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Abstract 

Denna C-uppsats granskar tidningen OmVärlden som behandlar bistånd, utveckling och globala 

frågor och som ställs till förfogande av Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete). 

Studien grundar sig i ett övergripande intresse för hur medierna påverkar samhällets uppfattning 

om verkligheten och för studien relevant, postkoloniala föreställningar om maktrelationer och 

strukturer i utvecklingsländer. Studien innefattar en förstudie i kombination med kritisk 

diskursanalytisk metod vilken appliceras på fem skilda reportage ur OmVärlden, Syftet är vidare 

att se hur journalistiska texters uppbyggnad bidrar till att konstituera samhällets föreställningar 

om rådande hegemoniska strukturer. För att definiera studiens problemområde ställs frågor om 

reportagens dominerande teman och aktörer samt representationen av genus. Detta följs sedan av 

en utredning av Sidas eventuella röst och påverkan vad gäller OmVärldens redaktionella innehåll.  

   För studien relevant har ett flertal teorier och begrepp behandlats, bland andra postkolonial 

teori (som berör kritisk granskning av hierarkiska maktrelationer) och intersektionalitet (som 

bidrar med att skapa förståelse för hur simultana och globala maktrelationer påverkar 

föreställningar om ojämlikhet). 

   Efter redovisning av samtliga analyser och med stöd från behandlade teoretiska områden gör vi 

tolkningen att reportagens tematiska och diskursiva sammansättning styr de postkoloniala 

maktförhållandenas produktion och reproduktion. Vidare konstaterar vi att Sidas röst 

framkommer genom, och därmed påverkar OmVärldens redaktionella innehåll. 

   Vi drar följaktligen slutsatser som grundar sig i analysens resultat om textsammansättningens 

utformning och betydelse. Vi tolkar resultaten som att OmVärlden explicit bidrar med en 

betydelsefull och nutida angelägen kunskap om utvecklingsländer och bistånd, vilket i enhet med 

Sida verkar för utveckling inom området. Tidningens implicita bidrag till en ideologisk 

omvärldsförändring tolkas dock som begränsad. Avslutningsvis behandlas ett flertal aspekter vad 

gäller fortsatt forskning inom ämnesområdet. 

 

Nyckelord: Ideologi, maktrelationer, text, diskursiv praktik, social praktik, postkolonialism, intersektionalitet. 
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1. Inledning 

I detta kapitel kommer läsaren att introduceras för aktuellt undersökningsområde, samt studiens syfte och 

problemställningar. Kapitel två behandlar bearbetat material samt studiens avgränsningar. Kapitel tre tar upp 

bakgrundsfaktorer, begreppsområden, aspekter och punkter som för studien är väsentliga. I kapitel fyra behandlas 

de för uppsatsen relevanta teoretiska utgångspunkterna samt tidigare forskning. Kapitel fem introducerar läsaren 

för metodval och vidare mer ingående beskrivning och bearbetning av denna. I kapitel sex introduceras 

analysarbetet för att sedan övergå till resultat och slutsatser i kapitel sju. Undersökningen avslutas genom vidare 

diskussion i kapitel åtta och åtgärdsförslag i kapitel nio.  

 

Tidningen OmVärlden behandlar bistånd, utveckling och globala frågor och ställs till förfogande 

av Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete). Vi frågar oss om OmVärlden genom 

sina reportage är ett bidrag till en samhällelig förändring, eller om befintliga västerländska 

föreställningar om hur verkligheten ser ut endast återskapas. Genom att tillämpa Norman 

Faircloughs idéer om kritisk diskursanalys (CDA) som teori och metod kommer vi utifrån Sidas 

fem ämnesområden att analysera fem reportage ur skilda publicerade nummer från 2011. 

   Studien ämnar åskådliggöra och behandla de utvalda reportagens egenskaper genom att 

använda språkliga redskap av manifest karaktär. Varje analys består av tre delar varav den första 

delanalysen; text, kommer att fungera grundläggande för att vidare tolka reportagens 

huvudsakliga tematiska delar genom den andra delanalysens diskursiva praktik. Utifrån den 

diskursiva praktiken är det sedan möjligt att i den tredje delanalysen föra ett resonemang kring 

utlästa teman i relation till maktförhållanden och kulturella skillnader. För att visa på förbindelser 

mellan de olika reportagens teman, utreds huruvida maktförhållanden produceras och/eller 

reproduceras i OmVärlden, och på vilket vis genus representeras i tidningen. Genom att applicera 

olika teoretiska perspektiv och begrepp får vi möjlighet att vidare tolka våra analyser i relation till 

ett bredare perspektiv, samt se till hur media i allmänhet och OmVärlden i synnerhet 

representerar globala biståndsfrågor.  
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1.1 Syfte 

Studiens syfte är att granska Sidas månadsmagasin OmVärlden, med ett fokus på hur 

journalistiska texter konstruerar under- och överordnade sociala relationer. Undersökningen 

grundar sig i ett övergripande intresse för hur medierna påverkar vår uppfattning om verkligheten 

och mer specifikt, huruvida de reproducerar postkoloniala föreställningar om maktrelationer och 

strukturer i utvecklingsländer. För att uppfylla vårt syfte kommer vi att identifiera huvudsakliga 

teman och språkliga strategier i ett urval reportages innehåll, för att därefter resonera kring dessa i 

relation till maktförhållanden och kulturella skillnader. 

 

1.2 Frågeställningar 

 

1. Vilka teman och aktörer dominerar i reportagen, och hur framställs aktörerna genom 

språkliga konstruktioner? 

2. På vilket vis representeras genus genom tidningens innehåll? 

3. Hur framträder Sidas röst i tidningen OmVärlden? 

4. På vilket sätt påverkar organisationen Sida det redaktionella innehållet? 

 

2.  Material och avgränsning  

Huvudkälla för inhämtat material är det periodiska månadsmagasinet OmVärlden som ställs till 

förfogande av Sida. Sidas hemsida har fungerat likt en informativ plattform vad gäller relevant 

material och information men har inte använts för den praktiska analysen. 

    Insamlingsmaterialet för vår övergripande förstudie har bestått av material hämtat genom en 

informantintervju, samt avgränsats till ett års publicerat material (8 magasin). Vi har medvetet valt 

att inte kombinera nummer från olika årtal i vår analys då vi avser att undersöka mönster i 

förhållande till ett års sammanhängande planering och publicering. Vi kommer alltså för vår 

förstudie att använda oss av samtliga magasin från år 2011 då detta är den senaste kompletta 

utgivningen. Vad gäller vårt material för metodapplicering har vi valt ut fem specifika reportage 

ur dessa åtta magasin vilka kommer att analysera kvalitativt genom kritisk diskursanalys.  På 

grund av utvalda reportages omfattning kommer dessa inte att presenteras i sin helhet utan endast 

genom utförd analys. En helhetsuppfattning av reportagens konkreta innehåll ges dock genom 

den första delanalysen för varje enskilt reportage. 
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Utvalda reportage: 

 

1. Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet: Schüllerqvist, Lotta (2011)”Gaza: Kvinnor på 

väg ut ur den hårda isoleringen” vol. 1 (8), s. 27-29 

2. Ekonomisk utveckling: Zocherman, Jacob (2011) ”Kampen om vattnet” vol. 8 (8) s. 26-31  

3. Mänsklig säkerhet: Augustin, Johan (2011) ”Svårt stoppa hivepidemin i Indien” vol. 3 (8) s. 24-28 

4. Kunskap, hälsa och social utveckling: Ormestad, Catrin (2011) ”Den indiska drömmen: Ett eget tak 

över huvudet.” vol. 4 (8) s. 29-32  

5. Hållbar utveckling: Isaksson, David (2011)”Världen upp och ner” vol. 6 (8) s. 28-33 

 

Reportagen består av både text och fotografi/bild men det visuella kommer inte att analyseras 

separat. Bildernas motiv kommer endast att konkret beskrivas vid utförandet av varje CDA. För 

att få insikt vad gället reportagens visuella aspekt hade en semiotisk kompletterande metod varit 

nödvändig. Vi har dock medvetet valt bort denna aspekt då fokus ligger i att utreda reportagens 

textsammansättning och dess betydelse.  

