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Sammanfattning 

Intensiva fallstudier av dagspressens representationer av humanitära aktioner Biafra 1968 

och på Afrikas horn 2011 möjliggör en jämförelse i hur skildringen av det svältande Afrika 

förändrats över tid. Uppsatsens syfte har, med denna komparativa ansats, fokuserat på hur den 

utrikesjournalistiska diskursen skapar Oss och de Andra. Detta har undersökts med följande 

frågeställningar: 

 Hur framställs de behövande och de som hjälper? 

 Legitimeras humanitära aktioner? I så fall: hur? 

 Vad har detta med utrikesjournalistikens diskursiva praktiker att göra? 

 Hur kan detta kopplas till ideologier, maktrelationer och kulturella värderingar i den 

sociokulturella kontexten? 

Med postkolonial teori har utgångspunkten varit att undersöka hur kolonialismen som 

ideologi, som en del av det svenska, kollektiva minnet, inverkar på journalistiken. Den empiri 

som ligger till grund för analyserna består sammanlagt av fyra publikationer från Dagens 

Nyheter som, med sin ledande ställning, representerar dagspressen. Två artiklar från vardera 

fall, Biafra 1968 och Afrikas horn 2011, har analyserats med kritisk lingvistik, för den 

textuella nivån av den mer övergripande metoden; kritisk diskursanalys, där dess teori ger 

text, i snäv mening, en särskild konstituerande funktion för hur vi ser på världen. 

Identiteten av Oss har gått från en gemenskap byggd på svenskhet till ett mer kapitalistiskt, 

västligt Vi som går över nationsgränser. Bilden av de Andra står relativt stabil från 1968 till 

idag då den maktfulla afrikanen framställs som ett hot och de maktlösa som en stum, 

anpassningsbar massa. Resultatet visar också att den berättelse som den medierade diskursen, 

med sin rituella funktion, både då och nu använder sig av de koloniala projekten som kontext 

för att förklara humanitära aktioner i det svältande Afrika. Detta görs genom att Vi, 

genomgående för det empiriska materialet, överordnas de Andra. 
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1. Inledning. 

Det är sommar 2011 och jag tillbringar mina veckor i svenska småstäder för att värva 

månadsgivare för en humanitär organisation. I början av sommaren är de svårfångade och i 

mitt huvud slipar jag argumenten för att kunna övertyga dem så att de både blir fler och 

avlägger en högre summa per månad. Mantrat från organisationen går: ju mer pengar, desto 

fler liv kan räddas. 

Jag behövde aldrig göra verklighet av min mentalt formulerade retorik. I mitten av 

sommaren proppades nämligen Sveriges media full av artiklar om svältande människor på 

Afrikas horn. I juni sade mina potentiella mål ”en annan gång”, nu sa de ja innan jag knappt 

hade hunnit förklara vilken organisation jag kom från. Efter en hel sommar i eufori över 

medvinden, efter möten med journalister i lokalpress och rikstäckande radio och TV, landade 

jag. Vad var det egentligen som hände?   

Biafras självständighetsförklaring och den nigerianska handelsblockaden mot det nya landet 

ledde 1968 till den första internationellt uppmärksammade svältkatastrofen i Afrika (Hillbom 

& Green 2010) och kriget mellan de två parterna blev en av de största globala 

massmediehändelserna under 60- och 70-talen (Nohrstedt 1986). Uttrycket ”Biafra-barn” 

myntades och media fylldes av kampanjer och insamlingar likt läkare som packar väskan och 

flygplan som fylls med livsmedel för att rädda den svältande befolkningen i Biafra. 

Sommarens rapportering om Afrikas horn fick mig att fundera. Hur kommer det sig att svensk 

media, 40 år senare, ännu en gång visar upp denna dramaturgi? 

Vid en titt på ordet utrikesjournalistik förstår vi snart att det handlar om rapportering utanför 

Sveriges rike. Vinjetter som Utrikes och Inrikes säger oss huruvida något har skett inom eller 

utom den gräns som gör Sverige till nation, men avgränsningar utefter territorier har inte alltid 

varit en självklarhet. Parallellt med det industrialiserande Västeuropa växer media fram och 

den nya trycktekniken möjliggör kommunikation till en masspublik. Men för att journalistiken 

ska fungera krävs att alla som producerar och konsumerar den har samma språk. Och så 

skapades tanken om nationen: gemensamt språk skapar den föreställda gemenskapen 

(Anderson 2005).  

Sedan dess har världen förändrats, men journalistikens diskursiva makt att inkludera vissa i 

och exkludera andra ur denna gemenskap kvarstår. Utrikesjournalistikens presentation av de 
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Andra säger oss således inte bara någonting om vad som sker utanför Sveriges gränser. Den 

säger oss också någonting om oss själva (Kivikuru 2004; Riegert 2004).   

2. Syfte och frågeställningar. 

Syftet med uppsatsen att undersöka hur Vi och de Andra skapas i den svenska dagspressens 

representation av humanitära aktioner i det svältande Afrika genom en komparativ ansats 

mellan Biafra 1968 och Afrikas horn 2011. Detta ska undersökas genom att besvara följande 

frågeställningar: 

 Hur framställs de behövande och de som hjälper?  

 Legitimeras humanitära aktioner? I så fall: hur? 

 Vad har detta med utrikesjournalistikens diskursiva praktiker att göra? 

 Hur kan detta kopplas till ideologier, maktrelationer och kulturella värderingar i den 

sociokulturella kontexten? 

3. Material och avgränsning. 

Dagens Nyheter startades 1864 och ses idag som ledstjärna för den moderna pressens 

genombrott i Sverige (Hadenius, Weibull & Wadbring 2009). Sedan dess har tidningen 

behållit sin ställning på marknaden och idag är Sveriges största dagstidning 

(Tidningsutgivarna 2011). Denna rang, kombinerad med dagspressens beskrivningsmakt och 

höga sanningsanspråk (Ekecrantz & Olsson 1994), gör tidningen till en ledande 

opinionsbildare med makt över det svenska samhället. Genom att låta denna tidning 

representera dagspressen ämnar uppsatsen att, utifrån de två fallstudierna, säga någonting om 

hur representationerna av humanitära aktioner i det svältande Afrika förändrats över tid. Den 

komparativa ansatsen möjliggör en frigörelse från den sociokulturella kontext jag som 

forskare själv ingår i (Phillips & Winther Jörgensen 2000). 

Det empiriska materialet kommer enbart att bestå av texter som ingår i de 

nyhetsjournalistiska genrerna; nyhetsreferatet, nyhetsintervjun, nyhetsnotisen, 

nyhetsreportaget och bakgrundsartikeln (Allern 2001). Anledningen är att dessa ofta 

konsumeras som sanning och således bär en särskild konstituerande makt. Material som går 

under feature- och kommentarjournalistik kommer att exkluderas då dessa ger utrymmer för 

mer personlig prägel (ibid.). Även bilder kommer att uteslutas då text har en särskild funktion; 

den både konstituerar och är konstituerad av ideologier och maktrelationer (Fairclough 1995). 
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Således kommer även bildtexter att exkluderas då dessa åsyftar fotografiet och produceras och 

konsumeras i relation till det (Barthes 1977).  

De sökredskap som har använts för tillskansning av det empiriska materialet är Kungliga 

bibliotekets mikrofilmsarkiv, för rapporteringen om Biafra, och det nätbaserade Mediearkivet, 

för texterna som rör Afrikas horn. Vid en förstudie av de båda fallen fanns att de både skiljer 

sig åt och liknar varandra. Gällande 1968 pågår en löpande rapportering om inbördeskriget i 

Nigeria under flera år varpå rapporteringen om svält och humanitära aktioner löper parallellt 

under en kortare tid. 2011 finns en mer markant skillnad från en nästan obetydlig rapportering 

om Afrikas horn till flera publikationer under en längre tid. Gemensamt för de båda fallen är 

att det finns tydliga startpunkter för rapporteringen om humanitära aktioner varpå intensiv 

rapportering sedan följer. Rimligt att anta är att konsumtionen av dessa nyheter är som störst 

vid början av rapporteringen och därför är undersökningens empiri avgränsad till 

publikationerna från startpunkten och en månad framåt för varje fall. Syftet är att producera 

den kontextuella kunskap som intensiva fallstudier ger (Ekström & Larsson 2010). 

Viss triangulering har tillämpats då urvalet vidare har gjorts med kvantitativ karaktär. 

Publikationer i bilagor och under vinjetter som till exempel Kultur, På stan, Familj, Sport, 

Skriv i DN, Namn och nytt, Handel/ekonomi, DN frågar och Sommarvisit har exkluderats i ett 

första steg. Enbart publikationer under vinjetterna Inland/Nyheter och Utland/Världen har 

inkluderats i undersökningen. I nästa urval har enbart de publikationer som berör humanitära 

aktioner plockats ut som kommer att bilda populationen för valda tidsperioder. Exempelvis 

har ett flertal artiklar exkluderats som huvudsakligen berör de olika krigen, men som 

avslutande nämner svält och humanitära aktioner.  

Summan är en population där samtliga utvalda publikationer huvudsakligen rör humanitära 

aktioner i det svältande Afrika inom den nyhetsjournalistiska genren. Därmed uppfyller denna 

representativitet för uppsatsens syfte. Genom obundet slumpmässigt urval ur dessa två 

populationer har ett mindre antal publikationer legat till grund för djupgående analys. Därför 

är det också möjligt att generalisera utifrån valda tidsramar och således är de både fallens 

resultat också jämförbara (Østbye et. al 2004). 
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3.1. Urval: Biafra. 

Sökningen på Kungliga biblioteket har gjorts manuellt med noggrannhet och precision. 

Startpunkten vid rapporteringen om Biafra motiveras med Karl Ahlenius reportage ”DN-

rapport från Biafra. En rundvandring i helvettet”, publicerad 1968-07-25. Tidigare har Dagens 

nyheter då och då rapporterat om både svält i området och humanitära aktioner, men denna på 

plats-beskrivning utlöser en mycket intensiv rapportering.  

Påor på förstasidan har dessa exkluderats ur populationen då de refererar till hela artiklar 

inuti tidningen som istället ingår i populationen. Sammanlagt består den av 57 stycken 

publikationer som publicerats mellan 1968-07-25 och 1968-08-25 (Bilaga 1), varpå två 

stycken är underlag för kvalitativ analys. Genom att numrera samtliga enheter i populationen, 

skriva ned dessa nummer på lappar som sedan slumpmässigt dragits garanteras sannolikheten 

då alla enheter har samma kända chans att väljas ut (Østbye et. al 2004). 

