inget inget

myndighetersv.

Kontakt/utbyte inse inget inget
sv-ssråldsn
medier

Koutalrtlutbyte/utinga inget inget
Lindabunder
Problem- svårtingeninbjudantill ingetproblemför fåinformationatt att
upplevelse presskonferens bådefrånmedlemmarnakanväl presskonferenser

språketsvenska informalionsmotenoch
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nörradiostationerProgramverksamheten under branden:

nä
Prognmutbud inget 1/11-93sände90 l/1l-98sände2timsönson-andrahand nunförstaveckan
Prognnutbud kanalensänder3timIdag kanalensänder kanalensänder-rändnlngsüd bl 3/11-6111-98sände 90 2tim veckaminl veckaa.tvåföljande veckor sammanlagt12tim.
Huvudsakllgt i SR. medintervjuermpomse reportageom| brandkmastrofen.smdiodiskizssionmed ögonvinnen läste

ungdomarochfamiljer offrennamnenupptelefonintervjuersamt
Huvud- polisen.ungdomar. kurder festen redaktionensomvar
rmdverlnnde familjerochanhöriga.

hissruppen
Huvudsakllga SVT.P4.GP. GP andra TV4,Internet,svenskMetro. och svenska

frånlnlornmiom- Arbete tidningar media.personerklllor brandplatsen
Kontakt/utbyte6. polisentack inget ingetvare

Inyndigheter kontakterpersonligasv.
7. Kontakt/utbyte SRi Stockholm inget inget

sv-sprikiga
medier
Kontakt/utbyte ingetinget inget
utländskamedier
Problem- infommtionsbristOtillräckliginfomiation ingeninbjudantill
upplevda kommunen;lyssnarna presskonferensereller

blevförvirradeden informarionsmölenavsplittradeinformationr
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nörradiostationerProgramverksamheten under branden:

smala anarkism mmm
Säg :me: in

i. tbud 30/10.31/1038 30/10-98sände 1/11-98.sände-slndnlngmd sammanlagt 135sånt min 2tim
förstaveckan 14tim
r., ama- kanalensänder7 kanalensänder timlvecka2
sindninutid timldagenhela 135 /veckaminv.tvåfällande veckor 2/11-4/11-98sänt

sammanlagt21tim
Hnvudnkllgt studiodiskussioner. minut studiodiskussion,tyst ocprognudnnehill intervjuer. i och, , studion reportage.
Huvud- krisgruppen,läkare. ñnsk landsmlinochpräst
medverkande anhöriga.polisen familjertillde

räddningstjänst skadade
Hnvudsaklign informationfrån radio.TV.tid. TV.radiooch
:ufurmndom- frånpolisen.sjukhusen. folkfrånfolk brand- tidn,
källor räddningstjänsten, platsenoch brandplatsen

krisgruppen redaktionen
Kontakt/utbyte inget inget inget

myndighetersv.

Kontakt/utbyte P1Stockholm inget inget
sv-språklgn
medier

Kontakt/utbyte radioIsrael. ingeti inget
utländskamedier VOA.enfinsk

tidning, norsken
radiokanalv
svan så bristProblem- mycketlita inteatt

informationupplevelse myndigheternasinfo problem
frånvarierade polis

ochräddningstjänst
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Bilaga 5
Lennart Weibull Wadbringoch Ingela
Göteborgs universitet

masskommunikation JMGInstitutionen för journalistik och

svenska massmediersvenskarnaDe möternya

mediesystemet avseenden unikt. särskiltsvenska mångaDet i Ettär ut-
starka ställning. internationelltmärkande drag dagspressens Iär ett per-

Finland har dagspressspektiv det bara och SverigeNorge,är som en
medborgare. viktigt dragallanår i Ett ärstort sett annatsom grupper av

både tredjeden starka public serviceverksamheten radio och TV.inom Ett
roll för informations-drag massmedier överlag spelar centralär att en

också till-spridning förhållande till personliga kontakter. Sverigei I är
förtill undantag kvällspress genomgående högmediertron men --

invandrare flyktingarkommit till eller har inteDe Sverigesom som
fornasällan bakgrund helt andra mediesystem. exempelvis detsin i I

Jugoslavien, Turkiet eller Somalia saknas lokala dagstid-ii i stort sett
finnsspridning tala dagstidningarmed någonningar större äratt om; om

tabloidtyp.de vanligen lösnummerförsålda och Radion och televisio-av
propagandakanaler förbestår ibland statliga eller stri-ärnen av organ

Konsekvensendande politiska budskap. saknar läs-är attgruppers man
heller harför dagspress, liksom den grundin-positivaintevanor man

vanlig hos svenskar.ställning till radions och televisionens nyheter ärsom
frågan invandrare medcentrala då vad händerDen är när ensom

bakgrund beroende vadmediesystem plötsligt blir ii sägsett annat som
dagspress, radio Brandkatastrofen Göteborgoch TV. på Hisingen i var

sådan situation.en

Syfte och uppläggning
hur invandrareuppdrag har direkt fråganVårt påinte varit att omsvara

brandkatastrofen, iställetförhöll till medier tillanslutningsig i attutan
beskriva till-försöka bild förutsättningarna. syfteVårt är attge en av

till medievanor allmänhet hos invandrare.medier och Frågangången i
kanalerna används ochgäller både hur de svenska medierna ochstörre

vilken betydelse Utgångspunkten harutländska kanaler kan ha. varit att
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belysa medietillgång och medieanvändning både nationell ochpå nivå i
liksom Göteborgs kommun.Västsverige i

Underlaget

Underlaget kommer från de årliga frågeundersökningar genomförssom
vid GöteborgsSOM-institutet samverkan blandmeduniversitet iav an-

forskningsprogrammet Dagspresskollegiet vid förInstitutionen jour-nat
nalistik och masskommunikation, Göteborgs denuniversitet. Den ärena
riksrepresentativa studien Riks-SOM, den andra den västsvenska Väst-

Båda undersökningarna genomfördesSOM. form postenkäter underi av
hösten huvuddelen datainsamlingen skedde1998 under oktoberav-
och november med urval respektive boendepå 2800 2900ett personer-

omfattari Göteborgs kommunVästsverige. Väst-SOM med krans-
kommuner.

Svarsfrekvensen relativt hög: Riks-SOM och70närmare iprocentvar
60drygt Bortfallet bland invandrareVäst-SOM. docki påärprocent

grund språksvårigheter betydligt Alla slutsatser därförmåstestörre.av
tolkas med försiktighet. jämförelse används undersökningSom även en

1996,från genomförd den invandrartäta stadsdelen Angeredi Göteborg,i
fokuserarsärskilt hur invandrare väljerpå mellan olika medier.som

Disponering

Föreliggande har huvuddelar. förstatvå belyser medietillgången.PM Den
redovisas tillgången till olika medierDär hushållet, särskilt teknisk medieut-i

olika slag, och invandrarhushåll jämförs medrustning svenskars hus-av
håll. den andra delen översikt medievanorna dagstidnings-I görs en av -
läsning, radiolyssnande och förTV-tittande invandrare och svenskar.-

del både uppgifter förI varje helhet, förSverigepresenteras som
och för Göteborgs kommun. Allra förstVästsverige skall dock någrages

allmänna uppgifter de undersöktaom grupperna.

Invandrare och svenskar SOM-undersökningarnai

beskrivningarna medietillgång och medievanorI har utgångspunktenav
jämföra svenskar och invandrare. Definitionenvarit denatt av senare

dock flera komplikationer, har konsekvenser förgruppen rymmer som
analysen undersökningsdata. studier har frånvåra olikaI utgått tvåviav
definitioner. bygger medborgarskap svenskDen på medborgareena -
eller den andra platsen för denej- på har skiljtuppväxten. I påvisenare

föräldrarmed vilketi Sverige i Sverige, ipersoner uppvuxna uppvuxna
det följande detsamma svenskanär i annatsom personer uppvuxna
land, vilket detsamma första invandrare, ochär generationenssom per-
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föräldermedSverige minsti utom-uppvuxenmensoner uppvuxna en
alltså invandrare.lands, andra generationens

definitionen bygger medborgarskapdet gäller på visar sigNär som
utländska medbor-undersökningsdata andelenunderskattarnågotatt

femEndast cirka sig inteprocent varasvarspersonerna uppgergare. av
cirkasvenska medborgare. låga antaletDet isvarspersoner gruppen

150 också osäkra.någotgör svaren
tordeDefinitionen bygger platsen för någotpå uppväxten ettgesom

svenskar denöversikt finns tabell allabättre underlag. i natio-i AvEn
utomlandsandelen själva harnella undersökningen vuxitär uppsom

föräldrar utomands knappteller har har 15 Ivuxit procent.som upp
invand-första och andraGöteborgs kommun andelen generationensär

och Göteborgs kommunBåde nationellt25 i utgörnästan procent.rare
första invandrare likstoraoch andra generationens grupper.

mycket hete-komplikation invandrargruppenytterligareEn ärär att
första invandrareCirka i Sverige50 generationensprocent somavrogen.

40 från ochfrån drygthelhet kommer Norden, Övriga Europaprocent
förstafrån världen. Fördelningenknappt inom30 övrigaprocent
Blandexakt densammainvandrare Västsverige.igenerationens är nästan

bilden splittrad, vilketandra invandrare integenerationens är ännu mera
ursprungsland.det meningsfullt analyseragör att

Göteborgsnationellt och i kommunTabell 1 Befolkningens struktur,

Uppvuxen FörölderiUppvuxen uppvuxen
utomlands utomlandsSverige

GöteborgNationellt Nationellt GöteborgBefolknlngsstruktur Nationellt Göteborg

Kön:
3448 45 50Mön 49 46

52 55 50 66Kvinnor 51 54
100 100100 100 100 100

Ålder:
år 40 5023 2415-29 21 14
år 46 413049 3734 36 47
år 12 450-64 26 23 27 31
år 3 465-79 18 13 818

9910199 100 100101
Utbildning:
Låg 33 2543utbildning 51 39 33

35 37Medelhög 22 31utbildning 22 31
33 39Hög 26utbildning 27 39 36

101100 101100 100 100
90103 221Antal cirka 2 935 653 250svar

Procent av
12 6 11befolkningen 86 77 7

pa för Sverigefördelningenöver uppvöxtplatsKommentar:Procenttalen nederstaradenden anger
helhet för Göteborgsoch kommun.som
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jämförelse med svenskar föräldrarmed förstaI i Sverige äruppvuxna
invandrare särskilt överrepresenterad åldersgruppengenerationens i 30-

49 andraår, åldersgruppen Invand-generationen inte i 15-29 år.oväntat
helhet har högre utbildningsnivå förgenomsnittetänrargruppen som en

svenskarna. dock troligt detta delvis kan undersöknings-Det är att vara en
effekt: högutbildade bland invandrare benägna påär attmer svara un-
dersökningar lågutbildade.än

invandrare GöteborgFörsta generationens någoti är änyngre ge-
för gäller andra invand-nomsnittet Sverige. Detsamma generationens

Göteborgs kommun hälften dessa jämförelseunderi år,30är irare; av
med 40 för helhet.Sverigeprocent som

iEftersom ålder viktig faktor bakom medievanor detmångaär ären
lviktigt ha åldersstruktur bakgrund tolkningariatt gruppernas som en av lolika resultat. Analyser fritidsvanorolika exempelvis denvisar attav landra invandrare har profil svenskagenerationens i stort sett samma som

ungdomar ålder.i samma
i

lMetodsynpunleter
framhållasmåste de definitionerna invandrareDet ingen två äratt av av

helt perfekt. bidrar till det analyser kan förekomma tillDetta i vissaatt
motsägelsefulla då medborgarskap jämförs medsvarsmönstersynes

uppväxtplats. har dock redovisning långt möjligt försöktvårVi i så som
resultaten till helhetsbild.vävaatt samman en

Metodmässigt finns dessutom anledning understrykaatt att ien un-
dersökning detta slag postenkät med frågor svenska -tillpå storav en-
del utesluter de invandrare behärskar ochsvenska harinte intesom
möjlighet få hjälp med bidrar tillöversättning. Detta överrepresen-att en

för dem behärskar svenskan, vilket innebär dettation i sin itur attsom
resultaten finns överskattning användningen svenska medier.en av av

Medietillgång
då hurFrågan de invandrare bosatt har tillär sig i Sverige tagit sigsom

de svenska medierna. Vilken deras medietillgång förhållande tillär i
svenskarna finnsoch det skillnader förstamellan och andranågra-

invandrare Tillgången till förutsättningmedier förgenerationens är en
användning dem, likhetstecken kan mellannågraäven inte sättasav om
innehav och användning.

Sverige
Hushållen har omfattande medieutrustning vidi Sverige inumera en

alla har telefon, video ochmening. I TV, text-TV. Storastort sett grupper j
4
l
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flesta hus-allrademobiltelefon, liksomCD-spelare ochdessutomhar
mel-översiktjämförandedagstidningsprenumeration.hållen har Enen

tabellfinnsinvandrarelan svenskar och i
medborgareutländskaundersökningen siguppgivitDe i varasom

medborgare,svenskahushållmedietäthetöverlag lägrehar i sina än
framträderdifferensensärskiltskillnaden Den störstainteär stor.men

svenskarna borcirkaför dagstidningar: 75föga överraskande procent av
medbor-utländskablandmorgontidningsprenumeration,hushåll medi

Också40sifframotsvarande drygtboende Sverige procent.i ärgare
bland icke-lägreinternetanslutning någotpersondatorinnehav och är

svenskar.
medborgareutländska änblandklart högreKabel-TV-tillgången är

finnshushållsparabolochCD-spelarevideo,ifrågabland svenska. om
skillnad.det ingen större

1998Sverige,uppvöxrplals,ochefter medborgarskap2 MedieinnehavTabell
procent

Uppvuxensvensk UppvuxenSvensk uppvuxenMedie-
utomlandsutomlandsSverigeimedborgmedborginnehav

9894989198TV
5452425643Kabel-TV
2325212221Parabolantenn
7879807579Text-TV
9079 787879Video
6745554455Persondator
3937 252436Interner
6343754273Morgontidningspren.
77566658Mobiltelefon 65
3187 lll 28lFax
9370767276CD-spelare

2202509502l503 370cirkaAntal svar

1998Källa:RiksvSOM

huvudsakåterkommerefter ianalysmotsvarande uppväxtviNär gör
färredagstidningsprenumerationerna ärexempeltillmönster, attsamma

Samtidigt sigvisarinvandrargruppen.högrekabel-TV-tillgångenoch iär
invandrare,och andramellan första generationensskillnaderbetydande

bakgrund den ärflertalet fall harvilka isini yngre.att gruppensenare
till-liksominternetanslutningochpersondatortillgångExempelvis är -

andrablandhögremobiltelefonvideo ochCD-spelare,tillgången -
jämför andrasvenskarna. vibland Ominvandrare ängenerationens

svenskar,blandmotsvarande åldersgruppmedinvandraregenerationens
persondatortilltillgånggrad harhögresvenskarna isig ännuvisar att

frågaskillnad CD-spe-finns idet någonoch inteInternet, omattmen
mobiltelefon.ochlare, video
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iakttagelseEn intressant andelen med tillgång till hushällspara-är att
bol högre förstaär i invandrare 25%generationens bland svenskarän
21%. Med tanke de flestapå svenskar med hushållsparabol dess-att

bor villa kan deti rimligt jämföra hushållsparabolinnehavutom attvara
bland svenskar och invandrare flerfamiljshus.i sådan jämförelseI en

andelen medvisar sig hushållsparabol dubbeltatt är så invand-nästa istor
rargruppen.