   Vidare har vi, för att i bästa möjliga mån svara på våra frågeställningar, samlat in relevant 

teoretiskt material som ramar in det ämnesområde som studien undersöker. Till detta hör 

postkolonial teori, feministisk vetenskapsteori, socialkonstruktionism, interkulturallitet samt 

teorier om hur intersektionaliteten mellan olika maktdiskurser påverkar varandra. Till detta 

teoretiska material har bland annat ”Orientalism” av Edward Said, ”Gender and the media” av 

Rosalind Gill, ”Intersektionalitet” av Paulina de los Reyes & Diana Mulinari bidragit med 

användbart underlag. Som huvudkälla för vår kritiska diskursanalys och Faircloughs modell ligger 

”Discourse and Social Change” av Norman Fairclough och ”Diskursanalys som teori och metod” av 

Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips. En närmare beskrivning av relevant teori 

behandlas i kapitel fyra, teoretisk ram och tidigare forskning. 

    Vi har även valt att avgränsa vårt arbete genom att främst fokusera på den första delanalysen 

inom kritisk diskursanalys som behandlar en manifest textnivå. Denna problematiseras sedan 

genom tolkning och reflektion i den andra och tredje delanalysen som behandlar den diskursiva 

respektive sociala praktiken. 
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3. Bakgrund 

Vi har, för att öka insikten och förståelsen om vårt ämnesområde, valt att i följande kapitel 

kortfattat presentera fakta och bakomliggande faktorer om Sida och OmVärlden. Vidare redogör 

vi för den förstudie som gett studiens huvudanalys en valid grund. 

 

 3.1 Sida 

Sida (Styrelsen för internationellt samarbete) är en svensk statlig myndighet under 

utrikesdepartementet och verksamheten styrs följaktligen av regeringens förordningar och 

måluppsättningar för den svenska utvecklingspolitiken (www.sida.se1). Sidas verksamhet regleras 

av myndighetsförordningen (2007:515), regeringens förordning (2010:1 080) med instruktion för 

SIDA samt regeringens årliga regleringsbrev och enskilda regeringsbeslut. Mer precist tillskriver 

regeringens årliga regleringsbrev de beslutade mål som Sida ska uppnå, samt verksamhetens 

budget (ibid). Budgeten finansieras av Sveriges skattebetalare och låg 2011 på cirka 35.2 miljarder 

kronor (www.sida.se2). Regeringens förordningar anger de organisationer Sida ska samarbeta med 

och hur arbetet i samarbetsländerna läggs upp (www.sida.se1).  

   Sveriges riksdag beslutar även om vilka länder som ska få svenskt bistånd och som därmed 

vilka Sida för ett samarbete med. Dessa länder återfinns i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika 

(www.sida.se4). 

    Övergripande mål för Sida är att bistå med medel för ökade förutsättningar till förbättrade 

levnadsvillkor i utvecklingsländer. Verksamheten har därför fokuserat sitt arbete inom fem olika 

ämnesområden: 

1. Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet   

2. Ekonomisk utveckling 

3. Mänsklig säkerhet 

4. Kunskap, hälsa och social utveckling  

5. Hållbar utveckling 

(www.sida.se3) 

 

3.2 OmVärlden 

Vår informant, (Informant 1) som är anställd vid magasinet OmVärlden bistod med svar på ett 

antal intervjufrågor vilka framfördes och besvarades via mail under perioden 19/4 till 25/4-2012. 
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Samtlig information inom följande delkapitel som i korthet behandlar OmVärldens bakgrund, 

försäljningssiffror och förbindelse till Sida är baserat på dessa frågor. 

   Fram till 2009 presenterades OmVärlden i tabloidformat, den var inriktad på en smal publik 

gällande branschfrågor och var helt bundet till Sida. Efter 2009 valde Sida att lägga ut tidningen 

för upphandling och uppdragsproduktion, vilket resulterade i en omstrukturering av innehållet 

som syftade till utvecklings- och biståndsfrågor i en vidare bemärkelse. Målgruppen faller därmed 

inom ramen för en allmänhet som intresserar sig för utrikes-, globala- och utvecklingsfrågor och 

är således relativt spridd mellan bland annat forskare, journalister, lärare,studenter, 

myndighetsanställda samt företag och organisationer som arbetar med CSR. Redaktionen består 

och drivs sedan omstruktureringen helt av fristående, frilansande journalister, med Jesper 

Bengtsson i spetsen som tillträdde som chefredaktör 2010. OmVärlden skall dock efter riktlinjer 

från Sida belysa utvecklings- och biståndsfrågor i en bredare bemärkelse utifrån de vinjetter 

(briefing, intervju, reportage,etcetera) som magasinet är uppdelat i.  

   Tidningen publiceras både i tryckt upplaga och som nätbaserad version. Antal prenumeranter 

har legat mellan 4000-4400 exemplar per utgivning under 2011 och tidningen säljer i genomsnitt 

300 exemplar lösnummer per utgivning. Tidningens läsare består överlag av personer bosatta i 

Stockholmsområdet och med en högre andel kvinnliga, än manliga läsare.  

  

3.3 Sidas röst och påverkan 

I uppsatsens inledning och frågeställningar ifrågasätts huruvida Sidas ”röst” framträder i 

magasinet. Om frågan vidare ska vara möjlig att behandla vid kommande slutsatser och 

diskussion erfordras för sammanhanget en definition av begreppet ”röst”. Detta har vi gjort 

genom en utredning av de faktorer som kontrollerar OmVärldens redaktionella innehåll. En 

sådan utredning tar form genom granskning av magasinets olika delar (reklam, briefing, 

information, reportage etcetera) för att utröna om Sida som statlig myndighet utformar delar av 

innehållet och därmed får en framträdande röst. Sidas röst undersöks alltså genom att kartlägga 

en eventuell innehållsrelaterad förbindelse till magasinet. 

   Ett annat begrepp som kräver definiering är ”påverkan” och då vad gäller relationen mellan 

Sida och magasinet OmVärlden. För att utreda om Sida påverkar OmVärldens redaktionella 

innehåll kan även ordet inverkan vara hjälpsamt.  Det vill säga, inverkar Sida ur någon aspekt på 

OmVärldens redaktionella arbete. Ställs några krav på arbetssätt, innehåll, eller förekommer 

riktlinjer. I föregående kapitel 3.2 besvarades denna fråga delvis av informant 1, men vi vill med 

hjälp av vår analys utarbeta ett mer konkret svar baserat på tidningens faktiska innehåll. De båda 
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begreppen röst och påverkan kommer att behandlas parallellt då en framträdande röst i detta fall 

också skulle innebära någon form av redaktionell påverkan. 

 

3.4 Förstudie 

Insamlingsmaterialet för vår övergripande förstudie har avgränsats till ett års publicerat material 

(8 magasin). Vi har medvetet valt att inte kombinera nummer från olika årtal då vi avser att 

undersöka mönster i förhållande till ett års sammanhängande planering och publicering. 

Förstudien har därmed genomförts med hjälp av samtliga magasin från år 2011 då detta är den 

senaste kompletta utgivningen. Nedan presenteras en sammanställd version av den förstudie som 

tog form med syfte att ge oss en överblick av aktuellt analysmaterial.  