3.2. Urval: Afrikas horn. 

Sökningen i Mediearkivet inkluderade begreppen ”Afrikas horn”, ”Djibouti”, ”Eritrea”, 

”Etiopien” och ”Somalia”, då de fyra sista är namnen på de nationer som ingår i regionen 

Afrikas horn (Kumm 2007). Startpunkten motiveras med FN:s utrop om övervägande att 

återvända till Afrikas horn där en helsida om situationen figurerar i Dagens Nyheter 2011-07-

14. Likt reportaget från Biafra utlöser det en liknande intensiv rapportering.  

Ett flertal publikationer som innehåller instruktioner om hur man skänker pengar till 

humanitära organisationer har exkluderats. Den sammanlagda populationen består av 23 

stycken publikationer som publicerats mellan 2011-07-14 och 2011-08-14 (Bilaga 2), varpå 

två stycken är underlag för kvalitativ analys. Samma urvalsprocess utifrån denna population 

har gjorts som vid fallet Biafra. 

4. Avslutande och begynnande problematik. Avkolonialiseringens konsekvenser i 

Nigeria och på Afrikas horn. 

I mitten av 1900-talet nådde Europas koloniala projekt sitt slut och Afrika delades in enligt 

nationalstatstanken. I många länder skedde övergången till självständighet fredligt, men 

ibland blev det begynnelsen till krig och våld om makten över den nya nationen (Hillbom & 

Green 2010). 
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1960 självständiggjordes Nigeria som var en koloni med tre stora folkgrupper. Efter flera år 

av militärkupper, politiska mord och etniska rensningar utropade en av folkgrupperna Biafra 

som egen stat inom Nigeria 1967. Nigeria svarade med att kapa Biafras 

handelskommunikationer. Då kriget hade satt många människor på flykt föll den inhemska 

jordbruksproduktionen samman och en humanitär katastrof med massvält bröt ut (ibid.). 

Afrikas horn är den gemensamma beteckningen på en region i östra Afrika som idag består 

av fyra självständiga stater: Etiopien, Eritrea, Somalia och Djibouti. Etiopien är det enda 

landet i Afrika som aldrig koloniserats, men har ändå varit ett krigsdrabbat område i försvaret 

av suveräniteten. Inom Afrikas horn har det, sedan avkolonialiseringen, funnits ett flertal 

etniska grupper som ser sig som nationer och idag är på väg att bli egna stater. Striderna om 

makt och olja kvarstår sedan självständigheten och de militära konflikterna har flera gånger 

drivit människor på flykt från sina hem, vilket har resulterat i massvält (Kumm 2007). 

4.1. FN och mänskliga rättigheter. Humanitära eller inhumana aktioner? 

I syfte att skapa en värld utan krig bildades FN 1945 och under åren har antalet 

medlämsländer ökat (Department of Public Information 1995). Idag består FN av 193 nationer 

och Sverige ingick medlemskap 1946 (www.fn.se). 

Tre år efter starten deklarerades de mänskliga rättigheterna. Dessa åsyftade ”a common 

standard of achievement for all peoples and all nations” (Department of Public Information 

1995). Som resultat genomsyras de politiska diskussionerna idag av en global rättvisediskurs 

och deklarationen är också grunden för fler av världens internationella humanitära 

organisationer. Flertalet menar att de mänskliga rättigheterna bygger gemenskap i dagens 

globala värld, medan andra betonar den västliga formuleringen av dem i syfte att behålla den 

makt och kontroll som förlorades vid avkoloniseringen (Roth 2007). 

Samtliga organisationer som nämns i det empiriska materialet knyter idag direkt an till 

mänskliga rättigheter eller FN på sin hemsida; Röda korset (www.redcross.se), Oxfam 

(www.oxfam.org), Lutherhjälpen (www.svenskakyrkan.se), Svenska kyrkorådet 

(www.svenskakyrkan.se) och Rädda barnen (www.rb.se). 

5. Tidigare forskning. 

Flera studier världen över har undersökt rasismen i massmedierna. Van Dijk menar att 

nyhetsmedierna idag förnekar den biologiska rasismen och istället befäster kulturella 
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skillnader mellan vita och svarta. Vita människor tillskrivs positiva värden, medan svarta 

tillskrivs negativa (Van Dijk 2000). Liknande ställer Hall sensationsjournalistikens mer öppet 

rasistiska positioner mot dagspressens neutralisering av den rasistiska diskursen genom att 

denna framställs som självklar. Allan (2010) poängterar mainstreammediernas 

gemenskapsfunktion då denne inkluderar den vite läsaren i samhället och exkluderar den 

svarta. 

Den västliga rapporteringen om inbördeskriget i Nigeria byggdes på stereotypiseringar från 

den koloniala synen på Afrika: afrikaner framställdes som vilda stamfolk (Himmelstrans 

1971; Nohrstedt 1986). Kiarie Wa’Njogu (2009) menar att detta är ett fenomen som lever 

kvar än idag då västliga medier fortsätter att framställa Afrika som den primitiva motsatsen 

till det moderna väst. 

Studier av rasismen i svenska medier har främst fokuserat på representationen av 

invandring. Löwander (1997) konstaterar att nyhetsjournalistiken i svensk TV inte är en 

verksamhet frikopplad från samhällets ideologiska värderingssystem då det sker en 

systematisk diskriminering av invandrare. Hultén (2006) har identifierat svenskhet och funnit 

en självbild baserad på godhet, rättvisa och trygghet och att det i rapporteringen om 

invandring finns en längtan efter ett homogent Sverige. Roosvalls undersökning (2005) 

fokuserar på utrikesjournalistikens makt att producera vetande om världen: 

”I utrikesjournalistiken skapas och frodas en kunskap om de Andra. Denna kunskap genomsyras på flera sätt 

av maktrelationer. Dels genom att journalistiken i detta fall har beskrivningsmakten, dels genom att de 

människor och regioner som representeras på tidningarnas utrikessidor på olika sätt ”rangordnas” i samspel med 

en mer övergripande världsordning.” (Roosvall 2005:19) 

Både Brune (2004) och Ekecrantz (2002) skriver om nyhetsjournalistikens dubbla 

tolkningserbjudanden när det gäller skapandet av Oss i relation till de Andra. (1) Ett Vi som 

bygger på nationsgränser där de Andra framställs som bekymmer eller hot med fokus på 

avstånd, konfrontation och intolerans. (2) Ett Vi som är mer folkligt som värnar den lilla 

människan som skapas imaginära gemenskaper av närhet, likhet och förståelse.  

När det gäller humanitära aktioner har Boltanski (2000) undersökt medierepresentationen av 

humanitära aktioner i franska medier. En västlig identitet framträder där rapporteringen om 

humanitära aktioner används som självändamål; för att förhärliga Oss. 
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6. Den medierade diskursen. Diskursteori. 

Diskurs innebär ett särskilt språkbruk under en särskilt tid inom en särskild domän – ett visst 

sätt att tala om världen (Phillips & Winther Jörgensen 2000). En diskursteoretisk 

utgångspunkt sätter språket som representationssystem i fokus – ett fenomen som både är 

konstituerande, eftersom vi skapar omvärlden då vi benämner den, men det är också 

konstituerat då vi, för att kunna förklara den, måste referera till tidigare erfarenheter av den. 

Således får språket bara betydelse i en viss kultur där förutsättningen för kommunikationen är 

att avsändaren och mottagaren delar samma erfarenheter. Därför är språket kontextberoende 

och inget objektivt sätt att beskriva verkligheten (Hall 2003b). Verkligheten finns, men den 

får bara betydelse genom det särskilda språkbruket; diskursen (Phillip & Winther Jörgensen 

2000).  

Journalistiken är en domän där det talas om särskilda fenomen på särskilda sätt. Den är 

institutionaliserad, vilket gör att produktionen är anpassad av en mängd faktorer; 

nyhetsvärdering, genrer och format, deadlines och rutiner hos journalister och redaktörer. Då 

de flesta i Sverige är uppvuxna med massmedia har vi också lärt oss hur vi ska konsumera 

den. Vi delar samma språk, samma kod, samma kultur, vilket är en förutsättning för att vi ska 

förstå den mening som finns i den medierade diskursen (Fairclough 1995). Orden i de 

journalistiska texterna arbetar alltså genom att väcka associationer och därför är det, för 

undersökningens syfte, relevant att ta hänsyn till Sveriges historia, ideologi och kultur 

eftersom det är genom dessa delade erfarenheter som vi också förstår den mening som finns 

inbyggd i den utrikesjournalistiska diskursen.  

6.1. Makten genom journalistiken. Ideologi och hegemoni. 

Centralt för en diskursteoretisk utgångspunkt är att språket också innefattar makt. 

Förklaringen finns i marxismen med begreppet ideologi som Fairclough (1995:14) definierar 

som ”meaning in the service of power”. Resonemanget vidareutvecklas med hjälp av 

Gramscis hegemonibegrepp som lämnar tanken om den fysiskt tvingande makten och istället 

fokuserar på den makt som verkar genom betydelseproduktion. Makten är således ingen 

mänsklig aktör utan verkar inifrån diskursen genom att den dominerande klassen i samhället 

gör sina intressen till allmänhetens (Gramsci 2009).  

En förutsättning för att betydelse ska fixeras, neutraliseras och resultera i att ett perspektiv 

på världen framställs som den sanna kunskapen är upprepandet av betydelseproduktion i 
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vardagen (Fairclough 1995). Den medierade diskursen uppfyller detta kriterium då 

dagspressen regelbundet framställer världen på ett visst sätt och skapar en kunskap om vår 

omgivning som den objektivt sanna och som konsumeras utefter samma premiss (Ekecrantz 

& Olsson 1994). 

6.2. Diskurs och subjekt. Vi och de Andra. 

Den andra ismen som diskursteori hämtat inspiration från är poststrukturalismen. När vi 

talar om världen tillskriver vi samtidigt tecken olika egenskaper vars betydelse bestäms av 

vad det inte är. Således får tecken enbart betydelse då de relaterar till andra tecken. Detta 

gäller för ting, men också för människor. Den hegemoniska makten skapar, genom text, 

subjektspositioner genom att olika identiteter representeras diskursivt. Utefter diskursens 

”objektiva” kunskap legitimeras sedan den hierarki som skapas mellan olika människor 

genom att rangordningen neutraliseras och blir så självklar att de inte ifrågasätts och gör att 

maktförhållanden mellan över- och underordnade kvarstår (Phillips & Winther Jörgensen 

2000).  

Undersökningen kommer att fokusera på vilka subjektspositioner den utrikesjournalistiska 

diskursen om humanitära aktioner erbjuder vid representationen av humanitära aktioner då Vi 

sätts i relation till de Andra.  