ochVästsverige Göteborg
Jämförelsen mellan svenska och utländska medborgare bådei Västsverige
liknar och skiljer frånsig för tabellgenomsnittet 3a.Sverige Likheten är

svenskarna överlag har omfattande medieutrustningatt in-änen mer
vandrarna, skillnaden invandrarnaär i generellt liggerVästsverigeatt sett
lägre invandrarnaän helhet.i Sverige utländskaDe medborgarna isom

förefaller klartVästsverige mindre mediestarka. ligger klart lägreDe på
alla medier med undantag för hushällsparabol och, något fax.oväntat,

begränsarOm jämförelsenvi till endast Göteborgs kommun tabell 5b
blir den lägre utrustningsnivån tydligare.ännu

Tabell 3a Medieinnehav efter medborgarskap uppvöxtplatsNöstsverige,och
1998 procent

Förölder
Medle- Svensk svensk Uppvuxen Uppvuxen uppvuxen
Innehav medborg medborg Sverigei utomlands utomlands
TV 96 86 96 89 94
Kabel-TV 48 42 46 49 59
Parabolantenn 20 24 19 23 21
Text-TV 75 62 76 74 76
Video 80 68 80 72 88
Persondator 58 45 59 44 71
Internet alla 37 27 37 23 49
Internet bland dator-
Innehavare 62 43 62 38 80
Morgontldnlngspren. 74 46 76 53 60

påPren. GP 67 41 68 48 55
Mobiltelefon 63 47 64 45 75
Fax 18 21 18 21 24
CD-spelare 81 62 81 62 92
Antal cirka 1 515 100 1 235svar 150 135

Källa:Väst-SOM1998
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Göteborgsuppvöxtplats,medborgarskap ochefterMedieinnehav3bTabell
1998 procentkommun,

Förälder
uppvuxenuppvuxensvensk uppvuxenSvenskMedie-

utomlandsutomlandsi Sverigemedborgmedborginnehav
928695295TV
6755594560Kabel-TV
1420122213Parabolantenn
7472715971Text-TV
8770756375Video
7041584157Persondator
5120362136internet alla

bland dator-Internet
7934603460innehavare
5847753872Morgontidningspren.
53446836pa 66GPPren.
6847584857Mobiltelefon
2319172117Fax
8959816279CD-spelare
9010065070830cirkaAntal svar

1998Källa:Vöst-SOM

analyserartydligt, dålika viåterkommer, inteänSamma mönster om
och förstamellan svenskarnaSkillnadeneftermedieinnehavet uppväxt.

frågaklart iexempel Västsverigetill större iinvandrare ärgenerationens
hus-persondatortillgångmobiltelefon och itidningsprenumeration,om

gäller andraden generation-dettaemellertid intehållet. sigDet visar att
nivå ipåmedieutrustningendennainvandrare; äri sammagruppens

överlagSamtidigt dethelhet. ärSverigeiVästsverige sammasomsom
invand-andraochförstamellan generationensskillnaderåldersberoende i

lVästsverige.irare
ochGöteborgmellantill skillnadenorsakernasvårtDet är att ange
ochVästsverige,iförklaring invandrarnatänkbarlandet. ärEnövriga att

dettatecken påtid Ettkortare Sverige.Göteborg, harsärskilt varit idå i
invandraredeförklaring kande något En attärär varaatt annanyngre.

detindikeras ärbakgrund.Göteborg har Detta attbor i avannanensom
Nordenutanförländerfrån änkommerinvandrarefler Västsverigei som

helhet.vad det Sverigeiär som

Slutsatser
invandrareochsvenskar imellanÄven skillnaderklaradet finnsom
tillgångenintrycket iallmännaändå detmedietillgångfråga attärom

andrabland generation-god,mycketockså inte minstinvandrargruppen är
förhål-svenskarnatillförhållande ärskillnadernadärinvandrare, iens

landevis liten.
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Om bakgrundvi brandkatastrofen väljermot Vår utgångs-av att ta
punkt mediers roll föri informationsinhämtande finns det iakttagel-två

göra.attser
förstaDen iakttagelsen det mediumär för svenskaratt ärsom ett av

de viktigaste för lokal information de lokala morgontidningen finns i- -klart mindre utsträckning invandrarhushåll.i Andelen invandrare som
har morgontidningsprenumeration troligen lägreär verklighe-en ännu i

eftersom postenkät sannoliktten, överskattar tryckta medier något.en
andraDen iakttagelsen de medier därär skillnaderna frågaatt i om

tillgång mellanär minst svenskar och invandrare, mediersom är som
vanligen används och underhållning,nöje till exempel satellit-TVsom
och video. gällerDetta dock bland svenskar. troligtDet den högaär att
andelen för hushållsparabol invandrarfamiljeri kan bero på attsnarare

vill följa satellitkanaler på språk.sittman eget

Medievanor

harAtt eller har tillgånginte till medier viktig,man är inteen men- -
avgörande, faktor bakom regelbundenheten medievanorna.i hand-Det
lar även medium. Bland svenskar gällertypen sidanåom av attena
innehav kabel-TV och hushållsparaboler har lett till använd-av störreen

satellitkanaler,ning andraå sida nedgången hushållsprenumerationiav att
för morgontidningar allsnästan inte påverkar tidningsläsningen, efter-

kan ha tillgång till tidningen på plats, tillsom man exempel påannan
arbetsplatsen eller skolan.i

läserI Sverige eller idagtittar cirka 80 allmänheten nå-iprocent av
slags dagstidning regelbundet. Med regelbundetgon då minstmenas

fem dagar vecka. Procentandelen har fallit sedannågot slutetper av
1980-talet. liggerDäremot den regelbundna morgontidningsläsningen
förhållandevis stabilt på 75 Nedgångarna har framför allt gälltprocent.
kvällspress. förExponeringen TV genomsnittlig dag ligger cirkapå 85en

och har ökat sedan 1990-talets början,procent blandsvagt annat som en
följd TV4, också satellitkanalerna. Radions räckvidd liggerav men påav
drygt 80 det finns skillnader mellan deprocent, enskilda ka-storamen
nalerna. publikStörst har sedan 1990-taletmitten Sveriges Radios P4-av
kanal med cirka 40 regelbundna lyssnare.procent

Sverige

jämförNär vi svenska och utländska medborgare Sverige, deti är mot
bakgrund vad framkommit frågai medieinnehav förväntatav som om att
den skillnadenstörsta skall finnas ifråga dagstidningsläsningen. Dettaom
bekräftas delvis tabell 4i med viktigatvå modifieringar. detFörmen-
första skillnaden ifrågaär mellan svenskar och invand-om morgonpress
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hushållsprenumeration.fördengäller läsningdetlägre ännär varrare
förmedan detskillnadengällerandra justdetFör morgonpress,

skillnadfinns någonkvällstidningsläsning inte
bakgrund uppväxtdagstidningsläsningenanalyserarvi motNår av
och förstasvenskar generation-Differensen mellandetsamma.är mönstret

morgontidningsläsning näs-regelbundenfrågaharinvandrare i omens
Räckvidden ärhushållsprenumeration.jämförelse medhalverats itan

Ännu58%.invandrargruppenundersöktadenförhållandevisockså istor
blandläsareandelenhögarelativtmöjligen denöverraskande ärmer

ellernivåligger påinvandrare. Dessaandra generationens somsamma -
siffrornaåldersgrupper.svenskar Attmed itill och något över samma-

mycket högre,invandrare ligger så ärför andra generationens san-pass
tillsocialisationochspråkkunskaperför bättreuttryck bådenolikt ett

svenska medievanor.

uppvöxtplals, Sverige,ochmedborgarskapMedieanvöndning efterTabell 4
1998 procent

Förälder
Uppvuxensvensk UppvuxenSvensk uppvuxenMedie-

utomlandsutomlandsSverigeimedborgmedborganvöndning

Morgonpress:
8489 737387Minstl dag/vecka
6858776279dagar/veckaMinst5

Kvállspress:
5653 485153Minst dag/vecka
27242525263 dagar/veckaMinst

Radionyheter:
20344636443P4lokalt d/v
35284529433 d/vriksradionEkot i
98 9118Nörradio 3 d/v

151219183 19lokalradio d/vPrivat

TV-nyheter:
255040 42423 d/vRapport
27483936393 d/vAktuellt
27362932293 d/vNyheterna
163429 3433SVT 3 d/vregionalt
8231823183TV4lokalt d/v

Övriga medier:
482426 3434internet 1 d/v
34403742361Veckotidning d/v
31343l2931Bok1 d/v
392219g/mön 3120videofilm 1Hyr

2202502 9501503703cirkaAntal svar

Källa:Riks-SOM1908
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Även kvällspressläsningen ligger jämförelsevis högt invandrargruppeniom
den ändå mindreär regelbunden morgontidningsläsningen.än Möjligen

kunde tänkt kvällspressensig skulle ha lättillgängligtattman ett mera
innehåll morgontidningenän och därför skulle bli läst. dockDet ärmera
troligt behovet lokal hosorientering invandrareatt på sättav samma som
hos svenskar ändå det avgörande.är

radio P4 blandI svenskarnaär den dominerande kanalen. Detta
innebär denna också blir den nyhetskanalen både föratt lokal-stora
nyheter och Ekonyheter. finnsSamma invandrargruppen,mönster i men

lägrepå något ochnivå, med skillnad mellan lokalastörre nyheter ien
P4, ligger högre, och Ekonyheter riksradion.i det gäller denNärsom

lokalradion finnsprivata det skillnad,ingen medan närradion ligger hö-
invandrargruppen.i Särskilt kravet för regelbundenhet höjs, tillgre om

dagarminst 5 veckan eji tabell,visat deti utländskavisar med-sig att
borgare lyssnar på närradio svenska: blandän 10 utländskamer procent
medborgare, 5 bland svenska.procent

Närradion således den endaär radiokanalen där invandrargruppen
Åligger något högre. andra sidan försvinner skillnaderna vi utgårom

från uppväxtplats, möjligen beroende denna fler nordiskaattav rymmer
och nordeuropeiska invandrare. Bland andra invandraregenerationens

närradiointressetär lika lågt bland svenskar åldersgrupper.isom samma
likaMönstren tydligainteär analyserarvi radiolyssnandetnär efter

deuppväxt, går riktning.i människors begränsadeYngremen samma
för lokalnyheterintresse P4 slåri andraigenom i invand-generationens

Något överraskande samtidigt dennaär har relativt lågtrare. att ettgrupp
förintresse lokalradio.privat

TV-nyheterna domineras bland svenskar lik-Rapport. Rapport,av
TelevisionsSveriges regionalnyheter, har dock främst äldresom en pu-

blik, medan TV4s Nyheterna attraherar de jämför efterNär viyngre.
medborgarskap det förväntadevisar sig bland svenskarna.mönstret De
utländska medborgarna har nyhetstittande anmärkningsvärtett närasom

medöverensstämmer det svenska, med undantag för de i störreatt ut-
sträckning på nyheter TV4.tittar i

istället studerarNär vi nyhetstittandet efter svarspersonernas upp-
den förstaväxt, visar sig invandraregenerationens jämförelse medi

svenskar ha höga tittarsiffror föroväntat alla nyhetsprogram TVi utom-de regionala Resultateti SVT. svårförklarat. Möjligenär det följdär en av
det nationella för förstagenomsnittetatt invandraregenerationens inne-

håller förhållandevis fler nordbor, detta förklarar ändå varförintemen
nyheter utsträckningistörre svenskar. andraän Attman ser generation-

invandrare mindre SVTs TV-nyheter däremot förväntat medärens ser av
tanke deras lägrepå ålder. gällerDetsamma deras relativt omfattande
tittande TV4spå Nyheterna.
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ochsvenskarrznellanskiljerInternetanvändningen sig inte oväntat
medförmodask:undevadmindredifferensen äninvandrare, är sommen

svenskabland34dagstidningsläsningenexempelvis prrocenttillhänsyn -
anväinder minstmedborgare Internetutländska26 blandoch procent

delvis kananvändningentyder påveckan. varaDettagångnågon i att
ickesvenskariktad sajter.mot

det isigefter visaruppväxt attklassificerarviNär svarspersonerna
andelhögnnycketfinnsinvandrareandra generationens en
34%svenskarförhögre genomsnittetklart48%,Internetanvändare än

studierAndra visaråldersgruppen.svenskarlägre inågot än sammamen
blandskzillnadersocialamindrefinnsöverlagdet yngreockså på att av

internetanvändare.
Veckotidningarmedborgareutländskaläsermedier,Ifråga övrigaom

utsträckningdeliksomsvenskar, i störreutsträckning ännågot störrei
alltframfördetveckotidninigargäller ärVadregelbundet.Videofilmerhyr

utsträckningdel dessat i störreutomlandsde uppväxta tarär avsomsom
andraframför alltvideofilmi ärhyraifrågadetmedansvenskar, attän om

härOckså:svenskardetta äninvandrare görgenerationens mersom
invandrareandra generationensspelaåldersfaktorn in;emellertidtorde

är grupp.ungen

GöteborgochVästsverige
avgörandenågotpåskiljer intesigmediesituationenvästsvenskaDen

gratis-Undantaget ärSverige.inationella genomsnittetfrån detsätt
och1995sedan Göte-Stockholmfinnsbara itidningen Metro, som

startadeden 1998.därborg,
ochsvenskamellandagstidningslásning:skillnadergällerdet iNär

nationelltfrrånklartavviker Västsverigemedborgare ett ge-utländska
frågaskillnaden itill iförhållande Sverige är5a. stonttabell Inomsnitt

det likaverketsjåålva ärVästsverige imorgontidningsläsning istörreom -
förmorgontidningsläsningregelbundenfrågadifferens somistor om

morgontidning minstläsersvenskarna72prenumeration: procent enav
mtedborgarna. Däremotutländskade48veckan,fyra dagar i procent av

läser minstkvällstidningar, 338oftare procentrelativtdeläser settsenare
troligEnsvenskarnas 31medjämförelse procent.veckan igångertvå i

delsGöteborg ärinvandrargruppern iavvikelsertill dessa ärförklaring
kvälls-lokalfinnsdetdelsriksgenomsnittet,etableradmindre än att en

Göteborg.tidning i
Omgratisstidningen Metro.förklaringytterligarefinnsdetMen en -

svenskarsmellanskillnadenkrympermorgontidningdefinierasMetro som
till24från 11dramatiisktmorgontidningsläsninginvandraresoch -

utländ-Bland deveacka.fyra dagarför läsning minstprocentenheter per
40vecka överdagarminsträckvidd tvåmedborgarnaska Metrosär per
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Göteborgs-Posten når visserligen fler,procent. skillnaden räck-imen
vidd mellan tidningarna särskiltär inte stor.