3.4.1 Magasinets upplägg och innehåll  

Informationsspalt Medarbetarpresentation ”Välkommen”- intro av chefredaktören  

Insändarsida som följs av en innehållsförteckning med indelningen: 

Briefing, Krönikor, Analys, Intervju, Reportage, Buisness, Forskning & Hälsa, Global Resa, 

Kultur, Insidan och Debatt (i en av tidningarna förekom även en kort avhandling i form av en 

Essä). Den sista sidan pryds genomgående med rubriken ”sista ordet” där en nyckelperson 

kommer till tals och avslutar det aktuella numret. Ett mindre antal annonser förekommer i 

samtliga magasin. 

 

3.4.2 Observationer och reflektioner  

Sida presenteras som initiativtagare och stiftare för OmVärlden, men uttrycker tydligt att 

redaktionen leds och styrs av fristående, frilansande journalister och friskriver sig även från 

enskilda skribenters individuella åsikter och ståndpunkter. Denna friskrivning står fast i den 

informationsspalt som är återkommande i samtliga magasin utgivna under år 2011. Trots Sidas 

uttalade avståndstagande från det redaktionella arbetet anser vi oss sig syna en viss influens vad 

gäller Sidas arbets- och ämnesområden som presenterades i delkapitel 3.1. Hypotesen om Sida 

som en aktör bakom OmVärlden bekräftades ytterligare genom Informant 1 som beskrev 

OmVärldens koppling till Sida närmare. Nämligen att OmVärlden ämnar belysa utvecklings- och 

biståndsfrågor i en bredare bemärkelse, och då utifrån de vinjetter som magasinet är uppdelat i.  

   Uppmärksammat är även att två av åtta nummer bygger på helhetsomfattande teman vilket 

påverkar dessa två magasin från början till slut. Vol. 1(8) (2011) behandlar jämställdhetsfrågor 
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och riktar fokus mot kvinnopolitik och vol. 3(8) (2011) framhåller en diskussion om 

homosexualitet i relation till HIV- och Aidsfrågor. Båda dessa teman kan kopplas till varsitt 

ämnesområde, det första inom mänskliga rättigheter och jämställdhet och det andra inom 

kunskap och hälsa.  

   Värt att vidare begrunda är i vilken utsträckning OmVärlden fungerar som bidrag till ökad 

kunskap om internationellt arbete och biståndsfrågor parallellt med OmVärlden som ett medel 

för reklam och marknadsföring. OmVärlden fungerar som en kanal mellan Sida och allmänheten 

och därför är magasinets framställning avgörande när det handlar om allmänhetens förtroende 

för Sida. Om Sida som statlig myndighet genom OmVärlden, förknippas med kommersiella 

vinstsammanhang medförs troligen även en viss problematik då regeringen som tidigare nämnt 

lägger en budget på över 30 miljarder kronor från Sveriges skattebetalare till biståndsarbete.  

   Utförd förstudie har bidragit med en informativ överblick vad gäller OmVärldens utformning 

och faktiska innehåll, därmed kommer den även ligga till grund för vår huvudanalys. 

4. Teoretisk ram och tidigare forskning  
 

De teoretiska utgångspunkter som bedömts relevanta för studien är 1. Intersektionalitet, används 

som ett analytiskt hjälpmedel för att synliggöra maktordningar i samhället. 2. Postkolonial teori, 

behandlar idéer om orientalism och ger studien ett historiskt, såväl som kritiskt perspektiv. 3. 

Feministisk teori, som belyser aspekten av ojämlikhet i kön/genus-relationer och dess innebörd 

för samhällets strukturer. 4.Socialkonstruktionism, som menar att verkligheten är socialt 

konstruerad och därmed ständigt föränderlig. 5. Interkulturalitet är ett begrepp som syftar till 

betydelsen av människans uppväxt i olikartade kulturella miljöer. Och termen ”kulturella 

skillnader” appliceras som ett hjälpmedel för att särskilja värden i form av nation, grupp och 

institution. 

   För vår analys ligger som tidigare nämnt teorier och metod inom det kritiskt 

diskursanalysanalytiska området som grund. Här är det Norman Faircloghs angreppssätt av 

filosofiska utgångspunkter, metodologiska riktlinjer och specifika tekniker som konstruerat ramen 

för analyen. Empirisk och teoretisk litteratur som används är därmed Norman Fairclough 

(”Discourse and Social Change”) och Marianne Winter Jørgensen & Louise Philips(”Diskursanalys som 

teori och metod”). 
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   I ljuset av feministisk vetenskapsteori behandlar Rosalind Gill (2010) genom tidigare 

forskningsarbeten representationen av manligt och kvinnligt i medierna genom boken ”Gender and 

the media” (vilken vidare behandlas i nedanstående delkapitel 4.3 Feministisk teori). Gill behandlar 

både teori och metod genom kapitlet ”Analysing gender in media texts” där hon utreder begrepp 

så som innehållsanalys, semiotik och ideologikritik samt följer upp detta med diskursanalytiska 

och diskursteoretiska verktyg. Avslutningsvis väver hon ihop kapitlet med perspektiv ur 

postmodernism samt postkolonial och queerteori (Gill, 2010:42-72) 

   För denna studie förefaller också genus i relation till nyheter och konkret journalistik mycket 

intressant. Området berörs specifikt i kapitlet ”News, gender and journalism” där Gill avhandlar 

könsaspekten i relation till nyheter (i detta fall tidningar, radio & TV) utifrån ett historiskt 

perspektiv fram till 2000-talet. Under mitten av 1990-talet utfördes den första vetenskapliga 

studien med gränsöverskridande karaktär inom utredning av genusrepresentation i medier. Denna 

visade på att endast 17 procent av de porträtterade karaktärerna inom media var kvinnor. En 

uppföljande studie genomfördes under 2005 och tillkännagav en förändring på ynka 4 procent 

vilket innebar att kvinnan inom media fortsatt var kraftigt underrepresenterad till skillnad från 

mannen (Gill, 2010:114–117). 

  

4.1 Intersektionella perspektiv  

Begreppet intersektionalitet härleds från engelskans intersection, och betyder ”vägkorsning” eller 

”korsning av linjer och ytor” och används inom sociologin som kritisk teori och analytiskt 

hjälpmedel för att synliggöra hur olika diskriminerande maktordningar i samhället är 

sammanflätade på olika nivåer, och vidare hur makt och ojämlikhet vävs in i uppfattningen om 

identitetskategorier. Detta gäller etnicitet och religion, kön/genus, klass, funktionsduglighet, ålder 

och sexualitet (De los Reyes & Mulinari, 2005:9–10).   

    Ett intersektionellt perspektiv problematiserar och synliggör hur relationer av över- och 

underordning artikuleras i skilda historiska och rumsliga sammanhang (De lod Reyes & Mulinari, 

2005:7) och ställer sig vidare den intressanta frågan om vem eller vilka som gynnas av 

ojämlikheten, av exploatering och exkludering. Begreppet har sitt ursprung i en antirasistisk kritik 

till den ”vita” feminismens hegemoni, där Kimberlé Crenshaw, som var verksam inom rörelsen 

Black feminism, använde intersektionalitet för att visa att även andra faktorer som ålder, etnicitet 

och klass spelar in vid diskriminering, och genom det kritiserade genusforskningens uppfattning 

om ”kvinnor” som övergripande beteckning (De los Reyes & Mulinari, 2005:15).   
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   Ramarna för begreppets innebörd undersöks och vidgas även vidare av Paulina de los Reyes 

och Diana Mulinaris i ”Intersektionalitet”. Författarna öppnar upp för ett begrundande om makt 

och ojämnlikhet, där sambandet mellan intersektionalitet och den kritiska forskningstraditionen 

bland annat belyser dess förhållningsätt till den akademiska praktiken och kunskapsproduktionen. 

Detta breddar innebörden av den tidigare definitionen av begreppet intersektionalitet (De los 

Reyes & Mulinari, 2005:16).   