6.3. Humanitära aktioner och det journalistiska arbetet. Diskursiva praktiker. 

Diskurs handlar om att se på världen ur en viss vinkel, ett perspektiv. Den ”objektiva” 

kunskapen framhäver således också särskilda handlingssätt som är relevanta för situationen. 

Precis som ting och subjekt rangordnas olika handlingar, där vissa praktiker tillskrivs positiva 

värden och andra tillskrivs negativa (Phillips & Winther Jörgensen 2000).  

Således antas för uppsatsen att humanitära aktioner är en relevant och framhävd handling 

inom den globala rättvisediskursen och det journalistiska arbetet inom den medierade 

diskursen. 

7. Det koloniala projektet. Sverige utanför och inuti. 

Den västeuropeiska, moderna kolonialismen nöjde sig inte bara med att hämta varor, 

rikedomar och slavar från de erövrade länderna utan omstrukturerade också ekonomin i dessa 

områden. Västeuropa drog därmed in de koloniserade länderna i ett komplext 
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beroendeförhållande vars ekonomiska obalans var nödvändigt för att de koloniserande 

länderna skulle kunna industrialiseras (Loomba 2008). De koloniala praktikerna legitimerades 

genom att sprida kunskapen om negern som en trögtänkt och lat varelse genom vetenskap, 

litteratur och media. Skapandet av detta subjekt rättfärdigare också slaveriet (SOU 2005).  

Sveriges koloniala expansion och slavhandel var förhållandevis liten, men landet gynnades 

ändå av de koloniala projekten som helhet, då landet var en del av Europa och kapitalismen. 

Därmed övertogs samma föreställningar om den rasistiska hierarkin där svarta systematiskt 

underordnas vita (ibid.). 

7.1. Ett postkolonialt perspektiv. 

Begreppet postkolonialism bör förstås som ett ifrågasättande av den koloniala dominansen 

och kolonialismens verkningar. Det refererar till en befrielseprocess från ”hela det koloniala 

syndromet som troligen är oundvikligt för alla de folk vars samhällen präglats av 

kolonisering” (Loomba 2008:26).  

Genom ett postkolonialt perspektiv på uppsatsens empiri kommer analyserna att göras i 

syfte att identifiera spåren av kolonialismens inverkan på den svenska historien och kulturen. 

8. Kommunikation som ritual.  

Ritualmodellen är ett alternativ till den transportfokuserade kommunikationsmodellen där 

informationen fokuserar på den meningsproduktion som skapas vid kommunikation, vilken 

bestäms och tolkas av det sociokulturella sammanhanget. Funktionen är primärt att 

kommunikation ger en känsla av gemenskap/exkludering då kommunikationen skapar och 

hyllar kulturens gemensamma värderingar (Carey 2009). I mediala sammanhang verkar denna 

genom att fenomen bör placeras i en viss kontext för att informationen ska ges mening. Media 

har således makt att etablera huvudlinjerna i den rådande kulturen, vilket bland annat görs 

genom att blanda in samhällets medborgare i de dominerande värderingssystemen, genom att 

fira, förklara och tolka kulturen och försäkra den om dess tillräcklighet i världen (Fiske & 

Hartley 2003). 

8.1. Utrikesjournalistiken. En berättelse om Oss och de Andra.  

Utrikesjournalistiken utgår från tanken om nationen – en föreställd gemenskap, till stor del 

skapad och upprätthållen av journalistiken (Anderson 2005). Detta görs och har gjorts genom 
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att media, med språket som når medborgarna i vardagen, hela tiden visar vilka kvaliteter en 

god medborgare ska ha, vilket gör att vissa människor inkluderas och andra exkluderas ur 

denna gemenskap. (Kivikuru 2004). Detta görs då Vi sätts i relation till de Andra; Vi 

identifieras i kontrast till ”those we are not” (Riegert 2004:9). 

I kommunikationen sker hela tiden en konstruktion och rekonstruktion av självet genom att 

media utnyttjar tecken som signalerar kulturen och den kollektiva identiteten. Denna, i sin tur, 

är historiskt bunden då den bygger på gemensamma erfarenheter och därför är den 

europeiska, kollektiva identiteten fortfarande sammankopplad med 1800-talets kolonialism 

(Kivikuru 2004). Således används det förgångna som en kontext för att förklara skeenden där 

vissa händelser framhävs och legitimeras (Riegert & Åker 2004).  

Med språkets funktion och ritualmodellen i åtanke är medias självutnämnda position som 

objektiv granskare av samhället (Ekecrantz & Olsson 1994) tämligen avdramatiserad. Nyheter 

verkar istället som någon slags litterär form, en kulturell produkt av ritualer. Som en 

berättelse (Ghersetti 2000).  

8.2. Vi går utrikes. 

1965 publicerades Galtung och Ruges rapport om nyhetsvärdering inom 

utrikesjournalistiken. De lade fram ett antal kulturspecifika faktorer för västerländska mediers 

nyhetsvärdering: (1) Ju längre bort nationen är, desto större tendens till rapportering om 

eliten, (2) ju lägre rangordning av en person, desto negativare presentation, (3) ju längre bort 

nationen är, desto negativare presentation och (4) ju större kulturell olikhet, desto större 

relevans att uttrycka denna skillnad (Galtung & Ruge 1965). Än idag konstateras att Galtung 

och Ruges antaganden stämmer (McQuail 2005). 

8.3. Debatten om en ny informationsordning. 

Galtung och Ruges undersökning blev snart efter publiceringen relevant då debatten om en 

ny informationsordning, under 60- och 70-talet, hölls inom FN. Tredje världens kritik mot 

väst riktades mot två punkter; dels den västliga dominansen i världens informationsflöde, dels 

den bild av Afrika som, när det väl förmedlades, byggde på stereotyper från kolonialtiden 

(Carlsson 1998) 

Flera studier bekräftade att det fanns fog för kritiken, se till exempel Nohrstedt (1986). 

Likväl bekräftades det av FN:s egen utredning som tillsattes 1976 att analysera den globala 
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kommunikationen (Carlsson 1998). Dock vände man sig enbart till U-länderna när 

utredningen manade till handling och någon reell aktör utpekades aldrig. Idag kvarstår den 

mediala situationen mellan utvecklade länder och utvecklingsländer – ett fenomen som 

förklaras med den västliga hegemonin över Tredje världen (ibid.). 

9. Kritisk diskursanalys. Text, den medierade diskursen och det koloniala arvet/FN. 

Kritisk diskursanalys förenar samhällskritik och vetenskap. Angreppssättet är kritiskt därför 

att det ifrågasätter fenomen i vardagen som tas för givna, som formas genom språket och 

därmed är en produkt av människan själv. Syftet med analyserna är därför att avslöja de dolda 

maktstrukturer som neutraliserar ojämlika förhållanden genom språket (Berglez 2010).  

För kritisk diskursanalys ska följande dimensioner ingå: (1) Texten, (2) diskurspraktiken 

(textens produktions- och konsumtionsförhållanden) samt (3) den sociokulturella praktiken 

som speglar den större samhälleliga kontexten (Fairclough 1995). Denna tredimensionella 

modell innebär att mening ständigt skapas och omförhandlas genom ett ständigt flöde mellan 

dessa nivåer. Betydelse upprätthålls eller förändras genom praktiker, handlingar. 

För uppsatsens syfte kopplas Sveriges koloniala ideologi och medlemskap i FN till den 

sociokulturella kontexten. Diskurspraktiken innefattar konsumtion av nyheter som sanning, 

som med språket också skapar den verklighet som nyhetsproduktionen säger sig spegla. Den 

medierade diskursens produktionsförhållanden tar för uppsatsens syfte även hänsyn till den 

ritualfunktion som nyheter har, likt debatten om en ny informationsordning som efter 70-talet 

dog ut.  

Texterna kommer att bestå av slumpmässigt utvalda artiklar i vald population från Dagens 

Nyheters rapportering om Biafra (1968-07-25 till 1968-08-25) och Afrikas horn (2011-07-14 

till 2011-08-14). Dessa kommer att analyseras med kritisk lingvistik. 

9.1. Kritisk lingvistik. 

Det skriftliga språket har en särskild funktion för hur vi ser på världen då text, i snäv 

mening, har ersatt direktkommunikation. Faircloughs tredimensionella modell visar att 

journalistens val av ord och grammatiska konstruktioner både skapar och är skapad av den 

större, samhälleliga kontexten. Kritisk lingvistik används därför i syfte att identifiera 

ideologiers spår i texten (Fairclough 1995) 
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Roosvalls (2005) framarbetade modell av väl etablerade kritisklingvistiska redskap kommer 

att användas för analyserna. I fokus ligger hur olika aktörer representeras textuellt i syfte att 

frilägga maktförhållanden mellan dem. Till exempel framhävs den aktör som först presenteras 

i artikel, vilket styr läsaren mot vissa tolkningar. Journalisten ordnar därmed, genom olika val, 

de röster som tillåts förekomma och kontrollerar dem också därigenom. 

Kritisk lingvistik består huvudsakligen av lexikal stil med två underkategorier: transitivitets- 

och modalitetsanalys. Lexikal stil behandlar vokabulär, transitivitet förknippas med aktörers 

handlingar och modalitet åsyftar författarens inverkan på texten (ibid.).  

För uppsatsens syfte kommer analysernas fokus ligga på hur journalisterna ordnar de 

behövande och de som hjälper, exempelvis genom vilka handlingar de utför, samt undersöka 

framställningen av humanitära aktioner i syfte att identifiera hur de Andra skapas i relation till 

Oss.  

Följande kapitel (9.2., 9.2.1. och 9.2.2.) är en redogörelse för uppsatsens kritisklingvistiska 

begrepp och är hämtade ur metoddelen från Roosvalls avhandling Utrikesjournalistikens 

antropologi. Nationalitet, etnicitet och kön i svenska tidningar (2005:84-90). 

9.2. Lexikal stil. 

Presuppositioner: Är implicita antaganden i motsats till explicita uttryck i texten. 

Presuppositioner kopplar samman presentationer och ideologi genom att de neutraliserar vissa 

sätt att organisera världen. De åkallar läsaren genom ett osagt, men ändå närvarande ”som du 

redan vet är det ju så att…”.  

Inramning: Fokuserar på hur en aktörs uttalande, en händelse eller en personpresentation 

ramas in.  

Överlexikalisering: Åsyftar en flod av olika benämningar kring en person eller grupp. 

Överlexikalisering används i regel för saker/personer/frågor som ses som problem i diskursen. 