Tabell 5a Medieanvöndning efter medborgarskap och uppvöxtplats, Väst-
sverige, 1998 procent

Förölder
Medle- Svensk svensk Uppvuxen uppvuxen uppvuxenanvändning medborg medborg i Sverige utomlands utomlands
Morgonpress z
Minst 2 dagar/v 82 88 61 79 83 88 71 84 69 80
Minst 4 dagar/v 72 78 48 67 74 79 58 72 58 66
GP 4 dagar/v 68 43 70 51 55
Metro 2 dagar/v 23 41 21 36 35
Kvöllspress:
Minst 2 dag/v 31 38 30 33 31
Minst 4 dagar/v 13 14 13 13 10
Radionyheter:
Ekot i riksradion 3 d/v 36 22 38 21 29
Privat Iokalradio 3 d/v 14 10 14 9 19
Nörradio 2 d/v 5 7 5 7 4
P4 lokalt 2 d/v 34 33 36 34 16
TV-nyheter:
Rapport 3 d/v 63 56 63 67 49
Aktuellt 3 d/v 62 50 64 56 47
Nyheterna 3 d/v 52 51 52 53 41
SVTregionalt 3 d/v 36 28 38 36 16
TV4 lokalt 3 d/v 13 9 14 13 7Öppna kanalen
3 d/v" 01 3 10 0 0 3 9 l 1
Övriga medier:
Internet 1 d/v 39 27 38 24 57
Veckotidning 1 d/v 27 27 27 31 22
Antal cirka 1 516 100svar 1 235 151 135

Kal/azvöst-SOM1998
Siffrornainom parentesör inklusiveMetro

" Siffrornainom parentes1 d/v
Kommentar:P4lokalt innefattar kanalen helhet,inte enbart nyhetssändningar.som

GöteborgsInom kommun tabell 5b bildenär densammai stort isom
Västsverige. kommunenInom dock skillnadernaär mellan svenskarnas
och invandrarnas morgontidningsläsning något större, även när Metro
inkluderas. räckvidMetros bland de utländska medborgarna Göteborgsi
kommun dock drygaär 50 procent.

analys efterEn uppväxt bild. Morgontidningsläsningenger samma
58% fyraminst dagar veckani någotär och kvällstidnings-svagare
läsningen 85% dagarminst två veckani något starkare bland första
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medjämförelsetabell 5a,invandrare iVästsverigei mot-generationens
förstabland bådestarkhelhet.landet står isvarande Metroi somgrupp

36 respektivemedinvandrare 55 iandraoch generationens procent,-
tillbegränsarbland svenskarna. Om vijämförelse med 21 procent oss

48, 44 respektiveandelarna 285btabellGöteborgs kommun så är
ochdebarasåledes uppenbart inte ärMetroDet är att yngresprocent.

tidning.invandrarnasocksåtidningkollektivtrafikresenärernas utan

Göte-uppvöxlplats,ochmedborgarskapMedieanvöndning efterTabell 5b
1998 procentkommun,borgs

Uppvuxensvensk uppvuxenSvenskMedie- uppvuxen
utomlandsutomlandsi Sverigemedborgmedborganvändning

Morgonpressâ
73 868484 91 668183 91 562 dag/veckaMinst

7273 5982 537542 6773 81Minst 4 dagar/vecka
5645703767GP 4 dagar/vecka
4448285231Metro 2 dagar/vecka

KvöI/spress:
29322938302 dag/veckaMinst

9121212 14dagar/veckaMinst 4

Radionyheter:
2619371834riksradion 3 d/vEkot i
19111411Iokalradio 3 d/v 14Privat
2757Nörradio 2 d/v 4

284840 462 d/v 44P4 lokalt

TV-nyhefer;
456265543 63Rapport d/v
47546362 513Aktuellt d/v
41525352 513 d/vNyheterna
284552343 d/v 50SVTregionalt
1824 24233 d/v 24TV4 lokalt

Öppna kanalen
0 02 1112 013013 d/v"

Övriga medier:
5723402141Internet 1 d/v
2229262525Veckotidn. 1 d/v
9010065070830Antal cirkasvar

Kalla:Väst-SOM1998
ör Metroparentes inklusiveSiffrornainom
l d/vSiffrornainom parentes

nyhetssändningar.enbarthelhet,intelokalt innefattarkanalenKommentar;P4 som

radiosSa dominerastabell SverigesRadiolyssnandet Västsverigei av
jämförtEkot Västsverigesamtidigt något iEkonyheter står svagaresom

utländskasvenskar ochbådegällernationelltmed Detgenomsnitt.ett
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medborgarna Tendensen densammai regionen. Göteborgs korn-är inom
tabell 5b. ställdes fråga lyssnandeI Väst-SOM ingen nyhe-påmun om
P4, istället nyhetslyssnandei lokalradio,på och detter privatutan om

regelbundna lyssnandet dessa kanalerspå nyheter ligger naturligt nog
lägre för de nationella Ekonyheterna. däremotän till P4Ser kanalvi som

alltså specifikt nyhetsprogram,inte mycket innehållet haräven om av-
nyhetskaraktär P4det dominerar bådeär ochi regionen i Göte-som-
borgs kommun. utländska medborgarna följerDe högre lyss-mönstret:
nande för P4 och omfattande lyssnande Göteborgs kommun.i Imer
jämförelse med riksgenomsnitt det mindre skillnad mellanär svenskaett
och utländska medborgares P4-lyssnande Göteborg.i

På har närradion förhållandevissätt i Sverige i stortsamma som en
spridning bland Ävenutländskastörre medborgare i Västsverige. om

andelarna låga pekar de tydligt sådanår riktning, särskilt dåiytterst
svenska 2% fyra vecka ochminst gånger utländska medborgareper
jämförs 5%. Göteborgs kommun bortfallerI dock skillnaderna.

Även analyserar radiolyssnandet efternär vi svarspersonernas upp-
istället för medborgarskap, återkommerväxt, tendenser. Ekony-samma

heterna riksradion de nyheteri har andel lyssnare.är Andrastörstsom
invandrare skiljer emellertidgenerationens ifråga lyssnandesig påut om

nyheter lokalradioi privat svenskarprecis motsvarande ålders-isom-
lyssnar de mycket de kanalerpå huvudsakligen innehållergrupp som

musik. gäller bådeDet och Göteborgs kommun.Västsverige Bland för-
invandrare ligger P4-lyssnandetgenerationens påsta i stort sett samma

blandnivå bland andrai Sverige; generationenssom personer uppvuxna
Ånyoinvandrare ligger det lågt. det åldersfaktom slårär igenom;som

svenskar lyssnar lika lite P4.påunga
tabell 5a det främst förstaI Västsverige invandrareär generationens

lyssnar oftarenågot närradio,på och detsamma gäller Göteborgsisom
kommun tabell 5b. Andra invandrare saknar heltgenerationen närradio-

ligger betydligt lägreintresse, och påi svenskarnivåstort sett samma som
åldersgrupper,i framför allt Göteborgs kommun.isamma

TV-tittandet nyheterpå Göteborg hari karaktäri stort sett samma
riksgenomsnitt. publikstarkaDe Aktu-ett är Rapport,som programmen

ellt och SVT:s regionala nyheter medan Nyheterna TV4 liggerVästnytt, i
lägre.något Bland utländska medborgare tendensen likartad,är imen

jämförelse med det nationella har framför allt Nyheternagenomsnittet en
högre andel tabell 5a.tittare i TendensenVästsverige exakt den-är

Göteborgs kommuni tabell 5b.samma
ÖppnaGöteborgs kommun finnsI kanalen, kabeläven översom

bland sänder producerade invandrarorganisationerannat program av
avsedda för den ÖppnaBland svenska medborgare haregna gruppen.
kanalen knappast publik;någon endast någon dem harprocent av som
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med-utländskaBland deveckan.den någon gång itill dentillgång ser
andelmotsvarande 15undersökningenhar ärborgare i pro-svaratsom
deteftersomunderskattning, ärtordeDetta sanno-snarastcent. vara en

språkproblemgrundpåfler denkanallikt denna när i avsomatt grupp
postenkät.påinte ensvarar

Öppna efterpublikkanalensanalyserarviOm svarspersonernas
invand-förstafrämst generationensattraherardennavisar siguppväxt

nivåligger påimedan andra12%, generationens stort somsammarare
O%.svenskarna

belysasöktGöteborgoch internet-förockså VästsverigeharVi
dennainvandrare.och årsvenskar Inte oväntatblandanvändningen

medborgare. ärutländska Det intressantablandsvenskablandhögre än
invandrareandrablandhögre generationensklartdenemellertid äratt

40%.svenskarförblandveckan genomsnittet67% gång äniminst en
medJämförkommun.Göteborgs viochbådegällerSiffrorna Västsverige

invandrare, sigvisarandraålder generationenssvenskar i somsamma
andrainternetanvändning änhögrehasvenskarna någotdock en

skillnaderna inteinvandrare, är stora.generationens men

Slutsatser
definieras,hur deninvandrargruppen,Huvudtendensen oavsettär att

svenskar.utsträckning Re-mindrenyhetsmedier änsvenskaanvänder i
hemländerna,frånmedievanorAndraöverraskande.knappastsultatet är

medierna.svenskainför detrösklarskaparliknandeochspråkproblem
gratistidningenundantagetdagstidningsläsning,försärskilt högTröskeln är

Metro.
finnasskulle någotför detbeläggfinns det någotinte attDäremot

tyderfrån Tvärtomnyhetereller Sverige.nyheterför svenskaointresse -
radionyheter påoch förför lokalsiffrornahögade relativt morgonpress

förgenomslagetsamhället.det Detvilja isig storaorienteraatt nyaen
braGöteborgoch ärinvandrarebland Västsverige annati ett ex-Metro

pekar dessutom på intres-Resultateninformationsintresset.empel attpå
påsvenskar,hos störreärinformationen,lokala precisför den somset

mindre orter.
invand-andraden generationensmönster ärintressant attEtt annat

med svenskar imedievanorbetydande likheter iuppvisar sammarare
samhälletsdetipå intyder växaLikheter på vägålder. är att nyaatt man
dockutvecklas svår-inväxande kommer årdettamediesystem. Hur att
det40 gårtill åråldersgruppenförst 50det atteftersombedömt, iär som

ellermediesystemetsvenskatraditionelladeturskilja anammatsom
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studie 1996En Angeredi

Angered förort tillär Göteborg skiljer delssigen sinutsom storagenom
andel invånare med det svenskaän Cirkaannat 50ursprung procent av-
angeredsborna har utländsk bakgrund och cirka fortfa-20 ärprocent
rande utländska medborgare, jämfört med cirka sju Göteborgiprocent

helhet dels den del invånarnasom stora siggenom av som- anser
tillhöra arbetarfamiljer. Ungefär 70 de svarande deprocent av attuppger
tillhör arbetarfamilj, jämföra cirka 35 Göteborgsatt kom-imot procent

helhet.mun som
1996 genomfördeHösten forskningsprogrammet Dagspresskollegiet

samverkani med Göteborgs-Posten och SOM-institutet frågeunder-en
sökning Angered.i Undersökningen hade fleraettsom teman attav
belysa medievanorna området.i

Dagstidningsläsning

Tidningsläsningen Angeredi skiljer delsig hur detgentemoten utser
både Göteborgs kommuni och Sverige helhet, precissom som
befolkningssammansättningen det. totala siffrornagör De för läsning av

morgontidning betydligt lägre knappaår 50en Angerediprocent mot-
dryga 70 Göteborg.i övrigaprocent

Tabell 6 Iidningslösning och prenumeration i Angered efter uppvöxtplats, 1996
procent

Lösning och Uppvuxen Uppvuxen Förölder uppvuxen
prenumeration i Sverige utomlands utomlands
Prenumeration 69 42 45
Laser morgontidning 4 d/v 72 40 54
Löser GT 4 d/v 12 10 18
Laser GP Angered varje vecka 63 47 56
Antal svarande 288 185 93

Källa:Kom-SOMAngered 1996

deTvå viktigaste skillnaderna mellan Angered och undersöktaav övriga
områden klasstillhörighetär och den andelen invandrare, vilketstora
också torde detvå viktigaste förklaringarna till tidningsläsnings-vara av

tillmönstret. Ser de skillnadervi finns mellan människor med olikasom
blir bilden klartuppväxt differentierad.

De är liggeri Sverige bådeuppväxta ifrågasom prenumerationom-
och låsning pånästan nivå göteborgare generellt. Desamma som- nya
svenskarna uppvisar något annorlunda bild. Andra generationensen
invandrare del de svenska tidningarna högretar i utsträckning deav än

utomlands.är Ifrågauppväxtasom påattom prenumerera en morgon-
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skiljerläsningen någotsigskillnadentidning inte utär stor, mer;men
morgontid-invandrare läserhälften andra generationensnästan enav

veckan.fyra dagar ining minst
svenskarnaför deviktigarenågotKvällstidningen ut att nyavaraser

förhållande-läserinvandrare GT igamla. Andraför de generationensän
kvällstidningenlokalafemte läser denutsträckning nästanvis stor var-

förklaringsiffra.relativt högvilket ärveckan, Enfyra dagar i ärminst en
invandrare.andrahos generationensoch klassammansättningenålders-

roll vadspelaruppväxtförhållandenemellertid barainteDet är som
fak-mängd andraocksåtill tidningarna,förhållningssättetgäller utan en

mellantidningsläsningskillnadernaExempelvis mänispelar in. ärtorer
tänkbarhelhet.GöteborgAngered Enoch kvinnor ii änstörre som

samhällen leverfrånochkvinnortill detta vissaförklaring mänär att
ochsamhällslivetdeltar på sättrelativt olikartade liv; iinte sammaman

använd olikainformationskälla på sätt.också tidningendå blir som
1996 harAngeredgenomfördes situationenundersökningen iSedan

drygtgratistidningen 30hadekraftigt. Metro1998dock ändrats Hösten
Göteborgs-PostenssamtidigtAngered,läsareregelbundna iprocent som

också ökaträckvidd något.

Informationsval
informationdelmöjligheterandrafinns dettidningarFörutom taatt av

ställning tillfickAngeredsstudiensamhället. i ettSvarspersonerna taom
tabell 7.antal sådana kanaler

frånfår samhälletinformationvanligenalt deAndelTabell 7 omangersom
procent1996uppvöxtplats, Angered,källor efterolika

FörölderUppvuxenUppvuxen uppvuxen
utomlandsutomlandsi SverigeKöllor

858996Svensk radio/TV
857887Lokala dagstidningar
8573övrigt 69Svenska dagstidningar i
806767vönnerFamilj, slakt,
664862Arbetskamrater
443033anslagstavlaInformationsblad,
331423Föreningar
234812tidningar/radio/TVUtlöndska
93185288Antal svarande

1996Källa: AngeredKom-SOM

för människorsrollavgörande viktig möj-oftaspelarMassmedierna en
de alternativradio ochsamhället; TVfå information ärligheter att om

medier.lättillgängligarelativtvilket Attflesta tvåde allra äranger,som

253



Bilaga 5 1999:68SOU

också tidningar vanliga källor kanså paradox eftersomär synas vara en
Angered utsträckningi inte så läseri morgontidning. Detstorman en

finns flera tänkbara förklaringar till svenska tidningar ändå såäratt van-
liga källor för samhällsinformation:som

förklaring naturligtvisEn med nödvändighetär behöverinteatt man
läsa tidningen ofta fyraså dagar veckan för få informationi attsom om
samhället; tidningen kan viktig informationskälla denävenvara en om
läses sällan. förklaring tillEn dagstid-så mångaattmer annan anger

skulle kunnaningar, angeredsborna begreppet lokala dagstid-iattvara
också räknarningar exempelvis Angered.in den fårGP deGenom man

verkligt lokala nyheterna det samhälle lever.variom man
Människor familj, släkt,i arbetskamrateromgivning vänner samtens -
också viktig källa för fåär reda vad händerpå samhället.iatten som-

gäller alldelesDetta särskilt dem andra invandrare;är generationenssom
det sociala kontaktnätet spelar roll. informationsbladFöreningar,storen

anslagstavlor ytterligare källor högreär utsträckningisamt som anges av
andra invandraregenerationens andra.än av

Utländska medier tidningar, radio och informa-TV anges som- -
tionskälla framför allt dem inte delär i Sverige.uppväxta Att taav som av
vad händer det gamla samhälleti går i inte görasom stort sett att utan

Ådel medier från det landet. andrajust sidan det då knappastatt ta ärav
information det svenska samhället dessa människor delom tarsom av

denna kanal.via

Förtroende för oli/aa medier
del den svenska befolkningenEn har relativt förtroendestor ettav stort

för medierna. gäller också Angered,Det lägre utsträckningi föri änmen
göteborgare eller svenskar generellt.