   Ovanstående författare bidrar med detta till ett intressant försök att överskrida den 

överfokusering på könsrelationer, och underfokusering på andra sociala relationer som tidigare 

utmärkt den hegemoniska feminismen. För att till fullo förstå på vilket sätt olika strukturer av 

förtryck artikuleras och förstärker varandra, analyseras vid ett intersektionellt perspektiv 

korsningen mellan individuella handlingar, rutiner och normer, institutionella praktiker och 

strukturella relationer.   

 

”Intersektionalitetens sprängkraft ser vi främst som utvecklandet av ett teoretiskt perspektiv som kopplar makt 

och ojämlikhet till individens möjligheter att agera som subjekt inom ramen för samhällets strukturer, 

institutionella praktiker och rådande ideologier”. (De los Reyes & Mulinari, 2005:16) 

 

Centralt för denna utökning av perspektivet intersektionalitet, är sammanfattningsvis att belysa 

och ifrågasätta den akademiska praktikens (kunskapens) hegemoniska karaktär, där vetenskapen 

och kunskapsproduktionen ses som grundläggande för de hegemoniska förhållanden, för 

samhällets ideologiproduktion och som en form av maktutövande (De los Reyes & Mulinari 

2005:14). Intersektionelitetsbegreppet ur detta perspektiv utgår från postkolonial kritik, där 

samhällets samtida föreställningar på över- och underordnade härstammar från historiska 

uppfattningar.  

 

4.2 Postkolonial teori  

Postkolonial teori eller postkolonialism är ett tvärvetenskapligt angreppsätt och har används i ett 

flertal olika sammanhang och med varierande betydelse, utifrån olika teoretiska traditioner och 

skilda akademiska fält, men med Foucaults uppfattning om diskurs som central komponent (De 

los Reyes & Mulinari, 2005:63).   

Ursprunget för postkolonial teori är Europas kolonialisering av länder i periferin, varav det är de 

ideologiska effekterna av detta som ligger i fokus. Med andra ord, konsekvenserna av den 
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europeiska industrialismen och kolonialismens utbredning. Effekterna övergriper den 

normaliserade världsbild som innefattar hierarkiska relationer, mellan dominans och underordnad 

på såväl mikro- som makronivå.    

   Med utgångspunkt från Edward Saids teorier i ”Orientalism” (1978, 1993), behandlar 

postkolonial teori exponeringen av det binära förhållandet mellan orienten och occidenten (öst 

och väst) som de västerländska föreställningarna vilar på. Orientalism är vidare diskursen och 

beteckningen för västvärldens makt över Orienten (Gill 2008:68). Antagandet om en annorlunda 

och främmande kontinent eller folkgrupp som ”Den Andre” har sin motpol i det bekanta, i det 

närvarande, i väst. Betydelsen av en ”person från tredje världen” måste med andra ord ha ett 

kontrasterande i en binär- andre. För postkolonial teori är det relevant att förskjuta de binära 

parens diskurs helt, inte att vända om dess rådande betydelse (ibid).  

 

”Min åsikt är att orientalismen i grunden är en politisk doktrin som tillämpades på Orienten därför att Orienten 

var svagare än Västlandet; den satte likhetstecken mellan Orientens olikhet och dess svaghet.” (Said, 1993:204) 

  

Inom postkolonial teori präglar det koloniala arvet fortfarande dagens samhälle, bland annat 

genom den kunskapssyn som reproducerar de över- och underordningsrelationer som skapades 

under koloniseringen. Det är genom en omvälvande kulturproduktion, en icke- förtyckande 

historieskrivning, där man bortser från rådande normalisering och synliggör olika mänskliga 

erfarenheter och handlingar, som postkolonial kritik söker att förändra globala maktstrukturer 

(De los Reyes & Mulinari, 2005:75).  

 

4.3 Feministiskt teori   

Feministisk vetenskapsteori/filosofi behandlar huvudsakligen förhållandet mellan kön/genus och 

vetenskap. Med utgångspunkt från Mats Alvesson och Kaj Sköldbergs ”Tolkning och reflektion. 

Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod ” samt Rosalind Gills ”Gender and the media”, belyses 

genusaspektens innebörd och betydelse för sociala relationer och praktiker, samt mer specifikt 

dess representation inom journalistiken. 

   Feministisk teori kännetecknas av att olika sociala fenomen och behandlas ur ett 

genusperspektiv (Alvesson & Sköldberg, 2008:351). Vidare grundar sig teorin i att samhället är 

ojämlikt i fråga om kön och en strävan efter att förändra denna position. Feminism är ett 

övergripande samlingsbegrepp som generellt innefattar ett flertal sidoinriktningar, så som 
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liberalfeminism, radikal feminism, marxistisk feminism, postmodern feminism, postfeminism och 

socialistisk feminism (ibid).  Alvesson & Sköldberg fastställer några centrala element som 

feministisk teori tar fasta på. Kön utgör ett viktigt och centralt ämne för att sociala relationer, 

institutioner och processer ska bli begripliga. Dominansförhållanden, ojämlikhet och 

motsättningar är starkt sammankopplade med kön och könsrelationer, vilket utgör ett problem 

för förändring. Sociokulturella och historiska förhållanden präglar synen på könsrelationer 

(Alvesson & Sköldberg, 2008:352).  

   Som tidigare nämnt omnämner Gill feminismen och könsaspekten i relation till journalistiken 

och tidningar. Vidare betonar hon de teoretiska traditioner och ideologier som legat till grund för 

analys av mediatexter, där den marxistiska teorin och framförallt Gramscis hegemonibegrepp om 

kulturell- och ideologisk makt utgör två av de viktigaste elementen (Gill, 2007:55). Begreppet 

hegemoni betecknar själva processen i vilken grupper i samhället gör anspråk på politisk, kulturell 

och socialt ledarskap. Vidare är denna process alltid pågående, aktiv och föränderlig, vilket 

innebär att dessa grupper är beroende av samhällets medgivande och acceptans (De los Reyes & 

Mulinari, 2005:16-17). 

 

4.4 Socialkonstruktionism  

Socialkonstruktionism är huvudsakligen ett kritiskt vetenskapsperspektiv som har sitt ursprung i 

fenomenologin. Centralt för socialkonstruktionismen är att verkligheten eller aspekter av 

verkligheten är socialt konstruerade. Det är den mänskliga interaktionen och det kollektiva 

handlandet som skapar verkligheten (http://www.ne.se/konstruktionism). Ansatsen breder ut sig 

över ett flertal teorier och är därför mycket nyanserad (Alvesson & Sköldberg, 2008:82). 

Socialkonstruktionism omnämns ofta likt ett alternativ till positivistisk och postpositivistisk 

vetenskapsuppfattning. Den mest framträdande faktor som särskiljer perspektiven är dock att 

socialkonstruktionism, till skillnad från positivism utgår från att samhället är socialt konstruerat. 

En sådan ansats innebär att all vår kunskap står i relation till våra sociala konstruktioner och att 

betydelsen av begrepp såsom könsroll och barndom i sin helhet konstrueras utifrån de 

egenskaper och värden människan tillskriver fenomenet (Alvesson & Sköldberg, 2008:81-84). 

   De processer som skapar vår verklighet verkar genom ett flertal steg. Subjektiva meningar 

objektifieras, typifieras, habitualiseras, institutionaliseras, legitimeras och socialiseras. Människan 

skapar med andra ord verkligheten som vi sedan lever efter. Vi förutsätter att den är naturlig, 

vilket den inte är, vad vi uppfattar som verklighet kan förändras (ibid). 
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4.5 Interkulturalitet och kulturella skillnader 

Behovet av kunskap inom interkulturalitet har blivit allt mer omfattande. Under 70-talets Sverige 

behandlades begreppet likt ett språkproblem men anammade med tiden ett bredare perspektiv. 

Den interkulturella kommunikationens utredning involverade snart ett uppmärksammande vad 

gäller betydelsen av människans uppväxt i olikartade kulturella miljöer (Larsson, 2010:228-229). 