Namngivande: Olika sätt att namnge aktörer är enligt språkliga konventioner förknippade 

med olika socialt värde. Att vissa aktörer kontinuerligt presenteras i relation till andra utgör en 

klassisk del i den diskriminering som systematiskt äger rum i medierna. 

Lexikalitet: Innebär att koppla samman ord med register och uppmärksamma vad ett inlån 

från för sammanhanget främmande register kan tyda på.  
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9.2.1. Transitivitetsanalys. 

När transitivitet analyseras ligger fokuset på aktörers handlingar som tilldelas olika grader 

av makt. Valet av verbformer påverkas av ideologin, vilket i sin tur påverkar diskursen och 

rimliga tolkningar av texten. Exempelvis värderas aktivitet högre än passivitet, intellekt högre 

än känsla. Begreppen agent och patient utreder aktörers textliga inverkan på diskursen. 

Makten ökar ju fler som påverkas av en agents handling, medan den passiva patienten 

framställs som maktlös. Handlingsrepresentationerna måste också relateras till en 

förförståelse av maktrelationer i samhället i stort och genom språket är det således möjligt att 

göra vissa grundläggande antaganden.  

Transitiva/intransitiva verb: Ett transitivt verb har ett objekt, ett mål, till exempel ”jag 

sparkar bollen”. Ett intransitivt verb saknar objekt; ”jag sparkar”. Aktörers handlingar som är 

intransitiva ses snarare som beteenden än aktiva handlingar. Transitivitet förknippas med 

makt kontra intransitivitetens koppling till maktlöshet. 

Aktioner/reaktioner: Transaktiva satser innehåller ofta två deltagare; den som handlar och 

den som processen utsträcker sig till. Som tidigare nämnt har en transaktiv aktion effekt på 

andra eller på världen och målet finns representerat i satsen. Vidare värderas kognitiva 

(intellektuella) aktioner/reaktioner högre än affektiva (känslosamma). En mäktig, social aktör 

reagerar snarare kognitivt än affektivt i diskursen och känslosamheten minskar då makt och 

inflytande ökar. Målet kan således också vara interaktivt (bestå av människor som aktören 

interagerar med) eller instrumentellt (anknytning till verb som har ett såväl mänskligt som 

materiellt mål).  

Aktiverade och de-aktiverade aktioner och reaktioner tilldelas också olika hög grad av makt 

då aktiverade aktioner framställs som dynamiska processer och de-aktiverade aktioner som 

kvaliteter. En form av de-aktiverad aktion är nominalisering som innebär att aktionen 

objektifieras; en substantivering av ett verb. Invandra görs till exempel om till invandring. 

Funktionen av en nominalisering är den avpersonifierar den som ligger bakom aktionen. 

Därmed döljer de maktrelationer och utesluter både deltagare och modalitet. Nominaliseringar 

fungerar på två olika sätt; antingen nedvärderas en aktion eller reaktion i förhållande till andra 

handlingar eller så verkar de legitimerande av den sociala aktionen genom att den ges en 

vetenskaplig-byråkratisk klang. Om nominaliseringen är till för- eller nackdel för aktören 

avgörs av sammanhanget.  
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Agentalisering och de-agentalisering ligger nära nominaliseringen då agentaliserade 

aktioner är orsakade av en mänsklig agent, medan de-agentaliserade handlingar framstår som 

resultat av andra faktorer, till exempel naturkrafter eller omedvetna processer. 

Talakter: består i olika typer av sägesverb. Olika sägesverb indikerar olika grader av makt. 

En aktör som ”säger” något har således större makt än den som ”hävdar” eller ”påstår” något. 

Sammanfattningsvis fungerar de olika handlingskategorierna tillsammans i olika 

konstellationer. En handling kan till exempel vara transitiv, agentaliserad och aktiverad, men 

de begrepp som står i motsats till varandra utesluter den andra då den ena används. Vidare 

måste en transaktiv aktion vara antingen interaktiv eller instrumentell precis som att en 

reaktion måste vara kognitiv eller affektiv. 

9.2.2. Modalitetsanalys. 

Syftet med att analysera modalitet i en text är att komma åt författarens uttryck. Modalitet är 

således en slags kommentar, en attityd som kan fungera både explicit och implicit. 

Journalistiska texter blir därför ett medium för individen som skriver och avspeglar dess 

relation till omvärlden. Dessa fungerar ofta som presuppositioner; de gör ett uttalande, de vill 

fastställa något. 

Olika diskurser använder olika former av modalitet. Massmedierna lägger ofta fram 

tolkningar som om de vore fakta, till exempel genom att säga ”den är farlig” istället för ”vi 

anser att den är farlig”. Mediernas användning a modalitet både speglar och främjar deras 

auktoritet. Därför kommer uppsatsens analysera enbart att fokusera på sanningsanspråken i 

texterna som kan variera i grader. Ett starkt anspråk på sanningen kan till exempel vara ”X 

kommer inte att…” och ett svagt exempel är ”X kan vara…”. Andra grader av 

sanningsanspråk kan indikeras av exakta siffror eller adverb som ”verkligen” och ”otrolig” 

och ibland kan det kopplas ihop med sannolikhet; hur troligt det är att någonting ska hända. 

10. En tidning. Fyra nedslag. 

Följande fyra kapitel består av de totalt lika många analyser ur slumpmässigt utvalda artiklar 

från Dagens Nyheter; två från Biafra 1968 och två från Afrikas horn 2011. Dessa kommer att 

presenteras i kronologisk ordning.  
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10.1. 1968-07-27: ”Biafrahjälp kvar i depåer” 

Textens agent är ”Den federala regeringen i Nigeria” och patienten är Biafra, de behövande. 

Agenten framställs därmed maktfull då dennes handling, att behålla vägarna till Biafra 

stängda, påverkar den mindre maktfulla patienten vars befolkning svälter på grund av att 

hjälpen då inte kommer fram. Dock får dessa ytterst lite plats textmässigt då andra aktörer, de 

som hjälper, istället är representanter. 

Inledningsvis har journalisten valt att de-agentalisera, nominalisera och de-aktivera samtliga 

aktioner genom att ”Stora lager av förnödenheter” tillskrivs makt genom transaktiv 

representation. Denna aktör namnges också med ”depåerna” och ”17 000 ton förnödenheter” 

och således har rubriken viss representativitet för texten som helhet genom uttrycket 

”Biafrahjälp”. Några meningsexempel på detta är ”Stora lager av förnödenheter finns färdiga 

att föras in i Biafra” och ”17 000 ton förnödenheter finns också på den portugisiska ön 

Fernando Póo”. Rimligt att anta är att denna aktör upplevs positivt då rubriken slår an en 

generös ton eftersom det handlar om hjälp. Således är det, med tanke på journalistikens 

ritualfunktion, också rimligt att denna är en del av Oss. 

Då journalisten har valt att betona att det är stora lager, att de är placerade på två olika 

ställen runtom Biafra och att 17 000 extra ton förnödenheter finns på ön Fernando Póo förstår 

vi också att det handlar om mycket hjälp. Nominaliseringen ”Stora lager av förnödenheter” 

förstås delvis som en del av Oss, men den verkar också delvis leva sitt eget liv. Således är 

nominaliseringarna legitimerande eftersom den som ansvarar för dessa lager inte nämns, 

vilket gör att dess konsekvenser heller inte kan kopplas till en agent. ”Stora lager av 

förnödenheter” får en positiv klang, trots att denne egentligen inte har påverkat diskursen. 

Samtidigt sker en viss överlexikalisering av detta fenomen då det inledningsvis representeras i 

fyra av fyra möjliga meningar. Rimligt att anta är därmed att det är denna aktörs passivitet 

som är problemet i diskursen. Den är passiv, vilket uttrycks explicit genom att denne kopplas 

ihop med ord som ”finns kvar” och ”finns färdiga” och implicit genom att lösningen på 

problemet inramas följande: ”Förutsättningen för att man ska kunna använda depåerna är 

dock att vägar in till Biafra öppnas av den federala regeringen i Nigeria”.  

”Den federala regeringen i Nigeria” är således agenten som gör denne aktör passiv och 

således också som motpol till den positiva inramningen av ”Stora laget av förnödenheter”, till 

de som hjälper, då diskursens mäktiga agent förhindrar hjälpen. Dessa motpoler stämmer väl 
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överens med journalistikens konstruktion av både självet och de Andra och självet får explicit 

uttryckt relevans för Oss då nästa stycke text inleds med ”Men trots detta behöver Röda korset 

mer.”  

Denna första del av texten har höga sanningsanspråk då samtlig information framställs som 

fakta. I nästa del uttrycks två explicita källor, varpå den första är Röda korset och den andra, 

Rädda barnen, nämns avslutningsvis. Den inledande frasen är dock mer till fördel för Oss än 

för Röda korset som, i relation till ”Stora lager av förnödenheter”, framställs i mer negativ och 

maktlös dager. Denna övergång lämnar dessutom uttolkaren förvirrad eftersom journalisten 

inte gjort en direkt koppling till ”Stora lager av förnödenheter” i det tidigare stycket, men att 

Röda korset trots de enorma lagren behöver mer gör det rimligt att anta att denna 

organisation, de hjälpande, är källa även till den inledande delen av texten. Eftersom denna 

ihopkoppling inte uttrycks explicit, att ”Stora lager av förnödenheter” presenteras först och att 

dess intransitiva inledande fras står i kontrast till den tidigares transaktivitet framställer Röda 

korset som lite mjäkigt. 

Därmed verkar heller inte citatet av Bengt Åman, inramad som Svenska röda korsets 

biträdande generalsekreterare, särskilt tungt, trots att han agerar kognitivt, presenteras i sin 

profession och med talakten ”säger”. Dessutom problematiserar Röda korset den inledande 

delen av texten då Bengt Åman säger att ”det krävs ohyggligt mycket pengar för att verkligen 

kunna rädda människor om landkorridorerna öppnas”. Likt journalisten i den inledande delen 

av texten har Bengt Åman, i sitt uttalande, använt samma slags de-agentaliserade och de-

aktiverade aktioner, men då citatet är direkt kopplat till Röda korset är en rimlig tolkning att 

det är just denna organisation som kräver ”ohyggligt mycket pengar”. 