Tabell Förtroendet8 för medier etter uppvöxtplats, Angered, 1996 procent

Uppvuxen Uppvuxen Förölder uppvuxen
Medium Sverigei utomlands utomlands
GP Angered 91 82 93
TV4 lokalt 86 81 85
Västnytt 85 80 83
Göteborgs-Posten 82 76 84
P4 lokalt 82 66 83
Nörradio 79 62 70
Arbetet 70 57 67
P2 62 44 54
GT 57 54 62
City 107 51 46 68

Antal svarande 288 185 93

Källa:Kom-SOMAngered 1996
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gratistidningenlokalaför GPdenangeredsbornaförtroende harStörst
och de regio-morgontidningen Göteborgs-PostenlokalaAngered, den

göteborgarnabland övrigtTV4. Också i ärochTV-nyheternanala SVTi
åt-TV-nyheternaregionalaoch de VästnyttGöteborgs-Postendet som

finnsmediernasistnämndade bådaförtroende. ifråganjuter störst om
andrafödda generation-mellan dem Sverige,skillnader iheller äringa som

Angeredifrågautomlands.födda GPoch deminvandrare är omsomens
mindreutomlands någotde idäremot, kan uppväxtaärnoteras att som

med demjämförelsetillförlitlig, iutsträckning rapporteringen ärattanser
invandrare. Trotsandraeller generationensi Sverige äruppväxtaärsom

också deAngered det medium är uppväxtadetta, utom-GPär somsom
tillförlitligt.lands mestanser vara

Angeredmindregenerellt något iför mediernaVarför förtroendet är
dentänkbart påställafråga kan sig. EttGöteborg,i ärän svarmanen

Angered,den ärfrågan skulle kunna rapporteringatt ges omsomvara
därmed blirochflestaockså devilketnegativ svarspersonerna anser --

Angereds-harAngeredtidningtrovärdig. GPden heller Eninte som
trovärdigadetblir därmedochperspektivet rapporteringi sin mest-

mediet.

Sammanfattande slutsatser

medietillgång ochanalysernakanSammanfattningsvis säga att avman
perspektivvärdefulltoch invandraresvenskarblandmedievanor ettger

andraalternativtfrånkommer Sverige, ärmänniskorvad gäller intesom
har aldrigstudier någonflesta kvantitativainvandrare. Degenerationens

ocksådetinvandrarnastudera ävenmöjlighet omatt en gruppsomens -
heterogenitetenkunnaönskvärt Visa inomförstås hade varit att gruppen

studie för få.sådan blirdessaeftersominvandrare i varje-
invandrar-annorlundamedievanorna ikan konstatera utVi att ser

medie-medietillgång ochsvenskar. Generelltjämförelse med ärigruppen
mediernadetta hindrar är ävenmindre.användning intenågot Men att

för informationkällornade viktigasteför invandrargruppen är omen av
svenska samhället.detvad händer isom

människor medförspelaeller leanmedierna spelarVilken roll --
frågasvenskasamhälle det intressantärutländsk härkomst i ett ensom

medi-Är betraktamöjligtdet till exempelfunderafortsätta över. attatt
Är detsamhällebeståndsdel för iviktig integration ett nytterna som en

mediersvenskaanvändningendettill och med så justäratt avgenom
svenskdefinierar sig sommansom

de-betraktasmedieanvändningen icentrala dåfrågorSådan ettär
helhetsamhällslivetdelta ärkunnamokratiskt perspektiv. iFör att som
landetdetfinnsspråkanvända det idet viktigt kunna nyaatt som -
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vilket till blandsig använda medier.tar Dettaatt ärman annatgenom
särskilt viktigt fråga dagstidningari dessa tradition harattom genom av

nyckelroll det svensk politiskai samtalet och därmed fungeraren som
viktig beståndsdel den svenska demokratin.ien

medieanvändningMen bara frågainte demokrati,är utanen om
också band till den kulturen eller traditionen. invandrareett Föregna
med kontaktermånga till gamla hemland detsitt viktgivetvisär storav

kunna hålla orienterad vadsig händer där. haratt redanViom som av
den höga andelen hushållsparaboler invandrargruppen fåtti stöd för
antagandet tittandet det hemlandetspå TV viktigt.någotatt är Frånegna

tidigare SOM-undersökning 1995 dessutom utländskavien vet att
medborgare regelbundet köper utländska tidningar och tidskrifter regel-
bundet: hälften köper då och då utländskanärmare dagstidningar, drygt

tredjedelartvå utländska tidskrifter. Också lokalsamhället finns kanaleri
detpå språket har relativt användare;många Göteborg deti äregna som

Öppnafrämst den kalladeså kanalen.
Vilket medium väljer del bara fråga informa-inteäratt taman en om

det handlar högtion, grad identiteti och samhörighet. Invandrargrupp-om
splittrade medievanor tydligt uttryck för hurär invandrargruppenettens

hela tiden balanserar mellan skilda kulturer.två medievanornaI ingår å
sidan hemlandets eller det språkområdets medier, andraå si-ena egna

dan de svenska. förstaDen invandrare hargenerationens övervikt fören
de förra, den andra för degenerationen senare.

Noter

omfattandeFör genomgång mediesystemet och medieanvändningen,en mer av se
exempelvis följande: Hadenius, ochStig Weibull, 1999Lennart Massmedier. Press,
radio och fön/andling.TV1 Stockholm: Alba;Bonnier 0994:94SOU Dagspressen i
1990-talets medielømds/eap. Stockholm: Weibull,Fritzes; och Char-Lennart Kratz,
lotta red 1995 Tidningsmiüöer. Dagstidningsläsning 1990-talet.pá Göteborg:

för journalistikInstitutionen och masskommunikation, Göteborgs universitet
den avslutningsvis redovisadeI specialstudien från Angered fanns dock möjlighet

få hjälp med frågorna.översättningen Få utnyttjade dockatt den möjligheten.av
föreföllSnarast det fungera förstaså invandrare ibland fick hjälpgenerationensatt
barn ifyllandevidsina undersökningens frågeformulär. troligtDet det-av ärav att
gäller de två undersökningarna från 1998.storasamma

Vad tidigare framhållits postenkät kan förväntas överskatta läsningattsom en av
tryckta medier måste dennagivetvis jämförelse.vägas in iäven
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Örebro universitet
institutionenHumanistiska

sambandkommunikationsproblem iForskningöversikt:
samhällsstörningarallvarligakatastrofer ochmed

Inledning
förö-medochöverraskandesnabbt,oftadettill skerkatastrofen slårNär

ochmänniskor, organisationerskoningslöstdrabbareffekter.dande Den
hårt.olikaunderstrykas Idet börocholikasamhälle, på sättmen --

delidandemänskligadetnaturligtvis påtänkerförsta hand somman
konsekvenserhand kommerandraberörda utstå. iMentvingasnärmast

miljöförstörelse, på-skador,materiellaindirekt t.eX.natur, sommerav
myndig-förförtroendeallmänhetensrelationersocialaverkan på samt

samhället.andraoch iheter institutioner
lärdo-sammanfatta de viktigastesyftetöversiktenden här ärI att

händer kommuni-vadåtforskning sigden ägnatinom somsommarna
informationsbehovmänniskornasdvs. hurinträffar,katastrofenkativt när

hurfungerar,fungerar ellerinformationsförmedligen intepåverkas, hur
förändras,mediers informationochmyndigheterstilltilltroallmänhetens

medier göraoch Förmyndighetermellan attsamspelet uthur osv.ser
forskninginkluderas inomövergripandenågorlundasammanställningen

kriskommunikationsforskning.risk- ochkatastrof-,områden:antalett
heterogentganskaforskningsområdetunderstrykas ärskaSamtidigt att

metodologiskoch nämnareteoretisksaknasoch det ännu gemensamen
hängerslaget.det här Dettaunderlättaskulle inventeringar sam-avsom

harfallstudiekaraktär initie-studierde flestameddels är somatt avman
saknatdärförochkriserkatastrofer ellerspecifikagrundpårats av

skiftanddehar ämnes-forskarnameddelsambitioner,gereraliserande att
perspektiv.teoretiskaoch olikabakgrund

krisochkatastrof, risk inte ärbegreppenocksåbörDet attnoteras
hän-katastrofmedMedanellerutbytbara avser enmansynonyma.

betydandeförlidandeochsamhälletskador påorsakardelse storasom
möjligtellerförmodatdetsamma"risk"befolkningen,delar ettär somav

kol-ochindividuellbåde pådefinieraskanslutligen,eller fara.hot Kris,
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lektiv detnivå. härI sammanhanget handlar det dock primärt om sam-
hällskriser, vilka innebär samhällets grundläggande värden hotasatt samt

makt- och ansvarsförhållandena ifrågasättsatt jfr. Nohrstedt Tassew,
och1993, Flodin, 1993. slutetI översikten kommer relationen mellanav

dessa fenomen behandlas i processperspektiv däratt olika krisfaktorerett
diskuteras.

Samtidigt kan det konstateras forskningsområdet har starktatt vuxit
under de decennierna, både nationellt ochsenaste internationellt. Och

harinte minst perspektivet kommunikationenspå roll blivit bredare.
Medan deninom speciella forskningent.ex.man ägnar siggren av som

riskkommunikationåt tidigare främst koncentrerade riskenspåsig natur
arbetar idag med betydligt komplexa modeller inbegriperman mer som
både fysiska och sociala aspekter Gutteling 1996.Wiegman,

Avsikten med översikten ocksåär någon beskrivai mån de svårig-att
heter ansvariga myndigheterinom och medier ställs införsom dessai
extraordinära situationer och vilka lärdomar forskningen redovisarsom
från studier de olyckor och katastroferstörre inträffatav i Sverigesom
under de decennierna.två Den internationellasenaste forskningens re-
sultat finns hela tiden med bakgrunden,i skälet för särskilt foku-attmen

på antal inhemska fall översiktenett är ocksåsera ligga tillatt avses
grund för bedömningar vilkeni utsträckning haransvariga tagitav organ

tidigarepå erfarenheter agerandei sitt sambandvara i med diskotek-
branden Göteborg hösteni 1998.

bakgrundMot de tidsramarnasnäva har denna inventeringav av
forskningsläget kunnat baserasinte omfattandepå någon särskild litteratur-
genomgång. betydandeI utsträckning bygger den på svensk forskning-en
söversikt genomfördes börjani nittiotalet forskaresom av av en grupp
på uppdrag ochSPF Flodin,FOA Jarlbro,1993; Nohrstedt1993;av 8:
Nordlund, Nohrstedt1993; Tassew, 1993 uppdatering med rele-samt

studier publicerats därefter.vanta sammanställningenMen kansom inte
anspråkgöra på heltäckande med hänvisningatt till vadvara som ovan

forskningsområdetsnämnts heterogenitet.om
ska betonasDet föreliggande översikt omfattaratt inte tekniska as-

pekter katastrofer liknande den Göteborg. Författareni mediefor-av är
skare med samhällsvetenskaplig inriktning och därförgör anspråkinte
på besitta kompetens det tekniskaatt inom området. beteendeve-Den
tenskapliga forskningen på området, främst riskperceptionsforskningen,
ligger också utanför författarens forskningsdomän. eftersomMenegen
de samhälls- och medievetenskapliga aspekterna katastrofer och kri-av

knappast kan förstås grundläggandevissa kunskaperser utan indivi-om
ders riskuppfattningar har resultatäven vissa från riskperceptions-
forskningen integrerats översikten.i
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informationsbehoventillväxtExplosiv av
allvarligaspektrumkatastrof täcker inEftersom begreppet stortett av

följder kanochförlopporsaker,bakomliggandemed olikaolyckor man
ochkommunikations-påverkarkatastrofenhurbeskrivagenerelltinte

denlärandedetellersamhälletinformationsprocesserna i upp-gersom
ochförhållandenantal mönsterkantill. somhov Däremot ettangeman

regel-medföljdaktligen visssigoch visarallmängiltigaganskatycks vara
fartygshaveri,brand,handlardetoberoende ettbundenhet enomomav

be-redovisningenföljande kommerdet attkärnkraftsolycka Iosv.en
forskningen påfråniakttagelserallmängiltigasådanatillsiggränsa mer

koncentrerad till så-ochselektivmedvetetdenSamtidigtområdet. är
förståförsärskilt intressebedöms atterfarenheterdana vara avsom

kommunikations-innebärkatastroferproblemcentraladenågra ursomav
lärande.och försynpunkt organisationers

förfaktorngrundläggandesammanhanget atthärdet mestDen i
katastro-påverkassamhälletikommunikationsprocessernaförstå hur av

informationsbehoven. Mantillväxtexplosivden utlöserfen är avatt en
katastro-omvärldskontroll. Närbehovföruttryckdettakan ett avsomse

informationbehov rö-allmäntsåledesaktualiserasinträffarfen ett av
allradrabbade. Detvilkaoch ärkonsekvenserorsaker,rande dess som

förfrågningar, iflodvågordmed andrautlösermeddelandetförsta aven
katastrof-förriskzonenbefinna sig ikanfrån demsynnerhet antassom

trafik-mellankraftigtgivetvis t.ex.varierarhärjningar. Denna enens
utsläppmedkärnkraftshaveriellerorsakadkatastrof snöstorm ettenav

för-styrkan vågeniföljd. Men ävenradioaktiva avämnen omsomav
allmänhetenskonstateramindre kaneller vi attfrågningar är större

desnabbt inomansvarigasnabbt. Såoerhörtinformationsbehov attväxer
hanteraproblem situa-betydandeofta fårmyndigheterna attexempelvis

üonen.
nyhetsme-uppstår minstinte attTrycket på ansvariga genomorgan

snabbtförorganiseradedeeftersom är atthöromedelbart sig,dierna av
befin-ständigtdärförochinformationbehovallmänhetenstillgodose av

katastrofer.ocholyckornyheterförmedlaförberedskapisig att omner
and emergenciescrisesuttrycker det: Disasters,bedömareerfarenSom en

Theand time.anywhereunexpectedly,andsuddenly atstrike anycan
certain.factor, however,unpredictable.and Onesuddenbemaycauses

denXIHowarth, 1999, Förbehind."closewill bemediaThe s.news
akutadetfrågorjournalisternas iuppgift på mesttillhar att svargesom

harjournalisternasällandetbetyderkatastrofförloppet inte attskedet av
kontakternafriktionerskapar ibaravilketläget, inteinformation ommer

allmäntillutvecklaskatastrofentillbidramed kanochtill enattutan
1988.Nohrstedt,informationskris
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"Risksamhället"

modernaDet eller senmoderna samhället utmärks betydande riskerav
sammanhänger med urbaniseringen, industrialiseringensom och globali-

seringen. alltDe befolkningskoncentrationernastörre storstäderna,i
användadet storskaliga och tekniskt avancerade förav produk-system

ochtion distribution den snabba integrationen tidigaresamt åtskildaav
ekonomiska och marknader upphov tillsystern och falli mångager nya

oöverblickbara hot. Det säkert felmer påstå riskerna totaltattvore att
har blivit fler ochsett större exempelvis jämför med förhållan-om man

dena före industrialiseringen, kan dels konstatera de riskermen man att
människor dagi för högreutsätts i grad handlarsom sådana farlighe-om

har upphovsittter mänskligai aktiviteter, delssom dessa faror äratt
svårare upptäcka och förstå ochatt dels medvetenheten sådanaatt om
faror hela tiden växer på grund forskningsinsatser och medier-av
apportering. Det är inte minst sistnämnda förhållande, dvs medveten-att
heten antal senmoderna risker, försurningettom miljön, växthus-t.ex. av
effekten eller radioaktiva utsläpp från kärnkraftsverken, har ökat ärsom
bakgrunden till Ulrich Bech föreslagit beteckningenatt Risksamhället
för dagens samhälle. Enligt Bech har detta skapat tilltagande känsla av
osäkerhet människorsi tillvaro och minskad tillit till de ansvariga myn-
digheterna Bech, 1986.