  Hofstede, Hofstede & Minkov utreder betydelsen av så kallad maktdistans för att särskilja olika 

organisationer, institutioner och samhällen. Man definierar begreppet likt  

 

”(…) den utsträckning i vilken de mindre inflytelserika medlemmarna av organisationer och institutioner i ett 

land förväntar sig och accepterar att makten är ojämnt fördelad.” (Hofstede, Hofstede & Minkov, 

2011:84).  

 

Maktskillnad inom ett samhälle kan förstås i relation till indelningen i olika samhällsklasser. I 

Sverige benämns dessa bland annat i form av en under, medel och överklass. En persons 

utbildningsnivå eller aktuellt yrke är två faktorer som spelar roll vid indelning i de olika klasserna. 

Maktdistans existerar dock inte endast inom nationer utan också emellan nationer i form av 

värden som mäter kulturella skillnader i förhållande till just maktbegreppet (Hofstede, Hofstede 

& Minkov, 2011:85–88) 

   Globala frågor och problem berör samtliga parter i en enad värld, oavsett nation, kultur eller 

religion och kräver gemensam kraft vilket i sin tur erfordrar förståelse för mänskliga olikheter. 

Varje individ handlar efter ett individuellt mönster vilket strukturerar dennes tankar, känslor och 

möjliga sätt att agera. Många personliga egenskaper programmeras i vårt medvetande redan från 

barnsben och bottnar i individens sociala miljö vilken formas utifrån en bredare kulturell kontext 

(Hofstede, Hofstede & Minkov 2011:19-20).  

   För att särskilja egengruppen från ”de andra” använder vi benämningen främlingsgrupp. Vad 

som benämns likt egengruppen och främlingsgruppen varierar och kan t.ex. handla om nationell 

tillhörighet, yrkesroll eller kön. Dessa attribut markerar i sin tur även en viss grupptillhörighet. 

Att tillhöra och dela in i grupper är en del av vår mänskliga chargong och under en livstid 

kommer vi inte bara träda in i men också lämna flera grupper (Hofstede, Hofstede & Minkov, 

2011:35–36). 

   Förutom kulturella skillnader mellan nationer och grupper finns även skillnad vad gäller 

värderingar, institutioner och identiteter. Begreppet identitet i detta sammanhang svarar på 
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frågan: Vilken grupp tillhör jag, samt svarar för religion och språk. Identiteten är så kallat ”synlig” 

vilket innebär att både identitetshavaren och omgivningen är medveten om denna. En persons 

identitet kan förändras under livets gång. Värderingar däremot är implicita, det vill säga osynliga 

för ögat och liknas vid vad vi benämner som normer. Institutionella skillnader däremot är synliga 

och betecknar differens i form av lagar, regler och organisationer. Det finns en tydlig koppling 

mellan ett lands värderingar och dess institutioner men värderingar i förhållande till landets 

identitet utgör inte ett lika tydligt samband. Det är alltså inte möjligt att förändra människors 

tankar, känslor och handlingar genom att endast importera institutioner från andra länder 

(Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011:42-44). 

    

4.6 Ett diskursanalytiskt angreppssätt 

I Boken ”Discourse and Social Change” introducerar Norman Fairclough diskursanalytisk metod ur 

ett kritiskt perspektiv. Författaren behandlar disciplinen genom värdeord så som diskurs, makt 

och ideologi samt visar hur man kan kombinera en systematisk analys med ett intresse för 

sociologisk analys och förändring. I kapitlet ”Approaches to discourse analysis”, sammanställs 

några av den kritiska diskursanalysens grunder vilka också återges som följer. Varje text fungerar 

likt en analysenhet och skall i sin helhet analyseras utifrån dennes egen originalitet och 

egenskaper. En text är en produkt vilken uppkommit genom en produktions och 

tolkningsprocess, vilket betyder att också denna ”process” skall analyseras. Diskurser däremot 

studeras i första hand genom dess diskursiva sammansättning. Utifrån detta analyseras hur 

befintliga diskurser transformeras, återskapas och bidrar till social förändring genom dess 

konstruktion av sociala relationer, system av kunskap och ideologi (Fairclough, 2011:12–36). 

   Den kritiska diskursanalysen ämnar att genom uppställning av teori och metod empiriskt 

undersöka och problematisera diskursiv praktik samt social och kulturell utveckling i olika sociala 

sammanhang (Winther Jørgensen mfl, 2000:66). 

   Det finns fem punkter som förenar och identifierar den diskursanalytiska inriktningen.   

1. Strukturer och processer av social och kulturell karaktär präglas av en lingvistisk karaktär. 

2. Samtliga diskurser är konstituerade men även konstituerande av den sociala världen. 

3. I ett socialt sammanhang skall språkbruket analyseras empiriskt och därmed konkret 

lingvistiskt.  

4. Diskursiva praktiker bidrar till ideologiska effekter. 
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5. Den kritiska diskursanalysen utgår från ett kritiskt angreppssätt och söker att med hjälp av 

resultatet av den kritiska diskursanalysen uppnå social förändring  

(Winther Jørgensen mfl, 2000:67-70). 

 

Kritisk diskursanalytisk forskning fokuserar på de diskursiva praktiker som konstruerar sociala 

relationer och subjekt, konstruerar världsbilder samt maktrelationer men också på den roll dessa 

diskursiva konstruktioner spelar i förhållande till främjandet av bestämda sociala gruppers 

intressen (Winther Jørgensen mfl, 2000:69). 

   Fairclough definierar kritisk diskursanalys likt en riktning med syfte att systematiskt undersöka 

orsaks och determinansförhållanden mellan diskursiva praktiker och sociala strukturer, relationer 

och processer. Detta för att utröna hur dessa praktiker ideologiskt frambringas och formas samt 

hur förhållandet mellan diskurs och samhälle fungerar likt en livlina för rådande hegemoni och 

maktsituation (Winther Jørgensen mfl, 2000:69). Vidare innebär detta att utförandet av endast en 

textanalys inte är tillräckligt vid en kritisk diskursanalys utan att man tvärvetenskapligt bör 

kombinera textanalys med social analys. Detta illustrerar Fairclough genom hans tredimensionella 

modell. 

 

Illustration av Faircloughs tredimensionella modell (Winther Jørgensen mfl, 2000:74): 

 

1. Text: den första dimensionen kan vara skrift, bild eller 

tal. Eller en kombination av språk/det skrivna och det 

visuella.  

 

2. Diskursiv praktik: Fokuserar på hur textförfattare och 

textmottagare vid produktion och tolkning/konsumtion 

använder sig av redan existerande diskurser och texter.  

 

3. Social Praktik: Text och Social praktik medieras genom diskursiv praktik. Reproducerar eller 

omstrukturerar den diskursiva praktiken rådande diskursordning? Förekommer konsekvenser för 

den sociala praktiken som följd av detta?  

(Winther Jørgensen mfl, 2000:74-91). 
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Fairclough belyser vikten av att vid avtecknandet av text, diskursiv- och social praktik använda 

resultaten som ett medel att främja människans kunskap och medvetenhet, om hur bruket av 

språk och konsumtion av texter är en del av det system som reproducerar och därmed bidrar till 

ojämna maktrelationer. Genom tekniken kritisk språkmedvetenhet kan man öka människors 

insikt, och på så sätt skapa förutsättning till påverkan och förändring av rådande 

dominansförhållanden (Winther Jørgensen mfl, 2000:92). 