Den totala inramningen av Röda korset är således inte särskilt positiv eller maktfull när de 

sätts i relation till ”Stora lager av förnödenheter”: de behöver och kräver mer. Dock är det 

omvänt då de behövande representeras som instrumentellt mål i relation till det transaktiva 

Röda korset och Rädda barnen. Dessa agerar både kognitivt och aktivt då de uppger att ”det 

vore lönlöst att försöka ta hit barn från Biafra. Man anser sig kunna lämna effektivare hjälp på 

platsen.” Presuppositionen för dessa meningar verkar genom att idén om att förflytta 

biafranska barn till Sverige framställs som en självklarhet som förhindras på grund av 

ineffektivitet – ett ställningstagande som därmed också verkar legitimerande eftersom denna 

tanke att organisera världen neutraliseras. 
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När det gäller inramningen av de behövande är denna tämligen intetsägande. Trots att det är 

denna grupp som berörs representeras den enbart som instrumentellt mål och i relation till 

mäktigare aktörer och gruppen tilldelas ingen egen röst. 

10.2. 1968-08-17: ”Fler bolag överväger Biafraflyg” 

Textens agent är de som hjälper, som främst representeras i form av Lutherhjälpen, och dess 

patient är de behövande i Biafra, vilket också refererar till de maktförhållanden som texten 

igenom bygger på. Lutherhjälpen förstås snabbt som en del av Oss då Sverige tidigt i texten 

uttrycks explicit tillsammans med denne som står i kontrast till de behövande, de Andra. 

Den inledande delen av texten presenterar dock Lutherhjälpen lite tveksamt då en annan 

aktör med makt presenteras först: ”Fler bolag” som sedan inramas som ”tre svenska 

charterbolag” med transitiva aktioner och interaktivt mål i relation till Lutherhjälpen. Att 

denna agent är nominaliserad gör att de mänskliga agenterna bakom döljs, precis som att det 

instrumentella målet i rubriken, ”Biafraflyg”, döljer den konkreta handlingen som 

övervägande gäller vilket, rimligt att anta, är att flyga till Biafra. ”Fler bolag” har dock aldrig 

aktivt utfört någonting, men den totala inramningen av aktören bygger, paradoxalt nog, både 

på aktivitet, makt och positiv inverkan på diskursen med de behövande i åtanke. Ett visst 

förhärligande kan därmed antydas och dessutom de-aktiveras dennes aktioner, vilket 

framställer dess handling som kvaliteter, precis som att denna agerar och reagerar kognitivt. 

”Fler bolag” nämns enbart inledningsvis för att sedan mer ingående presentera Lutherhjälpen. 

Lutherhjälpen är agenten som både explicit och implicit uttrycks som källa för artikelns 

brödtext. Denne tilldelas två citat, men i övrigt är sanningsanspråket högt då resterande text 

framställs som om den vore sanning. Genom att ingen motpol presenteras, i relation till 

Lutherhjälpen, verkar presuppositionerna genom att den värld som texten beskriver framställs 

som en självklarhet. Vem källan inom Lutherhjälpen är uttrycks inte explicit, men en rimlig 

tolkning är att det är Ulla Forshamn som presenteras i artikelns sista mening. En direkt 

koppling mellan citaten och Ulla Forshamn görs dock inte, men då hon inramas vid sin 

profession (”ingår i ett av lutherska världsförbundet uppsatta sjukvårdsteam”), namnges med 

för- och efternamn, representeras transaktivt, agerar kognitivt, agentaliserat och aktivt följer 

hon samma mönster som Lutherhjälpen för artikeln som helhet. Därför är det rimligt att anta 

att hon är den som representerar organisationen.  
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Inramningen av agenten Lutherhjälpen är att den har makt. Den representeras hela tiden 

transaktivt, den agerar hela tiden aktivt (”är i kontakt med”, ”har ställt till förfogande”, 

talakten ”säger” osv.) och kognitivt och gällande lexikalitet förknippas denna agent flera 

gånger med ord ut något slags effektivitetsregister; ”Lutherhjälpen är i kontakt med bland 

annat tre svenska charterbolag för att inom en rimlig kostnadsram och med det allra snaraste 

försöka få till stånd en flygtransport från Sverige av livsmedel och medicin direkt till Biafra”. 

Lutherhjälpen är både kostnads- och tidseffektiv – fenomen som i den sociokulturella 

kontexten är positiva. 

Vad som är intressant är att Lutherhjälpens aktioner är agentaliserade när de kopplas till 

aktioner med förankring i Sverige, till exempel kontakten med ”tre svenska charterbolag”. Så 

snart det handlar om hjälpaktionerna på plats i Biafra för de behövande de-agentaliseras, de 

aktiveras och nominaliseras aktionerna; ”Man är emellertid synnerligen angelägen inom 

Lutherhjälpens ledning att hjälp i ökad utsträckning når fram även till övriga Biafra”. Stor del 

av texten framställer därför Lutherhjälpens aktioner som kvaliteter och likadant verkar det 

lexikala inlånet från det politiska registret (”Härvid stöder man sig på en allmän opinion bland 

de många givarna”): det är en rättighet att ge, inte en skyldighet. 

När det gäller de konkreta aktionerna på plats i Biafra presenterar Lutherhjälpen i två olika 

citat två ytterligare aktörer. I det första citatet nämns Kyrkornas världsråd: ”- Genom de 

500 000 kr vi redan ställt till Kyrkornas världsråds förfogande når hjälp fram till biafraner…”. 

Lutherhjälpen framställs ytterligare i positiv dager då det explicit uttryckta ”Vi” berättar att 

agenten dessutom är generös. Kyrkornas världsråds inverkan i diskursen faller dock i 

skymundan då denne representeras som instrumentellt mål i relation till Lutherhjälpen och 

heller inte kopplas till de aktioner som Lutherhjälpen skänkt pengar till då handlingen de-

agentaliseras, de-aktiveras och nominaliseras: ”når hjälp fram”. Viss nedvärdering verkar av 

nominaliseringen ”hjälp” då denna sätts i relation till Lutherhjälpens gåva på 500 000 kr. 

Funktionen av nominaliseringen ”hjälp” är således att denna aktion nedvärderas i 

förhållande till Lutherhjälpens gåva på 500 000. Inramningen av Kyrkornas världsråd är 

således inte särskilt framhävande. 

I det andra citatet av Lutherhjälpen presenteras en annan aktör som hjälper. Lutherhjälpen 

säger att ”Det finns i Biafra såväl som i Nigeria en civil väl genomtänkt organisation som 

snabbt kan dela hjälpen” och att det finns tio centraler där ”flera lärare, missionärer och 
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skolledig ungdom står beredd att fördela hjälpen”. En rimlig tolkning är att den ”vanlige” 

(min anm.) biafranen inte hjälper, utan mer civiliserade människor, då dessa namngivningar 

har en positiv klang i den sociokulturella kontexten. ”Missionärer” är hämtade från den 

kristna diskursen, vilket, i relation till de tidigare förmedlade stereotypa bilden av afrikaner 

som stamfolk, förankrar Dem i Oss. Detta styrks ytterligare genom ännu ett inlån från det 

politiska registret (”civil”). Detta stycke representeras direkt efter den text som berör givarna 

och en känsla av att Lutherhjälpen använder dagspressen som externkommunikation väcks. 

En rimlig tolkning är att detta citat verkar genom att lägga över ansvaret för den 

framkommande hjälpen från Lutherhjälpen till både Kyrkornas världsråd och ”flera lärare, 

missionärer och skolledig ungdom”. Citaten garanterar således att gåvorna från den allmänna 

opinionen, hjälpen, verkligen går fram. 

Denna grupp inramas också som maktlös, vilket står i kontrast till Lutherhjälpens stora, 

maktfulla inverkan i diskursen. Aktionerna är aktiverade och nominaliserade (”Det finns…”, 

”I Biafra finns…” och gruppen ”kan snabbt fördela hjälpen”), vilket framställer gruppens 

aktiva handlingar som omedvetna processer. För det andra framställs de passivt och de agerar 

intransitivt. Då gruppen redan tidigare kopplats till nationerna Biafra och Nigeria förstås dessa 

sedan tidigare som de Andra, men detta styrks ytterligare genom denna dikotomiska 

uppställning. 

När det gäller de behövande nämns dessa knappast över huvud taget, men Biafra, som land, 

är flera gånger instrumentellt mål för Lutherhjälpens aktioner. Viss överlexikalisering 

tillämpas också gällande fenomen som förknippas med denna nation. Att de behövande 

existerar förstås implicit genom artikelns övriga aktörer, men denna grupp tilldelas ingen röst 

eller textuellt utrymme. 

10.3. 2011-07-15: ”Nytt flyktingläger öppnas” 

Textens agent den hjälpande Kenya, som ska öppna ett nytt flyktingläger för de behövande, 

patienten. Denna inleds med ”KENYA.”, vilket, genast förankrar texten i de Andra. Detta är 

också namnet på agenten, som i två av tre fall namnges som ”Kenya”, men i slutet av texten 

blir ”Kenyas regering”, vilket inledningsvis leder tolkningen mot att det är hela landet som 

agerar, men som, vid den senare namngivningen, i högre utsträckning visar att det är 

mänskliga agenter som handlar. Viss antydan finns om att tecknet som tyder på civilisation i 

Afrika, Kenyas regering, inte framhävs inom denna diskurs. Däremot är denna agent kopplad 
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till de som hjälper, vilket gör att denna nominalisering också innebär att maktförhållanden 

döljs då dennes aktioner avpersonifieras. 

Flera tendenser tyder på att denne agent textuellt inte kopplas ihop med dennes positiva, 

aktiva inverkan på diskursen, men väl tillförskansas det negativa. Journalisten har bland annat 

valt att representera ”Nytt flyktingläger”/”Det nya lägret” transaktivt, istället för ”Kenya”, till 

exempel genom meningen ”Det nya lägret har plats för 80000 personer, enligt BBC.” Inte 

heller rubriken, som läsaren rimligtvis är den text som tolkas först, kopplas till Kenya. 

Intransitiviteten och aktiveringen av aktionen i rubriken framställer dessutom Kenyas 

handling både beteendeliknande och som en omedveten process: Flyktinglägret har öppnat sig 

själv. I ett sista fall har dock journalisten valt att koppla ihop agenten med dess inverkan på 

diskursen, men den inledande tonen styr tolkningarna mot att ”Nytt flyktingläger”/”Det nya 

lägret” är en fristående aktör som har åstadkommit sig själv – ett fenomen som i den 

sociokulturella kontexten är en positiv aktion då presuppositionen texten igenom verkar 

genom att lägrets öppning framställs som den enda lösningen på ”problemet” (min anm. 

Diskussion om ”problemet” följer längre ned i denna text). 