Katastrofreaktioner

Teorin Risksamhället allmän bakgrundom till hur människorsger en
utsatthet och riskuppfattningar idag, denäven omstriddut är iser om

enskildheter.sina harDen emellertid begränsad relevans det gällernär
förklara hur drabbadeatt sambandi med plötsliga katastrofer.reagerar
det förstaFör kan det människor regelnoteras aktivt sökeratt eftersom

och till den informationsigtar och de rekommendationer t.ex.som an-
svariga myndigheter förmedlar katastrofsituationeri Nohrstedt Nord-8;
lund, 1993. skaDet till särskilda omständigheter för tilliten ska övergåatt
i ochmisstro ohörsamhet.

De beteendevetenskapligarent och psykologiska aspekterna av
kommunikationsprocesserna sambandi med katastrofer är nämn-som
des tidigare detinte denprimära häri översikten. skaNågot dock sägas

de vanligaste förmönstren individernas kognitivaom bearbetning och
beteenden om inte bygger följandeannat på Jarlbro,avsnittanges 1995,
och där nämnda källor. Detta lämpligengörs anslutningi till indel-en

katastrofreaktionernaning några skildai faserav eller perioder:
förberedelsefasen, varningsfasen, akutfasen och följd- eller återhämtnings-
fasen.
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vanligtförberedelsefaseninträffat under ärkatastrofen har ettInnan
svårigheternastudierflertal attfaran. nämnerförnekabeteende Ettatt

farornamedvetna innanmyndigheter,ocksåmedborgare, omgöra men
blanddet harolika ochdockindividerOlikafördet är sent. reagerar

uppfattas iriskerteknologiska mänhurstudier attivisat sigannat av
vidareOchdessa.negligeratenderarkvinnorutsträckning än attstörre

med lågindivider in-betydelse på såhar sättskillnadersociala attatt
riskerför sådanabekymrade änutbildningoch personerkomst är mer

personligupplevsriskenutbildning. Omochinkomsthögmed som
allmännadenmindreforskningsresultat änenligtdenbedöms vissa som

dekontrollaspekten. Dvs. imedsammanhängavilket kanrisken, antas
alkoholförtäring,riskbeteendet,kontrollpersonlig över t.ex.fall harman

ochDramatiskaandra.försjälvförmindre änupplevs den sen-ensom
faktisktvad de ärsannolikaofta änupplevsfarorsationella som mer

medi-förklarastroligenvilketfaror,vardagliga attmedjämfört avmer
deförrade änuppmärksammar senare.mererna

tillhar lettriskuppfattningar USAi attforskningenDen senaste om
mansfenomenetdetkallatshar vitakonstaterat mönsterett somman

tenderarUSAinnebär imän attvitaeffect. attmale Detwhite"the
Finucaneandra"riskabelmindrebetydligt änvärldenuppfatta som

farorrad olika"för långundersökning visar24. attSlovic, En1999, ens.
klimat-ochkärnkraftsreaktorertillsolbadochcigarettrökningalltifrån- mindreuppfattade risken änkonsekventförändringar vita män somatt- ibid..gjordekvinnoricke-vitaochicke-vita mänkvinnor,vad vita

ochfenomentill dettaförklaringartänkbaraolika argu-Forskarna prövar
biolo-ellerkunskaperolikheter itankenövertygande attmotmenterar

för-för deteftersom mönstret,förklaringen,skulle kunnaköngiskt vara
för detoch,utbildningsnivåförkonstanthåller an-kvarstårsta, manom

kvinnoroch inte över-mellanriskbedömning mänskillnadernadra, iatt
sinsemellanhadeoch kvinnorIcke-vita mänskrider gränser.rasmässiga

Förklaringenkvinnor.ochriskbedömning vita mänlikartad änen mer
kontrollhar störredäri vita månliggerforskarna att somsnararemenar

verksamheterriskabla änandraochteknologianvändningfördeloch av
medriskernadärför bedömerandrade en an-individerna i grupperna

tycksordandra någotmed"Riskbedömningenmåttstock: är somnan
hurbeslutenpåverkamaktindividersolikamedförknippad omattvara
harmedJämfört vita mänsamhället./.../med riskerhandskas iman

ochkontroll,ochmaktmindrelångticke-vitaoch mänkvinnormånga
ochsociala institutioner,ochteknologifördelhellerdrar inte avsamma

26ibid, 25,riskabel."omvärldendärföruppfattar s.mersom
inträder varnings-gårochöverhängande varningar uthotet ärNär

medfallvissareaktionsmönster, iolikaförekommerdennaUnderfasen.
gällerGenerelltöveraktivitet.tillfrånalltoch apatiinslagtraumatiska
enligtsändarenvederhäftig ärallvarpådock varningarna tas meratt
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uppfattning.mottagarens Det också vanligtår utlöservarningenatt sö-
kande efter ytterligare information för kontrollera riktighetenatt i varnings-
meddelandet. beteendeDetta har många förbisettsgånger planeringeni

beredskapen, vilket medför telefonlinjerav och andra informations-att
kanaler kan bli blockerade.

Efter varningsperioden följer akutfasen och beroende katastrof-på
finns det också här anledningnatur förväntaens varierandesig reak-att

tionsmönster. Panikreaktioner hör till det uppmärksammats mycketsom
både mediernasi och forskningen.rapportering i medanMen medierna
tenderat överdriva omfattningenatt människors panikbeteende iav sam-
band med katastrofer och olyckor harstörre forskningen visat sådantatt
beteende relativtär ovanligt och människor oftastatt rationelltreagerar

underäven sådana stressartade situationer. det finnsMen anledning att
undantag förgöra katastrofbränder. Dessa uppfyller ibland den grund-

läggande förutsättningen för panik, nämligen de drabbade uppleveratt
försig omedelbar och livshotandeutsatta fara samtidigt flyktväga-som

spärrade.ärrna
Ett vanligt fenomen akutfasenannat i ryktesspridning.är Bristen på

information katastrofens orsaker tillsammans med uppfattningenom att
faran betydandeär bidrar till framkalla spekulationer ochatt antaganden

kommunikationeni mellan individer och mellan medier och allmänhet.
finnsDet till och med klassiska studier matematisk formelangettsom en

för omfattningen ryktespridning, enligt vilken mängden ryktenav i om-
lopp varierar med betydelsen importance för den befolkningämnetav

involveras ryktespridningeni multipliceratsom med osäkerheten dei
uppgifter omtalas Allport 1947.Postman, katastrofensom Om upp-
fattas resultatet fara fortfarande finns kvarsom och kanav en som som
drabba ytterligare människor, exempelvis i etniskviss eller socialen

samtidigt bristen säkerpå och tillförlitliggrupp, informationsom upp-
levs det alltsåär mycket sannoliktstor, ryktensom eller obekräftadeatt
uppgifter får spridning.stor

Efter den akuta fasen inträder bearbetningsfas, återhämtnings-en
fasen, kan innehålla olika förinitiativ hanterasom situationen.att Ge-

eller organiseradespontana mobiliserasnom satsningar de berörda och
kanske lokalbefolkning till ömsesidig hjälp. olikaPå försöker desätt
drabbade införliva katastrofupplevelsernaatt med sina livserfaren-övriga
heter och återupprätta vardagen. kan handlaDet skaffa sigattom mer
kunskap den fara utlöste katastrofen och utveckla beredskaps-om som att
planer för hantera eventuellatt detupprepning. kanMen också handlaen

destruktiva reaktioner känslorom överlevnadsskuldmer survivorsom av
guilt och och konflikteraggression mellan olika bland de drab-grupper
bade. Under denna period inträffar sällaninte individernas försökatt att
förstå vad egentligen har hänt också resulterar börjarsom i sökaatt man
efter ochanvariga syndabockar för det inträffat.utse som
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kontaktenKommunikationsproblem i
allmänhetochmellan experter

sannolik-storlekrisksbedömningarnatidigarenämndes enDet att av
individer. Ettolikamellanbetydligtkankonsekvenser varieraochhet

med kata-sambandikommunikationsprocessernaförproblemsärskilt
bedöm-skildaoftalekmänoch görandra farorstrofer och är experteratt

skill-mångdimensionell,säkertfallettill så ärAnledningen ärattningar.
maktpositionutsatthet,gradenförkunskaper, mm.beträffandenader av

skälhärdetfinnsdetta attbetydelse. Men oavsettkan antas avvara
förochspråkbrukskillnader iförstadetaspekter. Förtvåsärskilt nämna

riskperception.skillnader iandradet
specialtermerantaloftakänntecknas somExpertspråket stortettav

kommunikationen. Oavsettförsvårarvilketallmänheten,förokändaär
där-ochbegriplighetsproblemoftakatastrofen uppstårsåkaraktären på

relatio-tillitochförtroende iallmänhetensförlustiblandocksåmed av
tillanslutningalltFramför iochmyndigheter experter.till ansvariganen

kundevilketkommunikationsklyftor,lättuppstårutredningartekniska
1986 ochTjernobylkrisen Sverigeimedsambandbåde it.eX.noteras
ändradegradvisdeInnebörden1994.förlisningefter Estonias av

Tjernobylkatastrofenefterstrålningenradioaktivadenuppskattningarna av
tekniskadeOchförvirring.avsevärdnaturligtheltskapadenedanse

deför övrigtliksomm/s Estonia,bärgningförförutsättningarna aven
sig inallmänhetenför sättasvåra attgivetvisäretiska avvägningarna,

ellersakkunskapererforderligahargrund intebland påannat manav
fackspråket.behärskar

väsentlig imöjligt ännuaspekten samman-andra är merDen om
angående vitavadmed nämntshänger ovanhanget. somDen samman

undersökningar.amerikanskauppmärksammats imansfenomenet som
inflytande påhardehar påvisat experterundersökningarFlera att som

ofta har snävarekontrollerasoch ettutformasverksamheterriskablahur
riskberäkningarMedanallmänheten.risk experternasdefiniera änsätt att

därförochriskdefinitioneravgränsadeochväldefinierade avförutsätter
ochsannolikhetenproduktendefinierasriskresulterabrukar i avatt som

riskuppfattninglekmannensinbegriperfaraVisskonsekvenserna enav
1987. DessutomSlovic,aspekterellerfler dimensionerbetydligtofta

individerolikaförbetydelseolikaharfaktorerolikadethar sigvisat att
människorantaletfunnitharExempelvis att1991.Drottz-Sjöberg, man

riskuppfattning änallmänhetensbetydelsefull förär merexponerassom
Thus,till:hänsynfrämstexpertberäkningar antarfaktorerde som

lessbelikelycasualitiesseveral toresultingpeple infewof aexposure
ofthanpublicand exposureriskfor perception aninfluential response

casualties."fewonlyinjuriesresults minorthat inpeople aormany
allmän-harstudier visat156 Andra attjfr.154;alt., 1992,Renn, s.et s.

kallats "outrage"-hardetpåverkasriskerbedömningarhetens somavav
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faktorn eller, med fri svensk översättning, maktmissbruksfaktornen Sand-
Miller,8: 1991. Enkelt uttryckt betyderman det för allmänhe-attsenare
det baraär faransinteten direkta skador viktigaär ocksåsom utan

huruvida de myndigheternaansvariga och tillräckligtärexpertera upp-märksamma och risken allvar.påtar
ochMisstro bristande förtroende för de kan förmodligenansvariga

uppstå olikapå katastrofsituationsätt i eller sambandien med upplevel-
akut fara. Skillnadersen iav en och allmänhetensexperternas risk-

uppfattningar kan leda till de får intrycketatt desenare ansvariga inteatt
hotet allvarpå eller fattartar irrationella beslut. Stress och kanmisstro

likauppstå mycket på grund hur de ansvarigaav agerar attsom av
för faran Hallmani sigexponeras Wandersman, 1992. förtro-Lågt

ende behöver antagligen inte ha medgöra vad deattens ansvariga
vidtar eller vidtar förinte åtgärder, kan falli vissautan uppstå ettsom
resultat latent misstro grundat delsav på vetskapenen lekmannensom
underläge förhållandei till vad gäller kunskapexperten och informa-

delstion, på misstanken de kanansvariga haatt intresseett inteattavberätta hela sanningen de falli där kontrollen riskerna har brist-varitav
fällig. dessutomOm motstridande uppgifter och rekommendationer för-
medlas, tillsammans med uppmaningar allmänheten skaatt inte sig,oroadetär sannolikt lekmannens tolkningatt blir rakt denmotsatt som ex-

tänkt dvs.sig, riskenperterna uppfattas större mindreänsnarare som
Nohrstedt, 1988.

Myndigheters risk och kriskommunikation-
ellerdeHur ansvariga inom myndigheter andra organisationer ireagerar

samband med katastrofer är givetvis i utsträckning identitisktstor med
vad gäller allmänheti för människorssom katastrofbeteenden. Apati
eller överreaktioner kan naturligtvis också förekomma dessai miljöer.
Det emellertid särskilt ska uppmärksammassom dettai deavsnitt är
speciella erfarenheter finns dokumenterade hur katastrofersom på-om
verkar organisationer och deras handlande framställningen baserar sig

Flodin,på 1993 inget anges. Det utmärkandeom annat för den typ av
organisationer här aktuella, dvsär myndigheter,som verksamhetenär att
förutsätts inriktad definieradepå mål,vara den regelstyrdär ochatt av-gränsad till visst ansvarsområdeett den innebär maktutövning.samt att
Katastrofen innebär regel det normala och relativtsom att rutinbetonade
arbetet måste läggas och till de speciella kravom anpassas situatio-som

ställer på myndigheten. hurnen I omfattning och vilkastor myndigheter
detta gäller varierar med katastrofens karaktär. En brandstörre landpå

knappastutsätter räddningstjänstent.ex. för oförutsedda eller direkt över-
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besvärligare detblir betydligtraskande prövningar, situationen ommen
handlar brand fartyg till havs,i ett osv.om en

olyckoråtskillnad mellanfallForskningslitteraturen i störregör vissa
katastrofer grund de ställer krav påoch organisationernapå attav senare

flera ochutveckla kontakter med olikasnabbt partnerstyperatt nya av
Informationsmängde-utanför det normala ansvarsområdet.gåsamt att

och denden kommer tillökar snabbt både organisationeninsomrna -
samtidigthanterasochska förmedlas till måsteomgivningenutsom -

ska lösas.koordineringsproblem Förmågankompetensfrågor ochsom
ställskrav svåratill flexibilitet och till påsituationensanpassning prov

icke-rutin-fårkan innebära både påoch sigorganisationen taatt nya,
strukturen.organisatoriskauppgifter och förändra den Detartade som

förhållandena kata-från normalaförsta hand avviker dekanske äri att
etableradevanligtvis harmyndigheterna,strofen resulterar ruti-i att som

förvaltningsstrukturen,vertikaltför kommunikationen tvingasinomner
snabb information.mediernas kravhantera allmänhetens och på

högthelst tillgodoseinformation ska naturligtvisMyndigheternas
vilket alltid lättsnabbhet, såkorrekthet ochställda krav intepå är att

allmänheten harde kravförena. försök rättsystematiseraEtt attatt som
jfr.leder följande listainformation tillställa depå ansvariga organens

1996. rangordninginnebär dockGuttling Listan ingenWiegman, av
kraven:

trovärdig#

tillförlitlig#

snabb#

begriplig#

rättfärdig#

delvis svåraknappast uttömmande och de olika begreppen ärListan är
syftet någrasärskilja helt den ändå preciseratjänarstringent. Men attatt

kommunikationsansvarinformations-centrala aspekter det och somav
katastrofsituationen.införmyndighetsutövare olika ställs Detnivåerpå i

mellanstrikt åtskillnadbör observeras dessa krav någoninte göratt
avsändarenrespektivemeddelandenauppfattning självamottagarens om

infor-med hurkommunikationen. Trovärdigheten hängeri nära samman
Informationenuppfattasmationskällan, sändaren, är tro-mottagarna.av
källa legitim,frånförutsättning den kommervärdig under äratt somen

för informationen denauktoriseraddvs. sändare iär att svaraen som
kanoch erkänt kompetent.aktuella Omväntsituationen, är mansom

okänd kompe-källa medfrån icke-legitimräkna med informationatt en
från sk.för informationkan gällahar mindre trovärdighet. Dettens t.ex.
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den innehålletgräsrötter myndigheternas informationmotsägs iom av
allt konstant.annat