4.6.1 Teoretisk sammanfattning  

De olika teorier, perspektiv, modeller och begrepp som ovan presenterats, postkolonial teori, 

feministiskt perspektiv, socialkonstruktionism, interkulturalitet och kulturella skillnader, bidrar till 

att skapa en merförståelse och möjlighet att på ett kärnfullt sätt rama in den undersökning som 

studien bearbetar genom den kritiska diskursanalys (vars disciplin behandlats ovan) på materialet 

av de fem reportage som publicerats i tidningen OmVärlden. Vidare ger ett intersektionellt 

perspektiv på de ovanstående begreppen, en möjlighet till att ytterligare förstå förbindelsen och 

förhållandet mellan olika under- och överordnade strukturer som konstrueras i intersektionen 

mellan olika samhällsnivåer och speglas lingvistiskt i de analyserade texterna.  

 

5. Metod  

Vi har som tidigare redovisat genomfört en mindre förstudie där vi separat granskat OmVärldens 

samtliga åtta magasin som publicerades år 2011. Resultat kommer att fungera informativt för 

studien då den tillförser analysen med en överblick vad gäller magasinens konkreta innehåll och 

strukturella mönster. Studien övergår därefter till att genom kritisk diskursanalys (CDA) närmare 

behandla utvalt analysmaterial, vilket består utav fem reportage ur fem skilda tidningsnummer. 

Varje enskild reportageanalys representerar ett av Sidas fem ämnesområden (och har valts ut efter 

genomförd och avslutad förstudie) med syfte att bidra till en helhetsrepresentation av 

OmVärlden. De fem analyserna i kombination med förstudiens övergripande karaktär anses 

betydelsefull för studiens tillförlitlighet. För att stärka studiens reliabilitet prioriteras även en 

utredning av Sidas röst och påverkan. Detta uppmärksammades till följd av det avståndstagande 

Sida uttrycker för de enskilda reportagens eventuella ståndpunkter i magasinet. 

Om en metod med kvantitativ ansats tillämpats istället för en kvalitativ skulle analysens 

förutsättningar förändrats. Därav valdes i relation till formulerat syfte, den kvantitativa aspekten 

bort trots dess egenskap att möjliggöra generaliseringar.  
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   Samtliga reportageanalyser kommer att behandlas likt en textenhet och analyseras med hjälp av 

en CDA-matris för att uppnå ett konsekvent utförande. CDA-matrisen har konstruerats utifrån 

Faircloughs riktlinjer för den kritiska diskursanalysen men är i sin helhet en tolkning av hans 

tredimensionella modell.  

   Denna studie kommer genom utformad CDA-matris främst fokusera på Faircloughs första 

nivå, text. Textnivån lyfter fram fem frågeställningar som behandlar det konkreta textinnehållet i 

varje reportage genom rubrikerna handling, aktörer, transitivitet, modalitet och framställning av 

identiteter. Rubriken ”handling” betecknar varje reportages innehållsmässiga fokus, ”aktörer”, 

vilka talare som texten presenterar,” transitivitet”, på vilket vis författaren är närvarande i texten, 

”modalitet”, författarens instämmande i den egna texten och ”framställning av identiteter”, hur 

textens aktörer framställs. Efter analys av den första nivån kan reportagen vidare tolkas utifrån de 

egenskaper texten tillskrivits. Nivå två, den diskursiva praktiken behandlar bland annat ett 

uppmärksammande av reportagens teman eller inriktningar samt tankegångar kring eventuell 

intertextualitet. Nivå tre däremot, den sociala praktiken föreslår efter tolkning av den diskursiva 

praktiken, en hypotetisk diskursordning. Viktigt att observera är därmed textnivåns betydelse då 

vidare resonemang kring diskursiv och social praktik bygger på denna grundläggande nivå. Även 

tidigare kunskap och erfarenhet inom respektive ämnesområde kan påverka resonemanget för 

analysens andra och tredje nivå, men endast i den mån CDA-matrisen tillåter. Utformad CDA-

matris återfinns nedan. 

5.1 CDA-matris 
Text  

1. Handling: Texten läses för att få en övergripande förståelse för dess innehållsmässiga fokus. 

Eventuella bilder identifieras därefter. Vad handlar texten om/vad ser du på 

fotografierna/bilderna? 

2. Aktörer: Avtäck talare/talaren i texten, om flera?- utläs förhållandet mellan dessa genom att 

kartlägga varje aktörs betydelse för texten. 

3. Transitivitet: På vilket sätt är författaren närvarande genom texten?  

4. Modalitet: Vilken är graden av instämmande från författaren? Hur har författaren utformat 

texten för att förmedla den egna graden av instämmande. 

5. Framställning av identiteter: Hur framställs textens aktörer genom språket (metaforer, ordval), 

konstrueras/tilldelas identiteter?  
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Diskursiv praktik 

Den diskursiva praktiken behandlar manifest intertextualitet som utreder om texten bygger på 

andra texter samt interdiskursivitet som tolkar hur och om texten bygger på diskurser från olika 

områden. Detta sker konkret genom ett resonemang kring textens huvudteman och därefter 

genom föreslagna diskurser. På grund av reportagens olika utformning skiljer sig resonemanget 

runt den diskursiva praktiken. 

 

Social Praktik  

Den sociala praktiken resonerar kring en hypotetisk diskursordning i anslutning till textens 

identifierade teman och vidare tolkade diskurser. Sedan uppmärksammas de delvis-icke 

diskursiva, sociala och kulturella strukturer samt relationer som påverkar den hypotetiska 

diskursordningen.  

   Ett resonemang om huruvida reportaget återskapar eller transformerar rådande diskursordning, 

samt om textens ideologiska, sociala och politiska konsekvenser, förs för att sedan avslutas med 

reflektioner kring reportaget som en bidragande orsak till samhällelig förändring. 

 

6. Analys och redovisning 

Analysen har utförts med hjälp av metoden kritisk diskursanalys med fokus på reportagens 

innehållsmässiga uppbyggnad som efterföljs utav en tolkning kring dessa texters diskursiva- och 

sociala praktiks betydelse. Samtliga analyser är uppdelade i tre delar (vilka representerar de tre 

nivåerna) varav den manifesta, första nivåns analysfrågor presenteras i sifferform. Nivå två och 

tre redovisas därefter, men i löpande text. 

6.1 Reportage 1  

Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet:” Lotta Schüllerqvist (2011) Gaza: 

Kvinnor på väg ut ur den hårda isoleringen” vol. 1(8)  s. 27-29 

 

Text 

1. Handling 

Texten behandlar människornas och framförallt kvinnornas omständigheter i ett isolerat och 

fattigt Gaza, som under de fyra senaste åren drabbats hårt av Israels blockad av gränserna. 

Viktiga näringsgrenar som jordbruket och fisket har tvingats läggas ned som resultat av 

råvarubrist och möjlighet till export. Som följd har möjligheten till livsförsörjning försämrats 
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extremt för områdets invånare. Reportaget skildrar hur dessa faktorer förändrat männens 

position som familjeförsörjare, då de har svårt att acceptera sig själva som arbetslösa. Situationen 

har lett till att bland annat våld, isolering och strängare kontroll inom många familjer ökat. Texten 

belyser i mörkret av invånarnas livssituation, närvaron av FN:s flyktingorganisation, UNRWA, 

som finns närvarande för att hjälpa kvinnorna till ökad självsäkerhet och styrka.  

   De fem fotografier/bilder som ackompanjerar reportagets text, porträtterar samtliga utom en, 

ett flertal av de kvinnliga medlemmar som engagerats i UNRWA:s projekt. En ung kvinna sitter 

framför en dator och lär sig hantera internet, en äldre dam tar hjälp av en styrketräningsmaskin 

för att förbättra sin hälsa. De två sista fotografierna föreställer kvinnor i sina huvudbonader och 

abayas (traditionella klädesplagg som bärs av muslimska kvinnor) aktiverade i gymnastiska 

rörelser. Bilderna är fotograferade på så sätt att kvinnornas rörelser associeras med styrka och 

kamp. Den mer säregna bilden skildrar kvinnor och barn, vadandes ut i vattnet mot en båt, med 

två palestinska flaggor hissade. Bilden porträtterar, för kvinnorna i Gaza, vägen ut till friheten, 

bort från den israeliska bevakningen.   