Två tolkningserbjudanden gällande ”Nytt flyktingläger”/”Det nya flyktinglägret” finns då 

nominaliseringar antingen verkar legitimerande genom att fenomenet ges en 

vetenskapsbyråkratisk klang eller nedvärderas då det sätts i relation till andra handlingar. I 

den diskuterade delen av texten legitimeras fenomenet genom att presuppositionen i texten 

framställer detta sätt att organisera världen som en självklarhet: nytt flyktingläger ska öppnas 

om det finns många flyktingar. I den andra delen av texten verkar dessa i motsatt riktning då 

samma handling nedvärderas då Kenyas öppnande av flyktinglägret sätts i relation till FN: 

”FN har länge vädjat till Kenya att bygga ett nytt, men Kenyas regering har inte velat 

uppmuntra till fler flyktingar.” Anledningen till att handlingen nedvärderas har flera 

anledningar. 

För det första tyder FN:s transaktivitet med ”Kenya” som instrumentellt mål på makt. Att 

FN agerat affektivt (”vädjat”) ramar snarare in ”Kenya” som mer negativt än sätter FN i en 

underlägsen position då denne, i den sociokulturella kontexten, redan har en given, 

legitimerad plats: Den är en del av Oss. Att den, trots Kenyas protester, har fått igenom sin 

vilja tyder på ytterligare makt. Den sammanlagda inramningen av ”Kenya” är således att den 

inte kopplas ihop med den positiva inverkan på diskursen, men väl då aktionen inramas 
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negativt då den sätts i relation till FN:s vädjande. En ”det var på tiden-känsla” infinner sig. 

”Kenya” är dock fortfarande maktfull då denne agerar transaktivt och kognitivt, men den 

negativa inramningen framställer i högre grad agenten som ett hot, än samarbetspartner till 

FN som också ingår i gruppen av de som hjälper. 

Gällande de behövande namnges dessa som ”flyktingar”, ”människor” och ”personer” och 

viss överlexikalisering av denna grupp gör det rimligt att anta att det är de behövande som 

utgör problemet i diskursen. Detta styrks ytterligare då ”Kenyas regering” explicit uttryckt 

inte har ”velat uppmuntra till fler flyktingar.” Denna grupp presenteras också texten igenom i 

relation till andra fenomen (”Nytt flyktingläger”/”Det nya lägret”) eller aktörer (FN, 

”Kenya”/”Kenyas regering”) och används flera gånger som instrumentella mål för dessas 

aktioner. En rimlig tolkning är således att de behövande diskrimineras i diskursen då de heller 

aldrig tilldelas en egen röst, trots att det är de som berörs, men implicit förstår vi att de finns 

någonstans i periferin. En gång tillskrivs denna grupp makt genom meningen ”I det 

närbelägna Dadaab-lägret trängs 370 000 människor på ett område som är dimensionerat för 

en fjärdedel så många” då de behövande representeras transaktivt. Dock påverkar denna i 

diskursen, men enbart i negativ bemärkelse då de är passiva och många fler än det finns plats 

för. 

De behövande kopplas heller inte ihop med de orsaker som har lett till öppnandet av 

flyktinglägret då journalisten i samtliga fall har valt att referera situationen till nationen 

istället för gruppen. Till exempel är Somalia ”torkdrabbat” och Östafrika ”lider av den värsta 

torkan på 60 år”. Istället sammankopplas dessa enbart direkt när de förknippas med hur 

många de är, hur många det finns plats för och hur många de borde vara – som problem. 

När det gäller modalitet uttrycks BBC explicit som källa i notisens begynnelse – en källa 

som i den sociokulturella kontexten är legitim då den är allmänt känd med hög trovärdighet. 

Resterande text har högt sanningsanspråk då samtlig information läggs fram som att den vore 

fakta, vilket både visas genom journalistens användande av siffror för att beskriva 

verkligheten likt användning av förstärkande adverb. 

10.4. 2011-07-22: ”FN kallar till krismöte om Östafrika” 

Textens agent är de behövande varpå de som hjälper, flera olika nationer och organisationer, 

är patienter. Genomgående för artikeln är att de behövandes situation inte kopplas till 

människorna som berörs, utan refererar istället till nominaliseringar genom till exempel 
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”Hungersnöden på Afrikas horn” – ett begrepp som verkar legitimerande eftersom den ges en 

vetenskapligbyråkratisk klang istället för att beskriva de förhållanden de behövande reagerar 

på likt den situation de befinner sig i. 

Ett ytterligare exempel på ett liknande journalistiskt val är ”Redan sedan tidigare saknades 

hälften av de resurser som krävs för att möta behoven. Men när hjälpen dröjer förvärras läget 

och behoven ökar.” De-agentaliseringarna och de-aktiveringarna av aktionerna gör att vem 

som saknar, kräver, dröjer med hjälpen och vad som behövs inte framgår. Istället framställs 

dessa aktiva handlingar som processer, vilket också gör att det heller aldrig sker någon direkt 

koppling till varför patienterna reagerar. 

Som agent för texten är de behövande maktfulla, men för artikeln enbart maktfulla i negativ 

bemärkelse då denna påverkar många i diskursen då de behöver pengar, vilket är den enda 

direkta kopplingen som sker mellan agent och patient. De behövande framställs också som 

väldigt många (”3,7 miljoner i Somalia”), icke-talande och passiva, vilket gör att den totala 

inramningen av denna grupp, dessa Andra, inte är särskilt framhävande.  

Inledningsvis är FN den patient som framhävs mest och förstås, i relation till de behövande, 

som en del av oss då denne reagerar kognitivt, aktivt och flera gånger representeras transaktivt 

med de behövandes geografiska områden (”Östafrika”/”Somalia”/”Afrikas horn”) som 

instrumentellt mål. FN används flera gånger som referens till ”hungersnöden på Afrikas horn” 

då denne uttalar sig om dem då de behövande är i ”akut behov av hjälp” – en ytterligare 

dimension av maktfullhet då FN får representera den grupp som situationen verkligen berör. 

Men FN förlorar relativt snart sin roll då mäktigare patienter presenteras: enskilda nationer. 

Bilden av de behövande, de Andra, kvarstår men det Vi som byggs genom FN:s gemenskap 

över världens nationer förlorar sin roll och ersätts med ett västligt, kapitalistiskt Vi. Detta 

uttrycks både explicit och implicit. 

Explicit visas detta exempelvis genom lexikalitet då det flera gånger görs inlån från det 

ekonomiska registret. Bland annat omnämns Frankrike som ”G20-ledaren” och meningen 

”Förra året ökade bidragen till humanitära insatser – trots finanskrisen” skapar relevans för ett 

kapitalistiskt system som står i motsats till de Andra, till exempel Afrika. Finanskrisen 

berörde Oss och därför var också Vi en del av de ökade bidragen. Ett visst förhärligande 

antyds: Vi gav – trots att det var finanskris. Att orsakerna till de ökade bidragen, 
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jordbävningen i Haiti och översvämningskatastrofen i Pakistan, presenteras sekundärt tyder på 

viss prioritering hos journalisten; förhärligandet är viktigare än de orsaker som utlöste det. 

Implicit verkar denna Vi-känsla genom att i princip hela andra halvan av texten ägnas åt att 

spalta upp enskilda nationers ökade humanitära bistånd i två separata delar, både totalt och å 

Afrikas horns vägnar: Norge, Kanada, USA, Sverige, Japan och Saudiarabien presenteras 

samtliga med hur många miljoner de har skänkt. Samtliga patienter reagerar aktivt, kognitivt 

och är interaktiva mål för de behövande. Dessa patienter skulle även omvänt kunna ses som 

agenter då dessa i sin tur representeras ekonomiskt maktfulla att, för den sociokulturella 

kontexten i positiv bemärkelse, påverka de behövande tillbaks. Således inramas dessa 

patienter, dessa nationer som bygger på ekonomisk gemenskap, med makt. 

FN:s relation till nationerna är dock underlägsen. Till exempel delar Frankrike, tillsammans 

med de behövande, rollen som agent bakom krismötet då detta ”arrangeras av FN:s 

livsmedels- och jordbruksorgan, FAO, på initiativ av G20-ledaren Frankrike”. Kort och gott 

skulle man alltså kunna säga att en aktör med stora ekonomiska resurser kan påverka FN. 

Dessutom uttrycks denna underlägsenhet explicit då FN agerar affektivt och kallat nationerna 

till krismöte ”i ett försök att samla in mer resurser” och FN har sammanlagt ”vädjat om 7,9 

miljarder dollar”. 

I relation till de behövande, de Andra, finns dock en kognitiv överlägsenhet genom dessa 

båda patienter: FN och nationerna. Nominaliseringarna ”krismötet” och ”larmrapporter” 

verkar legitimerande eftersom de ges en vetenskapligbyråkratisk klang och framställs som 

någonting som pågår över de behövandes huvuden då dessa, i sin passiva framtoning, inte 

verkar ha en plats inom denna formella sfär, trots att det är de som berörs, som kan ses som 

ytterligare en dimension av makt kontra vanmakt. 

Ytterligare en patient nämns, inramad ”Fran Equiza vid biståndsorganisationen Oxfam”, och 

tilldelas textens enda citat. Denna namngivning tyder delvis på formalitet då denne 

presenteras med för- och efternamn, men vars yrkesroll inte framhäver denne. I relation till 

nationerna får därför denna patients ord genomslagskraft: ”- Det finns inte längre någon 

ursäkt för att inte reagera.” Precis som tidigare fall, när det gäller de konkreta hjälpaktionerna 

på plats, har Fran Equiza calt att nominalisera och aktivera aktionerna. Vem som inte längre 

har en ursäkt att reagera framgår inte, men en rimlig tolkning är att det handlar om de 

maktfulla nationerna. Dock görs denna koppling inte direkt, vilket skulle kunna tolkas som att 
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citatet är en indirekt hint till nationerna som har pengar, men också säger någonting om den 

underlägsna roll som denna patient, genom citatet, intar i relation till dessa. 

Likadant verkar FN i relation till nationerna då ett direkt tilltal till världens nationer om 

bristen på generositet troligtvis inte skulle verka särskilt positivt för FN. Omformuleringen 

gör att avsaknaden, den dröjande hjälpen och det förvärrade läget är processer som världens 

länder, om inte tidigare så, nu kan vara med och stoppa. Således verkar dessa 

nominaliseringar legitimerande. Kort och gott skulle man kunna säga att Fran Equiza fyller en 

liknande funktion som FN då dennes placering, långt in i texten, dess lilla utrymme och 

underordning av nationerna: det västliga, kapitalistiska Viet anklagas inte, utan erbjuds att 

vara med. En viss beroendeställning kan därmed uttydas. 