Tillförlitlighet informationenuppnås korrekt eller kon-ärom sann,
och relevant.sistent överordnade kriterietDet tvekanär sannings-utan

kravet. finns förödande för tilltronDet så till sändareninget som upp-
täckten den farit med innebär också bristandeosanning. Dettaatt att
konsistens, dvs. olika meddelanden från sändaren heltinte åratt över-
ensstämmande, lika allvarligt probleminte sanningshaltenär ett som om
ifrågasätts. myndighet kan mycket väl betraktas fortsattEn tillförlit-som
lig förutsättningunder anledning till de uppgifterna och varför deatt nya

frånavviker tidigare besked tydligt förklaras. kan naturligtvis ställaDetta
krav de eftersomvissa på moral, det kan frestandeansvarigas attvara

dölja eller förtränga information strider vad tidigaremotny som som
the of of theMen: "From point view organisationssagts. reputation,

being found kind of the kiss of death."in Harri-out some cover-up
24. Relevansens1999, betydelse framgår kanske enklast denson, s. av

vanliga uppfattningen politiker undviker besvaraansvariga deatt att
besvärliga frågorna och stället talari myndighetDen iannat.om som en
allvarlig risk- eller katastrofsituation uppfattas detta fårpå betydandesätt
problem upprätthålla bilden själv tillförlitlig och trovärdig.sigatt av som

självklart, därför alltid enkeltEtt krav informationeninte så påmen
förstås den ska begriplig för dem denär riktar till. tidi-sig Denatt vara

påtalade komplikationen med språkliga klyftor mellan ochgare experter
lekmän detta ibland svårtgör uppnå.är Dessutom måsteatt att man
räkna med målgruppen kan heterogen med variationer iatt storavara
språkförståelse och förkunskaper Naturligtvis blir det allt vikti-i övrigt.

uppmärksamma dessa problem och med samhället blir allt-iatt attgare
mångkulturellt.mer

sällan har katastrofer snabbt förloppInte och det följdaktligenärett
viktigt och rekommendationer förmedlasvarningar skyndsamt till dematt

hotas faran. kan ibland besvärligtDetta förena medsom attav vara
kraven tillförlitlighetpå och begriplighet tiden knapp se nedan.när är

Rättfärdigheten handlar myndighetens information också börattom
förknippas med moraliskt acceptabla syften för fungera. detHär äratt

tydligare för de punkternaännu meddelandenän Övriga och sändareatt
kan isoleras fråninte varandra; huruvida informationen uppfattas som

rättfärdig beror både det konkreta budskapetpå och hur organisatio-
nen/ myndigheten bedöms avgörande faktorer förNågramottagarna.av

informationen och sändaren ska uppfattas rättfärdig denatt är attsom
relaterad till de drabbades förhållanden ochär behov, dvs den kän-att

netecknas lyhördhet, och den kommunikativa känne-situationenattav
tecknas öppenhet. lätt dettaDet krav förknippatär intimtäratt attav se
med det breda riskbegrepp lekmannen använder till skillnad frånsom

och med den betydelse den tidigare nämndaexperten outrage-som
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Överhuvudtaget forsk-förefallerriskperception.för individersfaktorn har
för frågorutsträckning sigalltområdet intresserapå i störreningen som

skulleretorikenhämtad frånmedmed dethar göra termatt som en
forskningen"ethos.riskinformationensbetecknas Men ävenkunna som

bidra-harpublic relationsellerkommunikationplaneradområdetinom
kriskommunikationsom-för risk-ochrelevantamed insiktergit ärsom

fram.lyftaskorthetskakonklusionerrådet. iNågra
kommunikations-traditionerhar två inomPå intressant sättett

varandrakommitartskilda sigmed tämligen närmaforskningen rötter att
utvecklatshandlandekommunikativtunder år. Teorin avsomomsenare

frankfurtskolans kri-skbakgrund denmedHabermas inomJürgen en
kommunikativtmellandistinktiongrundläggandeinnehållertiska teori en

utgångspunktgenerellanvändaskanstrategiskt handlandeoch somsom
distinktionHabermas ärkommunikationsprocesser.för analyseraatt

uppträdaförväntas irenodlaridealtypisk, dvs. den två intetyper som
blandformer.endastformverkligheten iempiriskaden sini utanrena

klassifi-skulle kunnamed dessa begreppalltsåTanken inteär att man
ochkommunikativinformationsverksamhetviss annanensomcera en

användbarkan distinktionen öns-strategisk. Däremot manomvarasom
derealiseraförutsättningarinformationsinsatsersolikakar analysera att

enligthandlandetkommunikativa ärförtecknadeskrav Detovan.som
samtaletinriktatdet på iförståelseorienterat,Habermas är parternaatt

samförstånd ochefter uppnåinformationsutbyteteller strävar att ge-en
syftethandlandetstrategiskaverklighetsuppfattning. det ärImensam

villden aktivadetsamförstånddäremot parteninte attstyrsutan av
fall syftadettaocksåInformationsutbytet kan iförverkliga sina intressen.

falldettauppfatta verkligheten ipå sätt,skatill menparterna sammaatt
jämkaberedd påhandlande aktören sinden strategiskt attär inte upp-

ställetuppnås ihansfattning det strider Konsensusintressen.motom
Enligt Habermasuppfattning.den andra sinpartenatt anpassargenom
formsärskildhandlandet öppen-kommunikativautmärks det avav en

giltighetsan-sklösaberedda in sinanämligenhet, är attparternaatt
underbyggaberedskapochvillighetMed andra ordspråk. visar attman

1990.påståenden Habermas,sina
nåttrelations-forskningen har Grunigpublic James stortInom ge-
effektivastevilken denenligteXcellence-teorimednomslag en

dubbelriktad ochdenutmärksinformationsverksamheten äratt sym-av
rimligtknappast1992.1984; DetGrunig ärmetrisk Grunig, attHunt,

ochhandlandekommunikativaHabermasmellanlikhetsteckensätta
begreppetsinformation.symmetriska Detdubbelriktade,Grunigs senare

outvecklade pårelativtoch dessbakgrundteoretiska systemteorii syn
eventuellt skulledet1997Larsson,dialogicitetkommunikationens gör att

kommunkativtstrategiskeller latentbetecknas dolt än somsnararesom
bådatycksmindredestobegrepp.med Habermas intehandlade Men
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fingret kärnpunktsätta på för förklara huruvida kommunikations-atten en
skapar förtroendefulla relationer, nämligen maktförhållandenaprocess i

den aktuella kommunikationssituationen.
Sandman,Peter de framträdande forskarna och konsulternaen av

riskkommunikationsområdet,inom har kommit till liknande slutsatser
betydelsen öppenhet och dialog för kommunikationen skaom av att

fungera, synnerheti samband med riskeri och hot. hans fallMen i är
den teoretiska bakgrunden varken Habermas kommunikativtteori om
handlande eller modell förGrunigs dubbelriktad, symmetrisk kommuni-
kation riskperceptionsforskningens resultat.utan betonarHansnarare
liksom de andra forskarnatvå betydelsen dialog och lyhördhet,av men
han har också utpekat handlarnästa insikternasteg omsättaattsom om

praktisk handling:i "The cutting-edge risk communication question to-
day longer how with thecommunicate public about risk;tono we
have moved long toward that Theanswering cutting-edgea way one.

how becomequestion the of thatorganization doto sort can
it."Sandman, 1992

Sandman berör tvekan den länken mellan forsknings-utan svagaste
resultaten och den praktiska implementeringen området.på finnsDet
uppenbarligen tröghet i kunskaperna tillstor omsätta prak-attprocessen
tiskt handling. flera studier har konstateratsI beredskapsplaneringatt
inför eventuella katastrofer ofta lågt prioriterad ochär att noggranna
utvärderingar syfte lära för framtideni försummas. och risk-att Hot-
utredningen konstaterade "Mycket1995 lite har för förbe-gjortsatt att
reda det omfattande informationsarbete kommer krävas deiattsom
svåra situationer utredningen skildrar. SOU 1995:20. aktuellEnsom
genomgång antal olyckor Storbritannienstörre i underett 1980-taletav

flera demvisar kunde ha undvikits hade dragitatt lärdomav om man av
tidigare katastrofer Young, 1999. svensk studie lokalaEn myndighe-av

informationsberedskap fann medevetenhetenters behovet så-att om av
dan hög, detta "dock slagit forminte utförligaigenomatt ivar men av
informationsplaner, specialutbildad personal realistiska övningar".samt
Dahlström Flodin, 1998. Handböcker och praktiska anvisningar på
området betonar vikten planera risk- och kriskommunikationenatt iav
förväg för minimera och begränsamisstag de sekundäraatt skadorna
Chess mfl., Covallo1990; Dahlgren1987; Flodin,8: 1998; Harrison,
1999; 1987.Regester, finns naturligaDet förklaringar till politiker ochatt
myndigheter kan tveka inför anslå betydande offentliga medel tillatt
förbättring katastrofberedskap andra påtagliga behov kanav mer vara-
svåra ifrån,avstå riskerna för framtida katastroferatt bygger på
sannolikhetsbedömningar, det inträffar sker det kanskevärsta långtom
efter mandatperiodens slut, Samtidigt det längden försvar-är i inteosv.
bart blunda för de krav ställs påatt myndigheter hän-ansvariga isom
delse katastrof vad hanterai och koordinera informations-av atten avser
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frånErfarenheternaledarskap.politisktochinsatserna visaatt
exempel Amnåhär tydligaEstoniafärjans haveriTjernobylnedfallet och är

1996. förefal-avsendenNohrstedt,Nohrstedt, vissaI8:8: 1987; Larsson
sedan haförkatastrofberedskapen några år varitkris- ochler åtminstone

jfr.företaggenomtänkt regeringen Lun-inomvissa äninom störremer
Nohrstedt, 1995.din

och kris-riskkommunikationenmålen föruppräknadetidigareDe
teoretiskakomplicerade densärskiltkatastrofhanteringen påoch inteär

okontroversiella.dessutom tämligenOch deoch principiella nivån. är
oftadem blir detförverkligatill praktikendet kommer iMen när att

belysahar försöktochbetydligt besvärligare. Otway Brian WynneHarry
framgångsrikbliförknippade med iprincipiella problemvissa är attsom

och beskriverräknarriskkommunikationen.hanteringen De ettuppav
etableradedetförsummasvilka deantal paradoxer, avanser

1993:Flodin,riskkommunikationsparadigmet Otway 1989;Wynne,

myndighe-hamnar desällanLugna/varna-paradoxen: ansvarigaInte#
försöka fåskabådedilemmateller informatörerna i attterna enman
ofrånkomliga,risker bedömsmänniskor vissaatt acceptera somgrupp
avfall befol-miljöfarligtfördestruktionsanläggning iplacerat.ex. att en

kunskapspridaangelägenområden, samtidigtkade är attomsom man
händelse larm.hur böroch ivarningssystemet ettavreageramanom

samtidigtochbåde riskerna småvill alltså ärMan övertyga attatt omom
beredda detomkringsboende bör påmindre dede inte är än att vara

värsta.

effektivitetssyn-informationensparadox.málgruppsanpassade UrDen#
behov.målgrupperstill de olikabör informationen Menpunkt anpassas

be-kunna berörarisksamtidigt handlardet storaantasom en somom
kärnkrafts-från läckandestrålningradioaktivfolkningsgrupper t.ex.som

tilldärför informationentrovärdighetsproblemreaktorer, kan uppstå att
allmänhetenriktas tillfrån den iomkringboende skiljer öv-de sig som

detaljeradekärnkraftsdriften spriderför anvisningarderigt. Om ansvariga
förfara vid larmskanärområdet hurtill befolkningen i ett menom man

dettakanfrån anläggningenavståndtill bordem påinte störresom
förförsöker dölja någotoch deuppfattas inkonsistent ansvarigaattsom

den bredare allmänheten.

ellerharInformations/eulturparadoxen. Varje organisation# en mer
språkbruk, informationsvägar,informationskultur, inkl.mindre unik mm.

kata-informationshantering,dess normala iunderlättarDetta enmen
medmed andrasamverkanstrof där krav finns organisationerpå annor-

Exempelvishinder.informationskulturer kan denlunda utgöra ett om
sekretessprägladochauktoritärutmärksden organisationen enavena
kultur.decentraliserad ochkultur den andraoch öppenenav

269



6Bilaga 1999:68SOU

Informationsbebov-jtøaradoxen. inträffar sällanDet# inte ansvarigaatt
myndigheter från allmänhetensmöter ointresse sida försökernär man
informera eventuella katstrof- och olycksrisker, för sedan ka-närom att
tastrofen väl hänt plötligt erfara allmänhet har nästanatt ettsamma
omåttligt informationsbehov.

Kroppsprálesparadoxen. konkreta sociala sammanhang informa-# I är
oftast mångtydig ochtionen för olika tolkningar,öppen därförinte minst

det från de myndigheternasansvariga sida klara ochatt sigsom ter som
entydiga meddelanden allmänheten eller berörda individer kanav upp-
fattas oklart och motsägelsefullt. Särskilt allmänheten uppleversom om

det de ansvariga säger inte med deras hand-överensstämmeratt som
lande blir kommunikationsproblemen betydande. kan exemplifie-Detta

med myndigheternas rekommendation till lantbrukarna efterras
Tjernobylkatastrofen släppa mjölkkornainte betepå grundpåatt ut av
det radioaktiva nedfallet samtidigt förklarade det fannsinteattsom man

anledningnågon till uppfattadesDetta uppenbarligenoro. som
motsägelsfullt Bland gävletidningvissa. tryckte föl-annatav av en som
jande rubriker:två strålningen den farligSverige.. föri äravtar ..men
korna" Gefle 1986.Dagblad 3 maj

Trovärdigebets/va/esambetsparadoxen. de# Om ansvariga ärorganen
framgångsrika högi sin uppnå trovärdighetsträvan kan dettaatt para-
doxalt bli hot den vaksamhet krävs för allmänhetenett motnog attsom
ska tillräckligt snabbt och rationellt ellerpå risk-varnings-reagera
meddelanden. alltså enbartDet godoär inte allmänheten fullt ochav om
fast förlitar depå kan hanterasig riskerna,ansvariga fallatt i varje inte

det leder till beredskapen sänks.attom

Tillförlitligbet/ rätyfárdzgbets-paradoxen. Med hänvisning till de# mål-
för riskkommunikationensättningar presenterades tidigare betydersom

denna paradox det alltid tillräckligt informationeninte är kor-att äratt
rekt försåvitt sändaren samtidigt undviker tala den osäkeräratt attom

Återigenoch ofullständig. kan erfarenheterna från Tjernobyl illus-vara
nedfallet blevtrativa. känt meddeladeNär det lågSSI på nivåer tvåatt av

till dengånger naturliga bakgrundstrålningen. dag meddeladestre Nästa
nivåerna ställenpå kundevissa den naturligagånger bakgrunds-att tiovara

strålningen. dagar efterTre det första beskedet meddelade kont-SSI att
fläckvis kundeamineringen ligga på hundranivå dengångeren av na-

turliga bakgrundsstrålningen. Samtliga dessa pressmeddelanden myn-
nade bedömningi hela tiden låg fast, nämligenut nivåernaen attsom
låg "under vad skulle kräva åtgärder".några Problemet här är intesom

uppgifterSSI:s strålningen felaktiga eller bedömningenatt om attvar av
situationen orimlig. Tvärtom korrektanivåerna och bedömningenvar var
såvitt bedömagår välgrundad. Problemet gick medatt SSInäratt utvar
de första uppgifterna talade dessainte preliminära ochattman om var
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efterhand blevuppgifternaskapade oklarheterosäkra, vilket när mer
förstadefrån det hade ståttdelvis avvikande iutförliga och press-som

boddeoroadeförmodligen hos mångaskapademeddelandena. Detta som
kontrollriktigt hadeintrycketnedfallsdrabbade områdenade SSI intei att