 

2. Aktörer 

Textens talare är delvis författaren Lotta Schüllerqvist, och delvis de olika informanter som 

författaren intervjuat. Det är således textens författare som håller den interaktionella kontrollen, 

fastställer dagordningen och framställer intervjuerna i en samtalsform. Hon använder sig i olika 

mån utav fem informanter. Wedad, Suad, Rebecca, J (mannen) och R (mannens flickvän). Fyra 

kvinnor och en man. Till Kvinnorna Wedad, Suad och Rebecca som intervjuas bibehåller 

författaren ett traditionellt förhållande, där en citat- och återgivande intervjuform framställs. 

Förhållandet mellan författaren och informanterna J och R ser annorlunda ut. Skribenten 

använder en annan beskrivande form, då hon utskrivet förklarar att J och hon sedan tidigare är 

bekanta. Att källan är känd för författaren har troligtvis orsakat den markant anonyma och 

opersonliga benämningen av J och R, då hon troligtvis vill värna om deras integritet.  

 

3. Transitivitet 

Författaren upplevs för läsaren närvarande. Genomgående i texten förbinds händelserna och 

processerna i en aktiv form med de olika subjekten och objekten. Till exempel: ”Kvinnornas frihet 

begränsas starkt av de traditioner som härskar i det patriarkala samhället.” (s.28) och ”Denna utsatta 

livssituation drabbar kvinnorna särskilt hårt, eftersom många av de arbetslösa männen har svårt att hantera 
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förlusten av rollen som familjeförsörjare.” (s.28) Konsekvensen av framställningsformen genererar ett 

ansvarstagande till i det senare fallet ”de arbetslösa männen” och i det förra ”det patriarkala samhället”.  

 

4. Modalitet 

Texten har en stark modal framtoning, där tolkningar formas till fakta. Författaren framställer 

händelsen som sanning och avsaknaden av ifrågasättande är tydlig vilket exemplifieras genom 

citat som ”Rekryteringen sker via djungeltelegrafen, granna eller släktingar som lockar dem…”(sid. 28) och 

”…de har inte ens råd att köpa toalettpapper  eller en tub tandkräm…”(sid. 28). 

 

5. Framställning av identitet 

De första kvinnorna som intervjuas beskrivs genom deras kläder, språk och 

levnadsomständigheter. Valet av att skildra kvinnorna på detta sätt konstruerar en bild av 

underlägsna kvinnor i Gazaområdet som har fått en chans att utvecklas. Vidare övergår texten till 

en mer faktainriktad intervjuform med den tredje kvinnan, som enbart beskrivs genom sin 

yrkesroll som ansvarig för genusfrågorna i UNRWA:s verksamhet. Hon framställs som utanför 

reportagets sakfråga och tillhör således inte den population av kvinnor som texten skildrar. 

Reportagets fjärde informant och enda man delar de två första kvinnornas skildringform på så 

sätt att han är en del av levnadsomständigheterna i samtida Gaza.  Kontrasten är dock stor då 

författaren väljer att beskriva honom som ”talför”, ”orädd” och ”med kritiska åsikter”, istället för att 

beskriva hans kroppsliga drag. Vid framställning av den femte och sista kvinnliga informanten 

återgår textens författare till att forma hennes identitet genom skildring av kläder och utseende. 

 

Diskursiv praktik 

Hänvisning till tidigare texter återfinns enbart kort i reportaget ”…40 procent av kvinnorna uppger att 

de utsatts för fysisk eller psykisk misshandel enligt en forskningsrapport från Women´s Affairs Center, WAC, 

som är den största och mest etablerade kvinnoorganisationen i Gaza” (sid.28) Det finns följaktligen en 

mycket begränsad användning av manifest intertextualitet. 

   Textens utformning förmedlar uppfattningen om att reportaget består av en hög interdiskursiv 

blandning som där man kan tyda ett flertal övergripande teman som vidare kan härledas till 

jämförliga diskurser. Ett feministiskt-, ekonomisk-, politiskt-, bistånds- och promotion-tema. Det 

feministiska temat utmålas genom de förbättrade omständigheter som skapats för många av 

kvinnorna i Gaza, där UNRWA, FN:s (Förenta Nationernas) flyktingorganisation står som 
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initiativtagare till uppstarten av ett flertal kvinnocentrum. Kvinnorna skildrar sina nya 

levnadsomständigheter med förstärkt självförtroende och utveckling, både genom ny genererad 

kunskap och genom fysiska aktiviteter. Detta illustreras lingvistiskt genom meningar som ”För 

många av dem har detta steg öppnat en helt ny värld av både kunskap och sociala kontakter.” (s.28) Exempel 

på en textsammansättning som visar på ett politiskt tema är ”(…) de senaste fyra årens israeliska 

blockad av gränserna, som har knäckt den lokala ekonomin fullständigt.” (s.28) Ett ekonomiskt tema 

utläses vidare och förstärker det politiska genom ”Tusentals arbetstillfällen har gått förlorade när den 

lokala industrin har slagit igen på grund av brist på råvaror (…).” (s.28) och ”(…) ”…en femtedel lever enligt 

FN:s definition i abject poverty, det vill säga i fullständig avsaknad av inkomst”. (s.28) 

   Ett promotion-tema tolkas genom textens framhållande av biståndsorganisationer som en 

bidragande faktor till de förbättrade omständigheterna för Gazas kvinnor. Man vill framhålla 

biståndsarbetets vikt för OmVärldens läsare. ”80% av befolkningen får matransoner från UNRWA eller 

någon annan biståndsorganisation (…)” (s.28)  

 

Social praktik 

Uppmärksammade teman bildar tillsammans en tolkningsram där man skulle kunna uttyda en 

hypotetisk diskursordning i form av u-landets diskursordning. Ordningen benämns likt detta på 

grund av den västerländska bild av utvecklingsländer som ofta förekommer. Inom 

diskursordningen kan man urskilja ett ekonomiskt-, politisk-, bistånds-, feministiskt- och 

promotion- tema som även indikerar på relaterade diskurser.  

   Gazas isolering till följd av Israels blockad är en politisk omständighet och har medföljt en 

ekonomisk svårighet för området och dess invånare. FNs flyktingorganisation, UNRWA bistår 

med olika former av stöd för invånarna för att försöka väga upp de demolerande omständigheter 

som råder och som påverkar den kulturella strukturen. Sedlighetsnormerna med sträng åtskillnad 

mellan könen, har som resultat förstärkts, och därmed har även de sociala relationerna försvårats.  

   Den tolkade interdiskursiva blandningen skapar nya sätt för läsaren att uppfatta och utläsa 

subjektet för reportaget. De olika teman överlappar varandra då textsammansättning med ordval 

och meningsuppbyggnad bidrar till att visa biståndstemats påverkan på både det feministiska 

temat och vidare den framresonerade u-landets diskursordning.  

   Det feministiska temat är centralt för texten varav den kan härledas till feministisk 

vetenskapsteori. Den ekonomiska- och det traditionella u-landstemat vidhåller de traditionella 

maktpositionerna och hittar motstånd i och med biståndstemat som stödjer det feministiska 
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temat. Deskriptiva meningar som ”Fram till ett par månader sedan levde Wedad ett instängt och isolerat liv 

i familjens hus” (s.27) och ”Wedad bubblar av entusiasm när hon berättar om sitt nya liv(…)” (s.27) tyder 

till exempel på hur biståndstemat påverkat det feministiska temat. Och en annan mening skildrar 

hur textens författare vill påvisa biståndtemats innebörd för u-landets diskursordning ”Gazas 

isolering och fattigdom har fördjupats påtagligt under det senaste årtiondet(...)” (s.28) och ”Till följd av det 

ekonomiska strypgreppet har tusentals familjer förlorat sin försörjning och i allt högre grad blivit beroende av 

livsmedelsbistånd för att överleva” (s.28) Man kan dock inte tolka reportaget som en bidragande faktor 

till en transformation av utläst diskursordning, utan det framstår snarare som en reproduktion av 

den befintliga föreställningen om i- och u-land. Därmed är reportaget inte en del av en 

samhällelig förändring trots dess höga grad av interdiskursivitet. 