När det gäller modalitet finns två källor explicit uttryckta: FN och AFP som står för citatet 

av Fran Equiza. Dessa nämns en gång vardera och resterande text har hög grad av 

sanningsanspråk. Journalisten har till exempel använt sig av en hel mängd siffror för att 

beskriva verkligheten – ett fenomen kopplas mycket till nationerna: ”Som följd ökade det 

samlade humanitära biståndet till sin högsta nivå hittills – 16,7 miljarder dollar 2010, eller 

nästan 110 miljarder kronor. Det är sex procent mer än 2009.” 

11. Slutsats och diskussion. 

Det empiriska materialet har, med analysernas hjälp, visat på både likheter och skillnader 

mellan dagspressens representationer av humanitära aktioner i Biafra 1968 och på Afrikas 

horn 2011. Kort sammanfattat kan man säga att bilden av Oss och de Andra är byggd på 

dikotomiska förhållanden; aktivitet kontra passivitet, positiv kontra negativ inramning.  

11.1. Den stumma nöden. 

Inramningen av de behövande har i båda fallstudierna visat på en negativ inramning av 

denna grupp. I majoriteten av materialet framställs denna grupp som instrumentellt mål, som 

patient, för mäktigare aktörers aktioner och i de undantag de tillskrivs makt betonas gruppens 

negativa påverkan i diskursen. 

Gällande de behövande i rapporteringen om Biafra 1968 tilldelas denna grupp en ytterst 

liten textmässig plats. De finns, men någonstans i periferin då fokuset huvudsakligen lagts på 

de humanitära aktionerna med relevans i Oss. I rapporteringen om Afrikas horn 2011 har 

journalisterna haft högre prioritering av att, vid sidan av de humanitära aktionerna, beskriva 
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situationen för de behövande. Detta har snarare lett till en mer negativ inramning av denna 

grupp då det helt saknas en ihopkoppling mellan dessa och situationen då fokuset istället har 

lagts på beskrivningar av geografiska områden, inte människorna. Istället tenderar 

framställningen av de behövande som mer krävande, som en börda.  

Genomgående för materialet som helhet är också att de behövande beskrivs i siffror (ofta i 

miljonantal), som passiva, i relation till mäktigare aktörer och att de hela tiden förknippas 

med eller är problemet i diskursen. Huruvida det är ett moraliskt dilemma att intervjua 

svältande människor är en fråga lämnas åt filosofer, men en av de mest anmärkningsvärda 

punkterna för det empiriska materialet är att de behövande inte en enda gång tillåts tala. 

Framställningen av denna stumma, stora, passiva massa av människor visar tendenser till att 

den subjektsposition som den medierade diskursen än idag erbjuder de Andra i Afrika bygger 

på stereotypen: de behövande är som en flock. 

11.2. De som hjälper – en hierarkisk ordning. 

De båda fallstudierna har också många likheter när det gäller representationen av de som 

hjälper. Det mest urskiljande draget är att de som hjälper kontrasteras till de passiva 

behövande då de som hjälper huvudsakligen förknippas med aktivitet. Gemensamt för de 

humanitära organisationerna som nämns i det empiriska materialet är dock att textuellt 

utrymme inte är en garanti för att organisationen varit eller är på plats i Afrika. Dessa har 

ändå inkluderats i uppsatsens gruppering av de hjälpande då det är på det vis de framställs.  

Genomgående för rapporteringen om både Biafra 1968 och Afrikas horn 2011 är nämligen 

att journalisterna valt en hel rad med nominaliseringar, som i den sociokulturella kontexten 

legitimeras, när det gäller att beskriva aktionerna av de som hjälper på plats. Ett ledande 

exempel är den välutnyttjade ”hjälpen” som verkar avpersonifierande, positivt – och 

maktfullt. Då ”hjälpen” i flera fall förknippas med Oss kan Vi tillförskansa oss den positiva 

inverkan som ”hjälpen” ger, men eftersom Vi inte utpekas som agenter behöver vi heller inte 

ansvara för dess konsekvenser. Denna ”hjälp” framställs som något som pågår över de 

behövandes huvud, då en kognitiv överlägsenhet kan urskiljas, och i relation till denna grupp 

framställs de som hjälper fördelaktigt. 

Men materialet säger också att det är skillnad på vem som hjälper: det finns en hierarki. 

Kort sammanfattat kan man säga att Vi, genomgående för materialet, står för den mest 

maktfulla och positiva hjälpen och att rangordningen vidare ordnas utefter geografiska 
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premisser: ju lägre relevans de som hjälper har för Sverige, desto mindre makt och positiv 

inverkan på diskursen.  

I rapporteringen om Biafra 1968 har journalisterna nominaliserat de som toppar den 

maktmässiga rangordningen av de som hjälper, dock med relevans i Sverige, varpå en svensk 

humanitär organisation intervjuats och står som huvudkälla följer. Längst ner i hierarkin finns 

de hjälpande som den humanitära organisationen refererar till genom sina citat, delvis 

förankrad i de Andra, vars hjälp är hierarkiskt ordnad utefter mönstren handling kontra 

beteende, aktivitet kontra passivitet. 

När det gäller rapporteringen om Afrikas horn 2011 har de humanitära organisationernas 

roll minskat, medan FN har fått en stabil förankring i den sociokulturella kontexten. Den 

hierarkiska ordningen består av en nationsbaserad topp varpå FN följer för att bottna i Kenyas 

öppnande av flyktingläger.  

11.3. Den självklara humanitära aktionen. 

Att samtliga, i det empiriska materialet nämnda, humanitära organisationer idag knyter an 

till de mänskliga rättigheterna på sina hemsidor behöver inte innebära att dessa var 

grundläggande inslag för dessa 1968. Rimligt att anta är däremot att dessa byggde på en 

likvärdig grund.  

När det kommer till huruvida humanitära aktioner legitimeras eller ej i den svenska 

dagspressen visas att det finns starka tendenser till att legitimering är ett faktum. De få gånger 

som humanitära aktioner problematiseras inramas personer, organisationer eller citat negativt. 

Genomgående i det empiriska materialet i övrigt finns en ständig närvarande maning om att 

Våra humanitära aktioner är det enda rätta sättet att hantera de Andra i det svältande Afrika. 

Gällande modalitet finns det två vägar som journalisterna valt för att fastställa denna 

organisering av världen som en självklarhet: antingen verkar journalistens egna uttryck 

explicit genom att beskrivningen av situationen framläggs som fakta eller så har denne, på ett 

delvis uppenbart okritiskt sätt, låtit källor som styrker dennes tes tala direkt genom materialet. 

Och kanske hade detta inte varit ett problem om den medierade diskursen inte använde sig 

av kolonialtiden som kontext för att förklara det svältande Afrika. 
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11.4. Meaning in the service of power. 

Denna jämförelse av dagspressens rapportering om den första internationellt 

uppmärksammade svältkatastrofen i Afrika 1968 till den som, just idag, ligger närmst i tiden 

visar att de subjektspositioner som den medierade diskursen erbjuder Oss och de Andra är 

stabil. Liknande Brune och Ekecrantzs resultat tillskrivs afrikanen, de Andra, i denna rapport 

två identiteter vid diskursiv representation: (1) bilden av de behövande med grund i 

stereotypen byggd på flockdjur och (2) bilden av ett institutionaliserat Afrika där den 

maktfulle afrikanens handlingar inramas negativt eller nedvärderas då det sätts i relation till 

Oss. 

Resultatet visar också att identiteten av Oss har gått från en mer nationsinriktad svenskhet 

till ett mer kapitalistiskt, västligt Vi, men som, i både fallet Biafra 1968 och Afrikas horn 

2011, domineras av att Vi är överlägsen de Andra. Ett Vi byggt på generositet, godhet och 

rationalitet genomsyrar materialet som står i stark kontrast till de Andra och den något 

hotfulle eller primitive afrikanen. Således bekräftar denna uppsats bilden som tidigare 

forskning gett genom att rasismen verkar då journalistiken, trots 50 år efter 

avkolonialiseringen, befäster kulturella skillnader mellan Vi och de Andra där vita tillskrivs 

positiva värden och svarta förknippas med negativa – ett fenomen som, med språkets inverkan 

på vår omvärld, rimligtvis också skapar en verklighet.  

Huruvida mänskliga rättigheter bygger internationell gemenskap eller är en konstruktion 

formulerad av Väst i syfte att behålla kontrollen och makten över Tredje världen är en politisk 

fråga som väl går att diskutera vidare. Konstateras kan dock att journalistiken, genom 

representationen av dess budskapsbärare, producerar betydelse som gynnar Oss då kunskapen 

om de Andra i hög grad liknar den som legitimerade de koloniala projekten: meaning in the 

service of power. 

11.5. Utrikesjournalistikens dirkursiva praktiker. Afrika i periferin. 

På detta dikotomiska sätt bygger den medierade diskursen en gemenskap där Vi, från 

svenskhet till västlighet, inkluderas och de Andra hålls utanför. Den ritual som berör 

utrikesjournalistikens diskursiva praktiker handlar således om att producera och konsumera en 

berättelse om Oss där dagspressen använder det koloniala förflutna som kontext för att fira 

den svenska kulturen och försäkra den om dess tillräcklighet i världen. 
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När det gäller det journalistiska arbetet som berör nyheter utanför Sveriges gränser bekräftar 

även denna uppsats Galtung och Ruges hypoteser. Valet av källor väcker frågan om hur 

journalister och organisationer från ett tidigare koloniserande folk kan representera en rättvis 

bild av människor som har varit och är förtryckta av de koloniala projekten. Trots att det är 

Afrika som rapporteringen handlar om finns denna bara någonstans i periferin då Vi, både 

plats- och betydelsemässigt, dominerar materialet. 

Om ytterligare en debatt om en ny informationsordning uppkommer verkar det finnas 

tendenser till att Tredje världen ännu en gång kan ta upp den dubbelt riktade kritiken mot väst 

då de utrikesjournalistiska praktikerna med nyhetsvärdering, genrer och format, deadlines och 

rutiner inte verkar ha plats för Afrika idag heller. 

11.6. Paradoxen. 

Tiden som medlemsvärvare för den humanitära organisationen är över och denna uppsats 

kan till viss del konstatera medias makt över den allmänna opinionen. Till sist vill jag också 

påpeka att även denna rapport är en produkt av en vit människa som arbetat med en västligt 

formulerad vetenskap. 

Sammanfattningsvis verkar den svenska dagspressens representationer av humanitära 

aktioner i det svältande Afrika genomsyras av en stor paradox. Rapporteringen är uppbyggd 

kring budbärare för ”a common standard of achievement for all peoples and all nations”, men 

huvudsakligen verkar den genom att göra skillnad på och rangordna jordens människor. 