Nohrstedt, 1988.ville allmänhetentill lugnaläget varje prisöver men

myndighetskäl tillsjälvklart organisationoch tämligenEtt attannat en -
heltbereddkatastrofsamband medeller företag ärinte i att varaen-

dettariskeneller felbeömningaröppenhjärtlig tänkbara ärmisstag attom
1999.ansvarsutkrävande Harrison,formertill åtal eller andrakan leda av

övervägandensvärhanterligapekar antalParadoxerna ettutovan
myndigheter/organisatio-medsambandaktualiseras ansvarigai attsom

erfarenheterTidigarekatastrofer och kriser. visarrisker,ska hanteraner
kontakternainteraktionsproblemantalfinns idet överhuvudtaget ettatt

norskadenna Denoch medierna situationer.med allmänheten i typ av
dehandlarkonflikterantalTjernobylutredningen nämner ett omsom

ochmyndigheternakännetecknararbetsformerochskilda mål me-som
dierna:

regel prio-dehandlarTids/eonfli/eten ansvariga experternaatt# somom
och där-informationshanteringkorrekthetochfullständighet siniriterar

analys vadochinformationsinhämtandeförtid änför ofta önskar mer
snabbhet.kravmed mediernas påförenligtärsom

helstdedärför ansvarigaKállleonfli/eten uppstår attatt ser# organen
medierna,förmedlasdetoch bedömningarderas information är som av

synpunkter kommauppfattningar ocholikalåtermediernamedan gärna
fram.

myndigheter/organi-därigrundar ansvarigaAnsuars/eonfli/eten sig att#
korrekt ochinformationför derasjuridiskthar ärsationer attett ansvar

överlå-friare ochdäremotMedierna kanskada.åstadkommerinte agera
och vilka slutsatservärdeinformationensallmänheten bedömaåt attter

ska dras.som
beskrivaönskarregelKuns/eaps/eonfli/eten innebär att experterna# som

osäkerhetsmarginalerkomplexitet med angivandeall desssituationen i av
förenklingochpopularisering samti-däremotMedierna prioriterarmm.

behärskar expertspråket.de alltiddigt intesom
iblandmedierochhandlar myndigheterPrioriterings/eonfli/eten att# om

informeravad viktigtuppfattningarhar olika är att om.somom

inlednings-myndigheterna iTrovärdigbets/eonfli/eten uppkommer när#
eller oklarhetförvirringgrundkatastrofförloppskedet på vissett avav

medförakanfortsättningenvilketfelaktig information,läget i attom ger
medbetraktar demmedierna misstro.
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slutet denna översiktI kommer olika krisförlopp diskuteras och iav att
det sammanhanget framgår det hur dessa konflikter kan förklara vissa
problem kommunikationeni mellan olika och därigenom bidraparter
till krisutveckling.

Mediernas roll samband med katastroferi

välkänd översiktI teoribildningen masskommunikations-över inomen
forskningen har McQuailDenis begreppsmodell, enligt vil-upprättat en
ken det sammanhängande och rättsliga villkor förnormativasystemet av
mediernas verksamhet betecknas "massmedieinstitutionen McQuail
1989. dessaInom organisatoriska och professionella förut-ramar ryms

för densättningar massmediala kommunikationen, dvs här första handi
nyhetsförmedling. Följande framställning försöker belysa det motsägel-
sefulla och de komplikationer utmärker kris- och katastrofkommu-som
nikation förmedlad massmedier och journalister främst nyhetsplatspåav
om bygger framställningeninte Nohrstedtpå Nordlund,annat anges

och där1993, referenser. Mediersangivna och journalisters roll i sam-
hället komplex och innehåller flera olikaär krav kan komma kon-isom
flikt med varandra. innebär denDet enskilda redaktionen eller jour-att
nalisten kan hamna bedömningsfrågori svåra och avvägningar.

Vilka då de viktigaste svårigheternaär medier och journalistersom
ställs inför samband med krisförloppi begränsas framställningenHärett
till sådana problem erfarenhetsmässigt betydande och harvisat sigsom
dokumenterats forskningen. det följande behandlasI antal kon-av ett
flikter journalister kan hamna då de katastroferi ochsom rapporterar om
kriser därför mediernas roll komplicerad och förväntningarnaäratt på
journalisterna motsägelsefulla.

Informations/egna eller tredje statsmakt. kan konstateras# Det detatt
svenska språkbruket kallar medierna för tredje statsmakt eller fjärdesom
statsmakt, vilket vanligare den engelsktalandeär deleni världen påav

ovanligt tydligt uttrycker den kanske grundläggandesätt kon-ett mest
flikten Åjournalistikeni dubbeltydighet. sidan förväntassingenom ena
medierna, framförallt nyhetsförmedlingeni tillhanda-iäven övrigt,men
hålla informationskanal bidrar till samhällets sammanhållningen som

väsentlig information sprids mellan dess olika delar. lig-att Härigenom
krav från sidainte minst beslut kommuniceras till med-ett statensger att

borgarna, medierna allmänhet haräven föri samhäl-attmen ett ansvar
lets sammanhållning och fortlevnad. framgår klartDetta samband medi

katastrofer, då viktig information med uppgifter aktuellat.ex. riskerom
och förhållningsregler snabbt behöver föras till hela befolkningen.ut

Å andra sidan föreställningeningår tredjei statsmakt journa-attom
listerna ska förhålla oberoendesig och kritiskt granskagentemot staten
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journalistiskaleverne. Denallmännabeslut ochåtgärder,makthavarnas
ak-oberoendeavseende motpartdetta utgörauppgiften somiär att en

däri-ochvandelpolitikernasmyndigheternassåvälifrågasättertivt som
förmöjligtunderlagobjektivtmed såmedborgarnaförser somettgenom

applice-debatten.demokratiska Mendeltagande denaktivt i manomett
miljö-låtsamhällsstörning, sägapådetta större enresonemang enrar

tillämpasska ikravdettahurfråganuppenbartdetkatastrof, är att om
ställsJournalistenbesvara.enkelifrånlångtfalletkonkretadet är att

ochräddnings-upptäckerhon/han attinför avvägningar:svåra om
bättrekunde hanteraskärnkraftsolyckaeftersaneringsarbetet storen -

sigvisatmyndigheternasdegrund ansvarigapå prognoserattt.ex. av
kritikdennaskabegränsadeföråtgärderoch vidtagnahoppfullaalltför -

påföljdmedakutafortfaranderiskernamedan äroffentligtframförasdå
myndighe-minskaytterligareförsvårasstrålskyddsarbetet attgenomatt

människorsöka oroochtrovärdighetternas
allaförlösas gångkanslagdetta intedilemmaTydligt är enatt ett av
be-ställningstagande,krävsallmänhet.eller Det nyanserat eni ett mer

slutändan måste görasikonkreta situationendendömning avsomav
ställningstagandejournalisten.enskilda Detoch denmedietenskildadet

rollvilkenpåberor påsedanmediet/journalisten sin göri me-tursom
val kanoch dettaikläda situationenväljer sig idiet/journalisten varaatt

akut-Befinner isigomständigheter.rad olikalångpåverkat manenav
detstabiliserats ihar lägetellerkrisförloppkatastrof- ellerfasen ettav

frågandemedieVilkenföljdfasen ärkallades omtyp av -som ovan
etermedi-ochmellanförväntningarna varierarochkraven t.ex. pressen

snabbaremycket änpublik sånormalt når sindeeftersom senareerna
tidningarna.

ak-Katastrof- och krissituationerinformation.korrektellerSnabb/yet#
förmedlaskyndsamtsidanmellan åkonfliktsällantualiserar inte att ena

riktig-uppgifternaskontrolleraden andraochuppgifter åtillgängliga att
motstri-ofrånkomligen tvåhandlardetKonfliktenhet. genuin:är om

finna tvåkantillgodoses. Härfullt kanbådakravdande inte manutsom
snabbhetprioriterarstrateginjournalisterna.bland Denskilda strategier ena

omedelbart.förmedlasskainformationtillgängligallförespråkaroch att
överlämnas åtimplikationer mot-tillförlitlighet ochbedömaAnsvaret att

härProblemet ärmedborgaren. attellerindividenregeldvs itagaren,
ochförstHandlafölja principenriskerarallmänhetenfrånreaktionerna

infor-stället kravet på attandra iprioriterarstrategintänka sedan". Den
möjligt kor-långtochkontrollerad såförmedlas skamationen varasom

förhållnings-dettaläggs itillförlitlighetsbedömningenförrekt. Ansvaret
medProblemetmediet.hosallmänhetenpå stannaröver utansätt

tänkandetkan tareffekten på attdenna strategi är mottagarna varaatt
handla.fördet blirtidlångså sent attatt
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Förståelse eller förströelse.# massmedieforskningenInom förekommer
uttryck "medielogik" alltidett inte används helt ellerstringentsorn i

betydelse. den underliggandeMen idénsamma mediernas villkorär att
frammanar typiskavissa framställningsformer för den förmedlade infor-

Ellermationen. med andra 0rd mediernas dramaturgi. Till dennaen egen
hör benägenheten forma innehållet enligt schabloner.att Vissa kanDet t

handla polarisera händelse konflikttermer,ex. att i betonaom en att
sensationella men kanske mindre väsentliga aspekter, personifieraatt
skeendet och konstruera sk. mini-historier kringatt strukturnarrativen
med problem klimax upplösning.moment som: - -

Orsakerna till mediernas berättarform får dessaatt stildrag kan vara
flera. Bland den fasta strukturenutgör underlättandeannat elementett

kan vital betydelse för mass-kommunikationsom därvara av mottagarna
består mängd med mycketstor varierande förkunskaper.av en personer
Dessutom dramaturgin,tjänar till stoffettermen, görasom anges attav
intresseväckande och upplevelserikt.

detMen gäller dennär kommunikation härtyp är intresseav som av
kan dramaturgi och upplevelserikedom värden hamnar kon-ivara som
flikt förståelsemed och kunskap. tillspetsningarDe och förenklingar

medierna använder försig väcka kansom intresse bli belast-attav en
detning gäller förklaranär lite kompliceradeatt sammanhang "Strål-mer

ningen den farligMen för korna.".äravtar.. speciellEn dettayttring av
dilemma dramatiseringenär händelseatt tenderar öka medav en att
avståndet, vilket har olikavisats i sammanhang.

Utvärdering eller nyhetsvärde. fjärde# konfliktEn har med medi-göraatt
tidsperspektiv i rapporteringen. vanligDet kritikernas är journalistik-atten

uppmärksamhet fladdrar från det till det andraens uppehållena utan
eller djupare eftertanke. Eftersom journalistiken inriktas sådana hän-mot
delser har högt nyhetsvärde blir skeendesom ointressant.ett Ensnart
jordbävningskatastrof blir rubriker akutfasen,i försvinnersvarta frånmen
tidningssidorna följdfasennär inträder med utvärdering och slutsatser
för den framtida beredskapen. konfliktDenna mellan nyhetsvärde och
utvärdering, vilken förbigåendei också innebär mediernas kri-sagt att
tiska roll reduceras, bakom den kritik mediernas kortaryms "attentionmot

eller bristandespan förmåga till historiskt perspektiv då och dåsom
hörs. sambandI med katastrofer och kriser innebär denna begränsning
hos medierna främst de knappast det tillatt utgör incitament noggranna
utvärderingar brister beredskapi och förberedelser iblandav som man
har efterlyst.
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faserMedierapporteringens
framgått,tidigareforskningenfrån är,slutsatsernacentralade somEn av

uppmärksamhetavgränsadekoncentrationsmässigtochtids-mediernas
hartankegångkriskaraktär.och Dennakatastrof-händelserpå vissa av

massmedialadetScanlonJosephbland attutvecklats annat menarsomav
"thetillfasen,akutadentillkoncentreratheltpraktiskt ärintresset taget
medförsiktigviktigtvisserligen1980.Scanlon Det attär varaBangBig

fungerarmedieralla inteeftersomgeneraliseringar,långtgåendealltför
medietsdetberörtill hotetrelationenBeroende påpå sätt.samma -

berörendast män-hotavlägsethandlar detpublik eller ett somomegen
dömaalltmediebevakningen attkommer attborta selångtniskor av- nyhetsvärdegenerellt"the Banghar Big stortsettolika givetvisMenut.

medietäckning.betydandedärförfåroch
denöverraskandeåterspeglarområdet inteMedieforskningen på

innebärvilketakutfasen,uppmärksammafrämsttendensenmediala att
krisförloppkatastrof- eller ärfasernade iochtidigarede ettatt senare

dockkanfasen. Någotakutaden note-utsträckningmindre änstuderat i
varningsfasen.agerande imediernasbeträffandeocksåras

bety-mediernaslokalasärskilt de storaharstudier påvisatFlera att
gällerhot.annalkande Dettaallmänhetensnabbtfördelse omatt varna
faranuppmärksammatförst harmyndigheternadådebåde situationeri

fall därdeochallmänheten imeddelaförtill mediernavänderoch sig att
kanfalletdethotet.kännedom Ifårförstmediernadet senareär omsom

de hamnarmedochiför debesvärligt ansvariga attblisituation organen
kan svårtsigVisaDet attinformationsproceseen.efterkälken svaraipå

be-motstridigaföroch riskenfrågorallmänhetensochjournalisterspå
snabbaetermediernaspåpekasdetbörSamtidigt attsked är stor.

ochför myndigheter operativttillgångoftastinformationsförmedling är en
oftadetTjernobylolyckanmedsamband t.ex. genomansvariga. I var

meddelandennåddeslägre nivåermyndigheter på somdessa avsom
detstudierAmerikanska visarmyndigheterna. attcentralafrån degick ut

de ansvarigamediernaförstkatastrofsituationer är somi vissa genom
förklar sig.omfattningfått hotetsharmyndigheterna

informa-rollocksåmediernaspelar givetvisaleutfasen stor somI
forskningen ävenmyndigheterna.från Men tartill ochbådetionskanal

medsambandverksamhet imediernaseffekternegativavissa avupp
uppmärksammade frå-kanskekatastrofhanteringen. Denakuta mestden
katastrofsituationer ärochkris-betydelse imediernasangåendegan

överdrivnaochfalskalägetförvärrarderashuruvida rapportering genom
uppfattningentillansluterfallet attnäraskullesåAttrapporter. vara

dettaaspektsensationshunger. Endrivsfrämst pro-journalisterna avav
ochdestruktiva irra-beskrivamediernatendensenblemkomplex i attär

drab-denhosoch egoism,stölder råpanik,beteenden, såsomtionella
därigenommedierna görtyder påErfarenheternabefolkningen.bade att
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skyldigasig till mytbildning, eftersom dessa beteenden regel intesom
förekommer i någon nämnvärd utsträckning och falli varje inte är repre-

Quarantelli Ävensentativa 1988. detta falli försiktighetär med gene-
rella omdömen rekommendera. Medierna kan förmodligenatt lik-inte
ställas det gällernär spridandet Mycket talar för dennamyter.av att
tendens ökar med avståndet till händelsen eller hotet och första handi
gäller rapporteringen avlägsna katastrofer Goltz 1984. för-Dettaom är
enligt med föreställning, tycks utbredd blanden journalistersom vara
vid lokala medier, nämligen kollegorna vid nationella medieratt är mer
okänsliga för vad eventuella överdrifter kan för konsekvenser för den
lokala befolkningen.

Några dettai sammanhang intressanta studier visar journalisternaatt
i stressituationer detta slag, dvs efterfrågannär informationpåav stiger
explositionsartat, avkallgör kontrollenpå den information för-av som
medlas. Radiostationerna akutaöppnar katastrofsituationeri kana-sina
ler för praktiskt alla tänkbara informationer.taget översikt forsk-I en av
ningen denna bild och det konstaterasnyanseras nedprioriteringenatt

grindvakts- och redigeringsfunktionernaav nödsituationeri gäller för
etermedierna förinte där förstärkermen dessapressen, man snarare
funktioner Wenger och Quarantelli 1989.

Paradoxalt har det påpekatsäven felaktigheternog iatt rapporte-
kanringen orsakas det förhållandet, nämligenmotsatta mediernaav iatt

alltför utsträckning förlitarstor densig på akutfaseni stundtals ganska
begränsade information myndigheterna har tillgång till. harDetsom
emellertid också påpekats detta sk Commandatt post-perspektiv medier-i

dvsapporteringen, journalisterna enbart förlitaratt nästan sig på ansva-
riga myndigheters informationer, kan övervärderat grundpåvara av
mediernas benägenhet explicit de officiella källoratt använ-ange man
der sig ofta de icke-officiella.inte fallav tycksmen I varje radions rap-
portering i utsträckning bygga informationerstor på från allmänheten.

finnsDet också skäl denämna direktatt problemoperativamer som
mediernas aktiviteter kan förorsaka. Mediernas närgångna kanintresse i
sig problem för räddningstjänsenett och andravara ansvariga iorgan
kris- och katastrofsituationer. Välkänt från katastofforskningen denär
ökade belastning därföruppstår människor samlas anslutningsom att i
till katastrofområdet falli många den vällovligai avsikten hjälpa tillatt-
med eftersökningar och dylikt. myndighetenFör kan detta med-snarare
föra ytterligare bördor har berettinte dennasig på ansamlingom man av
människor. Också anstormningen journalister kan förorsaka friktioner,av

synnerhet föri organisation med otillräcklig informationsberedskap,en
vilket inte Harrisburg-minst och Tjernobylkatastroferna visade. Medier-

fårapporteringen andra belastningskonsekvenser.även redanEtt omta-
lat fenomen den aktivitetär utlöses nyhterna katastrofsom av attom en
eller allvarligare olycka har inträffat. Medborgarna söker kontrollera upp-

276



6Bilaga1999:68sou

med-vilketbekanta,ochsläktingar, vännerblandgifterna annat genom
ochtelefon- vägnätet.påfrestningar påför stora

journalisterochmedier iläggasocksåemellertiddetta skaTill att
informations-medtillhjälptaktivtbarakatastrofsituationer intevissa

egentli-uppgifterpå sigtagitoperativtinhämtandet även somrentutan
räddningstjänst-mellanMeddelandenmyndigheterna.ankommer pågen

denOch närradiomediet.förmedlatsnödlägenhar över opera-iorgan
medkontakterna natio-arbete harmedöverlastadblivitpersonalentiva
lokalafrån dejournalisternärvarandetilllämnatsmedier me-nella över

förekommitmedtill ochdetterroristdåd har attsamband meddierna. I
vilseledaföruppgifterfalskaspridatill terro-medverkat attmedierna att

risterna.
mediebeteendetrörandeforskningsresultatensammanfattningI aven

Föl-mångfacetterad.bildenkonstateras ärakutfasensamband med atti
slutsatserjande presenteras:

rollviktigareharetermediernadireksändandesnabba,de somenatt0
mediernatrycktadeinformationskanal än

annorlunda tillförhållermedierna sigberördadirektlokala,de enatt0
mediernanationelladekatastrofinträffad än

framstårkatastrofkringnyhetsrapporteringen somenatt0
behand-förklarandefördjupad ochfåkanfragamentarisk, enmen

mediematerialetdetling övrigai

viktigspelakanmyndigheternamedsamverkanmedierna i enatt0
akutasamhällsstörningar ibesvärligaklararoll föraktivoch utatt

sammanhang

genomförandetförsvårakansammanhangandramedierna av eniatt0
uppträdandeansvarslöstkatastrofsituationåtgärd etti genomen

förtroendet för ansvarigaundergrävatillbidrakanmedierna attatt0
budskapenvidarebefordrakritiklöstsåvälmyndigheter attgenom

föråtgärderochallamyndigheternas utsagorutsättaattgenomsom
1995.Nordlund,Nohrstedtgranskning 8;kritisk

aspektsärskiltdetáterhámtningsjfasenellerföljd- ärBeträffande somen
kanbeteendemediernasnämligenforskningen,uppmärksammats i att

akutfasen. Somde ihurrekyleller påreaktion ageratkaraktärenfå av en
uppgiftengranskandekritisktdenvanligtdettidigare ärnämnts att

katastrofensskedetakutaunder detfrånvarandeheltellernedtonas är av
derimligthelt ifåragerande sägasdettaförlopp. just varaMen som-

förutsattrekyleffekt,slagsleda tillskedekanfallflesta i enett senare- borde ha varitfasentidigaredendeupplever ijournalisterna merattatt
ochkritikdärbeteendekompensatorisktbliEffekten kankritiska. ett
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sökande efter syndabockar blir dominerande. Exempel dettapå har på-
blandvisats i studier Tjernobylkatastrofensannat verkningar i Sverige.av

Men givetvis detingår också generellt mediernasi roll kritisktatt
granska myndigheternas agerande sambandi med katastrofer och kriser,
varför det naturligtär detta blir viktigt denatt akuta fasenett närtema är
överstånden. Därigenom kan medierna bidra till erfarenheterna de-att
batteras och utvärderas. Det viktig demokratiskär uppgift för medi-en

och problemet sammanhangeti deerna är alltför ofta koncen-snarast att
bevakningen till "thetrerar Big Bang och därefter väljer riktaatt upp-

märksamheten på andra frågor.

interaktionsmodell:En krisförlopp och krisers betingelser
här långtSå har forskningområdet behandlats fält indelat någraiettsom

olika sektorer katastrofforskning,såsom riskperceptionsstudier och kris-
kommunikationsforskning. Detta allt väsentligti områdetmotsvarar sett
från akademiska synvinkel med utgångspunkt frånen vilka ämnes-
discipliner forskarna verksammaär inom. samtidigtsom Men avsiktenär
här försöka antydaatt kunskapernasätt integreraett fältetatt inom ge-

sammanhängande krisperspektiv.ett dettanom I ska därför forsk-avsnitt
ningsresultaten relateras till olikapresenterats några tänkbarasom ovan

för hurscenarier kriser kan uppstå sambandi med katastrofer eller risk-
situationer.

Som utgångspunkt kan förenklas kris-resonemanget attgenom
betraktas resultatet interaktionenprocesser mellansom av tre parter:

myndigheter medier medborgare. Teoretiskt innebär dettasett att- -
den förklarande mekanismen till kriser uppstår sammanhängaatt antas
med de kommunikationsproblem kan kontakternauppstå i mellansom
dessa beroende deraspåparter respektive roller och förväntningaratt i
vissa pressade situationer förenliga.inte Vilketär i kansin leda tilltur att
grundläggande värden hotas eller den samhälleliga ansvarsfördelning-att

legitimitet förlorad.går Med sådantens interaktionistiskt perspektivett
kan tänka krissig har upphovsittattman antingen medborgarnas/ien
allmänhetens eller mediernasi sensationella eller,oro rapportering slut-
ligen, myndigheternasi bristande hantering situationen. hindrarIngetav

och föri krisersig kan uppstå resultatatt samtliga dessa faktorer,som av
för överskådlighetens skull renodlasmen här till skildaresonemanget tre

medscenarier och dessa utlösande faktor.var en av som
Människors utlöser krisen. det härI denscenariot utlösandeoro är

mekanismen lekmännens och allmänhetens irrationella reaktioner risk-i
situationen eller sambandi med katastrofen. Förloppet kan beskrivas i
följade a människor vidtarsteg: regel inte några åtgärder förvägisom
för skydda möjligasigatt risker, b de har förkunskapermot inte om
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förvir-blirdecundvikas,skadeteller hurkonsekvenserdesshotet,
informations-olikafrånbudskapmotstridigaöverstressadeochrade av

förandraochsjälvademvilketpanik, utsätterd de ikällor, reagerar
för de ansvarigasvårigheterresulterar ie dettafaror,ytterligare stora

dekritiserarD mediernahantera situationen, ansva-myndigheterna att
ochmedborgarnagochhantera situationenlyckasdeför interiga att
ka-de ansvarigatveksammablir organensallmänna opinionen omden

myndigheternasförsvårarytterligarevilket ar-och kompetens,pacitet
bete.

dettaenligtförloppmöjlighetenutesluta scena-ettgår inteDet avatt
all-Även människor italarfinnsdet emot. omargumentrio. Men som

panik-sällanändådeblirfaror,möjligaförförbereder sigmänhet inte
harkatastrofsituationer. De stortirrationellt ettiellerslagna reagerar

medproblemförvisso attuppleveroch sovrainformation storabehov av
förundantagmedkällor.olika Menfrånmeddelandenmotstridigai -
defallflestadetidspress imed reagerarlivshotande situationer extrem -

rekommende-dealltid ärde görsak interationellt. är somEn attannan
medförväxlasskadetta intemyndigheterna,derade ansvariga menav

försvåras.verksamhetmyndigheternasirrationalitet,eller ävenpanik om
troligtdetmyndigheterna ärde ansvarigavänds meropinionenOm mot

växandesnabbtdepåhardessamed hur reagerathardet göraattatt
syndabocktillskulle hade ansvariga utsettsinformation änkraven på att

frånreaktionerirrationellaresultatuppståttproblemför de avsomsom
drabbade.de

sensationspräglade rapportering.mediernasinitierasKrisprocessen av
deninformationen ärhanteramediernasdet sätt somfalldetta attärI

hysteriska opinio-Obekräftade rykten,krisen.bakomfaktornavgörande
hotetöverdriftermedtillsammansallmänhetenbland omoch oroner

dekritiktilltilllederoch sist motrapporteringmediernaskännetecknar
blirAllmänhetenallvar.hotet påförmyndigheterna inte taattansvariga

medkällorandratillvänderoch sigde ansvarigamisstänksam gentemot
uppgifterkorrektaochtill säkrare omtillgånghaanspråk på meratt
ocksådärmedoch yttersttrovärdighetförlorarMyndigheternariskerna.

självuppfyl-resultathantera situationen enavförmågan samt somatt -
vi-krisspiralenOchmisslyckandet. roterarföranklagasprofetialande -

hastighet.och högrehögredare i
möjligt.säkert Mendettaocksåförsta scenariot ärmed detlikhetI

detsannolikhet. Fördessifrågasättaanledninghärfinnsdet attäven
alter-föredrarmediernaanledningdirekt attdetfinns att troförsta ingen

myndigheterna ärinformationskållor inteinofficiellaeller omnativa
informationsbehovet attmedför detNaturligtvistystlåtna. storamycket

uppfattningar,möjligaallaförvidöppnasåetermedierna är gott som
Ochkällornasmed status.regelbrukar attde i angenoggrannavaramen

kunnaskulleallmänheten inteförbeläggtydligafinns några attdet inte
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hantera de motstridiga uppgifterna, de lederäven till frustration. Detom
finns också, åtminstone i vissa, synnerheti närbelägna medier ett mot-
stånd underblåsa allmänhetensmot att katastrofsituationer.i Forsk-oro
ningsresultaten pekar på journalisterna oftastatt intar myndighe-snarare

perspektiv, "theternas Command-post of view, sambandi med katastrof-
akutfas. de delarDvs. mydigheternas uppfattningarens läget och görom
bästa försitt bistå dessa räddningsarbetet.iatt t.ex. Först ochsenare om

krisspiralen har börjat ändå kommer medierapporteringensnurra ka-
raktär drevet eftergår" eventuellaatt syndabockar.av

Krisen uppstår pa grand tillleorta/eommanden /øos deav ansvariga myn-
digheterna. Efter ha skäl varför deatt föregåendetvåpresenterat scena-
rierna inte sannolika,är återstår det tredje alternativet. Vilka argument
kan anföras till stöd för krisprocesser skulleatt bristandeuppstå risk-ur
eller katastrofhantering från de myndigheternas/organisatio-ansvariga

sidanernas
det förstaFör finns det paradox risksamhälleti centralen är isom

sammanhanget, nämligen medvetenhetenatt antal risker och hotettom
ökar samtidigt kunskapsklyftan mellan ochsom allmänhet/lek-experter

vidgarmän alltmer,sig särskilt beträffande miljörisker radioaktivsom
nedsmutsning, drivhuseffekt, försurning, Folk allmänheti haretc. var-ken kunskap eller förutrustning observera dessa hot,att förinte sittens

personliga skydd.eget
Denna situation, alltså utmärks allmänhetenssom beroendeav stora

för information och bedömningarexperterav rörande risker, framkallar
latent misstro ansvariga ochen mot för de skulleinteorgan experter att

berätta ochsanningen kanske missbrukar maktställning.sin Eftersom
medborgarna högi så grad utlämnadeär dessaåt instanser kan inteman
avfärda denna misstro irrationell. Snarare denär rationellsom med-ur
borgarnas synvinkel, vad myndigheter ochoavsett experter anser omdetta och också den välmotiveradoavsett är det konkretai falletom eller
inte.

Ovan nämnda aspekter den ökande medvetenheten olikaom-
svårdetekterade risker och farhågorna de skaansvariga missbrukaattom

ställningsin viktig bakgrundär för förklara och förståen deatt- merkomplexa riskföreställningar har iakttagits bland medborgarnasom i jäm-
förelse med riskbegrepp.experternas Beroende på detta detär inte osan-
nolikt informationatt till de berördaexperternas sambandi med t.eX. enmiljökatastrof inte adekvatär relaterad till de konkreta hot dessasom
upplever. dessaFör behov ska tillgodoses,att speciellt hot relaterade till
misstron degentemot ansvariga förutsätts allmänheten ellerorganen, att

falli devarje drabbadenärmast får tillgång till formnågon kontroll-av
information och möjligheter giltighetenprövaatt beskedexperternasav
och bedömningar. Därmed kommer frågan öppenhet och offentlig-om
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påhur de ansvarigaavgörande faktorn ärhet Den reagerari centrum.
behov.detta

påde sättförrisk ansvarigabetydande ett somDet är att svarar
till-benägenhetmedsammanhänger attförvärrar Dettasituationen. en

föregåendedefrån tvåutgårleommani/eationsstrategi sce-gripa somen
föreställningenutifrån0rd,andra attmedEllernarierna. reagerarman

orkestreraochallmänhetensreducera attdet viktigaste är oroatt
deeftersomjournalisternaundvika antasinformationsinsatserna samt att
troligenkommerbeteendedettariskerna.överdrivaoch Justmissförstå

kommermotverka.önskar Detkrismekanismer attutlösa de manatt som
maktmissbruks-allvarhoten pådeuppfattas ansvariga inte tarattsom -

hosökadblirResultatet misstrodölja.de har någotochfaktorn attatt- myndigheterna/för deproblem ansvarigaoch alltallmänheten större
förlo-auktoriteten gåtteftersomhantera situationenorganisationerna att

rad.

Slutord

tycksochmyndigheterförlärdomen ansvariga experterriktigt svåraDen
kandekrisfaktorerna, justkande själva attinse att avatt vara envara

drabbades Dettaoch de ögon.allmänhetensriskfaktoruppfattas isom en
oförenligtochsjälvförståelsederas aventotaltnämligenär motsatt
allmänhe-ochdedet inteinnebärvilken ärauktoritet,med deras att

kommunikationsstrategenbesittaska expertis. Förten/lekmännen som
och deallmänhetenochmellanintermediärmed postion experternaen

myndighetskulturen utgörasjälvförstelse ettdenna inomdrabbade kan
kom-harhon/ hanbaraförmodligendetproblem.besvärligt ärMen som

det.lösakapacitetochproblemetförstå attattpetens
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