12. Eventuella åtgärdsförslag 

För fortsatt forskning inom detta område finns flera olika förslag. Ett är att utöka 

analysernas antal för det empiriska materialet inom denna uppsats för att få en mer täckande 

bild av rapporteringen om Biafra 1968 och Afrikas horn 2011, likväl göra en kvantitativ 

ansats av ett större material.  

Ett annat är att lyfta in feature- och kommentarjournalistiken precis som flera olika 

dagstidningar för att se om alternativa bilder representeras på andra håll. En ytterligare 

intressant aspekt är att se till de olika mediernas framställning av humanitära aktioner i det 

svältande Afrika precis som att jämföra denne mot samma aktioner i andra kontinenter. 
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Mest intressant för just dessa två fall kanske ändå är att inkludera bilder med utgångspunkt i 

Biafra-barnet som aldrig verkar dö.  
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Bilaga 1: Population Biafra 

1. 1968-07-25: ”DN-rapport från Biafra. En rundvandring i helvetet. Barnen dör först i 650 

flyktingläger.”, s. 1 och forts. på s. 5. Karl Ahlenius, nyhetsreportage. 

2. 1968-07-26: ”Korridor eller inte”, s. 1. Okänd författare, nyhetsnotis. 

3. 1968-07-27: ”Biafrahjälp kvar i depåer”, s. 1. Okänd författare, nyhetsnotis. 

4. 1968-07-27: ”Biafra: Depåer är klara. Omedelbar hjälp när vägar öppnas.”, s. 2. Okänd författare, 

nyhetsartikel. 

5. 1968-07-27: ”Inga barn från Biafra skall tas till Sverige. ’Bättre ge hjälp där’”, s. 2. Okänd författare, 

nyhetsartikel. 

6. 1968-07-27: ”’Biafrastrider vid korridoren’”, s. 4. TT-AFP, nyhetsartikel. 

7. 1968-07-28: ”’Biafras hinder undanröjt’”, s. 7. UPI, nyhetsartikel.  

8. 1968-07-29: ”’Ärransiktet’ hjälper till i svältens Biafra”, s. 5. Daily Telegraph, nyhetsartikel. 

9. 1968-07-31: ”FN-man till Lagos. Samtal med ledarna om livsmedelshjälp.”, s. 5. Dagens nyheters New 

York-redaktion, nyhetsartikel. 

10. 1968-07-31: ”Svensk läkare till Biafra. Tisdagsinsamling gav 10 000.”, s. 5. Okänd författare, 

nyhetsartikel. 

11. 1968-08-02: ”Svensk FN-man till Biafra”, s. 5. UPI/TT-Reuter, nyhetsnotis. 

12. 1968-08-04: ”Stark USA-opinion kräver massiv hjälp till Biafra”, s. 6. Dagens nyheters New York-

redaktion, nyhetsartikel. 

13. 1968-08-07: ”Ojukwu lämnar fredssamtalen”, s. 7. AP/TT-RB, nyhetsartikel. 

14. 1968-08-10: ”Livsmedel till Biafra lagras i hjälphamn”, s. 4. TT-Reuter/DPA-AFP/AP, nyhets. 

15. 1968-08-11: ”Hjälpen till Biafra stoppas”, s. 1 och forts. s. 6. Okänd författare, nyhetsartikel.  

16. 1968-08-12: ”Röda korset: Svenska hjälpen fram till Biafra”, s. 5. Okänd författare, nyhetsnotis. 

17. 1968-08-15: ’”Först nu vet jag vad riktig nöd är’”, s. 1, forts. s. 9. Dagens nyheters Malmöredaktion, 

nyhetsartikel. 

18. 1968-08-15: ”Hjälpinsatser till lindande samplaneras”, s. 1, forts. s. 9. Okänd författare, nyhetsartikel. 

19. 1968-08-15: ”’Konspiration bakom flygstopp till Biafra’”, s. 9. Okänd författare, nyhetsartikel. 

20. 1968-08-15: ”RK förbereder nya flygningar”, s. 9. TT-Reuter/AP, nyhetsnotis. 

21. 1968-08-16: ”Transair flyger trots nya förbud”, s. 1. Okänd författare, nyhetsartikel. 

22. 1968-08-16: ”von Rosen hos Erlander. Hemligt bud från Biafra.”, s. 20. Okänd författare, nyhetsartikel. 

23. 1968-08-16: ”Nytt Biafrafält för RK. 300 ton mat och medicin skall flygas in per dag.”, s. 20. Okänd 

författare, nyhetsartikel. 

24. 1968-08-16: ”Nigeria avvisar nödhjälpsflyget”, s. 20. TT/Reuter, nyhetsnotis. 

25. 1968-08-16: ”Malmöbolag vill flyga Biafrahjälp”, s. 20. Okänd författare, nyhetsnotis. 

26. 1968-08-16: ”Fler svenska plan flyger till Biafra”, s. 20. Dagens nyheters Malmöredaktion, 

nyhetsartikel. 

27. 1968-08-17: ”von Rosen flyger till U Thant med nytt nödrop från Biafra”, s. 1, forts. s. 16. Okänd 

författare, nyhetsartikel. 

28. 1968-08-17: ”Transairplan bombhotades”, s. 1, forts. s. 16. Dagens nyheters Malmöredaktion, 

nyhetsartikel. 

29. 1968-08-17: ”Läkare sänds till Nigeria”, s. 16. Okänd författare, nyhetsnotis. 

30. 1968-08-17: ”25 läkarlag till Biafra”, s. 1, forts. s. 16. Okänd författare, nyhetsartikel. 

31. 1968-08-17: ”Fler bolag överväger Biafraflyg”, s. 16. Okänd författare, nyhetsartikel. 

32. 1968-08-18: ”U Thant vägrar möta von Rosen. ’Ej officiell.’”, s. 1, forts. s. 16. Sven Åhman, 

nyhetsartikel. 

33. 1968-08-18: ”Eld upphör – FN-kontroll främsta målen för Biafra”, s. 16. Okänd författare, 

nyhetsartikel. 

34. 1968-08-18: ”Röda korsets hjälpaktioner skall fortsätta”, s. 16. Okänd författare, nyhetsnotis. 

35. 1968-08-18: ”Svenska läkare får Nigera-ja till Biafraresa”, s. 16. TT-Reuter, nyhetsnotis. 

36. 1968-08-19: ”Luftvärn hindrar Transair”, s. 1. Okänd författare, nyhetsnotis. 
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37. 1968-08-19: ”Fond till minne av Biafraflygare”, s. 3. Okänd författare, nyhetsnotis. 

38. 1968-08-19: ”Fortsatta hjälpaktioner trots nedskjutningshot”, s. 3. Okänd författare, nyhetsnotis. 

39. 1968-08-19: ”Nej till eld upphör för hjälpsändningarna”, s. 3. UPI, nyhetsartikel. 

40. 1968-08-19: ”’Röda korset har gått i krig mot Nigeria’”, s. 3. TT-AFP, nyhetsnotis. 

41. 1968-08-19: ”Frivilliga i Biafra avlönas som i Sverige”, s. 3. AP, nyhetsartikel. 

42. 1968-08-20: ”Svenska läkarna till stridszonen”, s. 1. Okänd författare, nyhetsartikel. 

43. 1968-08-20: ”Lagos ställer villkor för flygväg till Biafra”, s. 9. Dagens nyheters Londonredaktion, 

nyhetsartikel. 

44. 1968-08-20: ”Carl Gustaf von Rosen: Jaktplansskydd krävs om hjälpflyg beskjuts”, s. 9. TT-RB, 

nyhetsartikel. 

45. 1968-08-20: ”Fartyg och helikoptrar från USA till Biafra”, s. 9. Okänd författare, nyhetsnotis. 

46. 1968-08-20: ”Svensk läkargrupp till Biafrastriderna”, s. 9. Okänd författare, nyhetsartikel. 

47. 1968-08-20: ”Svensk kommitté samlar in pengar till Biafraregim”, s. 9. Okänd författare, nyhetsnotis. 

48. 1968-08-21: ”Försvaret leder vår Biafrahjälp”, s. 1, forts. s. 20. Okänd författare, nyhetsartikel. 

49. 1968-08-21: ”Vänligare linje i London men hotelser i Nigeria”, s. 20. UPI/AP, nyhetsartikel. 

50. 1968-08-21: ”Få inom sjukvården bland 300 anmälda Biafraintresserade”, s. 20. Okänd författare, 

nyhetsartikel. 

51. 1968-08-21: ”Hjälpflygningar Frankrike-Biafra under hela augusti”, s. 20. UPI, nyhetsnotis. 

52. 1968-08-21: ”Fyra nya flygningar av svenskar till Biafra”, s. 20. Okänd författare, nyhetsartikel. 

53. 1968-08-23: ”Transairplanet i luftvärnseld. Fick 7 träffar.”, s. 1.  UPI, nyhetsartikel. 

54. 1968-08-24: ”Herculesplan med frivilliga till Biafra”, s. 25. Okänd författare, nyhetsnotis. 

55. 1968-08-24: ”Svenska Biafrakommittén: Regeringen bör protestera mot ryskt agerande i Biafra”, s. 25. 

TT-UPI, nyhetsartikel. 

56. 1968-08-25: ”Hjälpavtal för Nigeria”, s. 1. AP/TT-AFP, nyhetsnotis. 

57. 1968-08-25: ”Rädda barnen sänder läkarlag till Biafra. Hjälp för 1 miljon kr.”, s. 28. Okänd författare, 

nyhetsartikel.  
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Bilaga 2: Population Afrikas horn 

1. 2011-07-14: ”FN överväger att återvända”, s. 20. TT, nyhetsnotis 

2. 2011-07-14: ”Nära 400 00 samlade i världens största flyktingläger”, s. 20. Erik Esbjörnsson, 

bakgrundsartikel. 

3. 2011-07-14: ”Katastrofen stämmer bra överens med väderforskarnas farhågor”, s. 21. Juan Flores, 

nyhetsartikel. 

4. 2011-07-14: ”Svältande flyr från rekordtorkan”, s. 20. Okänd författare, nyhetsartikel. 

5. 2011-07-15: ”Nytt flyktingläger öppnas”, s. 15. TT, nyhetsnotis. 

6. 2011-07-18: ”Mat når hungrande i Somalia”, s. 18. Juan Flores, nyhetsartikel. 

7. 2011-07-20: ”Flyktingkatastrof i torkans spår”, s. 8. Erik Esbjörnsson, nyhetsreportage. 

8. 2011-07-20: ”Krisen på Afrikas horn”, s. 9. Erik Esbjörnsson, bakgrundsartikel. 

9. 2011-07-21: ”Hjälporganisationer varnade för svälten”, s. 18. Jonas Fredén, nyhetsartikel. 
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