 

6.2 Reportage 2  

Ekonomisk Utveckling: Jacob Zocherman (2011)”Vid Kenyas gräns- kampen om vattnet” 

i OmVärlden, vol 8 (8), s 26-31. 

 

Text  

1. Handling 

Reportaget behandlar Etiopiens energiplan med målsättning att tredubbla energiproduktionen 

inom de närmsta åren. Denna ökning skall uppnås genom det så kallade Gibe-projektet som 

innehåller fyra etapper (Gibe: 1, 2, 3 och 4). Gibe 3 är den andra av totalt tre dammar som 

kommer att byggas utmed Omofloden. Bygget förväntas resultera i att 90 procent av Turkana-

sjöns tillströmmande vatten från Omofloden kommer att strypas. Detta innebär i sin tur att sjöns 

aktuella vattennivå kommer att sjunka ner till tolv meter och att ekosystemet slås ut.   

   Lokalbefolkningen som har Turkana-sjön som enda vatten- och fiskekälla tvingas förflytta sig 

för att överleva, en uppoffring som inte alla är villiga att göra. Nu fruktar man ett dödligt och 

beväpnat vattenkrig. Bygget Gibe 3 finansieras av Kina som i utbyte får tillgång att hyra etiopisk 

jordbruksmark. Reportaget är deskriptivt i sin framställningsform men informerar läsaren genom 

bakgrundsutredning, situationsskildring och intervjuer. 

   I reportaget återfinns totalt sju fotografier/bilder. Samtliga bilder står i nära relation till texten 

som i sammanhängande form beskriver vad läsaren kan se. På första bilden finns en man i bar 

överkropp ihållandes en uppfångad fisk, på en annan syns en karta över det aktuella området och 

på en tredje sitter en man på en flotte i vattnet fingrandes med ett fiskenät. Vidare syns kvinnor 

på sammanlagt två av sju bilder och lika många illustrerar även en man/män med skjutvapen. 



Stockholms universitet 

Institutionen för medier/JMK V12 M Kand, C-uppsats 

Larsson Elin, Löf Anna 

E-post: elin._larsson@hotmail.com, anna.lof@hotmail.com  

Handledare: Bo Mårtenson 

Examinator: Jessica Gustafsson 

 

25 
 

2. Aktörer 

Jacob Zocherman är reportagets författare och fotograf men låter röster på plats göra sig hörda i 

relation till ämnet. Dessa röster behandlas genomgående i form av citat och återberättande form i 

reportaget. Samtliga ”aktörer” återges i fallande ordning vad gäller dess inverkan på texten: Jacob 

Zocherman- textförfattare och fotograf, Dixon Chapa (informant)- lokalboende man som lever 

vid och av Turkana-sjön, Joseph Elim (informant)- anställd vid ”Riam Riams” 

(konfliktförebyggande organisation i Turkana), Caroline Asimiti (informant)- lokal överlevare.  

 

3. Transitivitet  

Författaren Jacob Zocherman placerar inte sig själv textmässigt närvarande genom att använda 

jag-form men däremot upplevs han närvarande i förhållande till hur han omnämner sina 

informanter. ”Dixon Chapa sitter på sin lilla flotte i det ljumma vattnet och reder ut näten med skickliga 

fingrar. Dagens fångst har redan fraktats (…).” (s.27) Författarens sätt att återberätta situationen tyder 

på fysisk närvaro vid det specifika tillfället. Denna typ av närvaro från författarens sida är 

genomgående för reportaget. 

 

4. Modalitet  

Författaren instämmer upprepat i sin egen text. Det vill säga att författarens meningsuppbyggnad 

inte erbjuder läsaren utrymme för vidare tolkning utan presenterar reportagets information som 

fakta. ”Det är redan idag vanligt med väpnade konflikter kopplade till vatten i Tukana, särskilt i de norra 

delarna. Det är ett område där människor lever efter gamla traditioner (…).” (s.27) och även genom 

meningen ”Idag hyr Kina odlingsmark på en yta lika stor som Sverige. I Omoregionen ska ytterligare 300 000 

hektar bli jordbruksmark (…).” (s.28) 

 

5. Framställning av identitet 

Textförfattaren framställer Gibe-3 situationen som förödande och ofrånkomlig vilket försätter 

två av de medverkande informanterna i en offerroll. Närmare bestämt Dixon Chapa och Caroline 

Asimiti som livnär sig på fisket vid Turkanasjön, en livlina som under 2013 stryps för framtiden. 

Joseph Elim- ”Det kommer att bli en katastrof i hela Turkana” (s.31) och Caroline Asimiti- ”Utan vatten 

finns ingen framtid för oss.” (s.30) Framträdande är dock även den styrka författaren tillskriver Dixon 

och Caroline vid sidan av den uppenbara offerrollen. Det framkommer hur medvetna och även 

förargade lokalbefolkningen är. Ett faktum som oroar Etiopiens regering och 
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konfliktförebyggande organisationen Riam Riam som förfarar ett dödligt vattenkrig. Joseph Elim- 

”Nästa krig kommer inte att handla om olja, utan om vatten” (s.28) och genom Dixon Chapa-”De tar 

vattnet för att utvinna elektricitet som är en lyxvara, medan vi behöver det för att överleva. (…)” (s. 27) 

 

Diskursiv praktik 

Texten fungerar mycket informativt genom hela reportaget och upplevs därmed bygga på någon 

form av tidigare textmaterial. Detta kan dock inte redovisas ytterligare då författaren inte hänvisar 

sitt material till någon annan litteratur eller källa. Reportaget i sin helhet upplevs interdiskursivt då 

textens utformning genererar i ett flertal framträdande ämnesområden eller teman. Ett 

ekonomiskt tema utläses som det mest framträdande och då genom textens betoning på Gibe- 

projektet vilket framställs likt ett problematiskt projekt med syfte att uppnå ekonomisk vinning 

från både Etiopiens och Kinas sida. ”Bygget av Gibe 3 beslutades år 2003 som en del av Etiopiens 

energiplan (…)” (s.27) och ”Att bygget av Gibe 3 finansieras av Kina är inte heller särskilt populärt hos 

internationella miljöaktivister” (s.28). Ett politiskt tema verkar även det framträdande och utläses 

parallellt med det ekonomiska då Etiopiens regering fattade beslutet om Gibe-projektet och 

fortsatt står bakom den nu kritiserade energiplanen. ”Det håller dock inte premiärministern i Etiopien, 

Meles Zenawi, med om. Han har talat sig varm för projektet och menar att ”västvärldens” kritik mot 

dammbygget är nonsens”. (s.30). Även två underliggande (nedtonade) teman observeras och 

identifieras likt ett miljö- och ett globalt tema. Miljö-temat utläses då texten fokuserar på 

relaterade miljöfrågor som en negativ faktor. Som följd av projektet och det globala temat 

involverar reportaget ett antal internationella organisationer som kan sammanflätas med samtliga 

observerade teman.”(…) Gibe 3 kommer att få förödande effekter på miljön i området (…)” (s.30) ett 

uttalande av reportageförfattaren som tillbakaslås av Etiopiens premiärminister vilket även det 

återberättas ”Bygget av Gibe 3 är både mer miljövänligt och socialt ansvarsfullt än elproduktionen i många av 

västvärldens egna energiprojekt enligt honom.” (s.30). Gibe- projektet har både uppmärksammats och 

kritiserats av omvärlden och då ur ljuset av miljörelaterade konsekvenser. ”Samtidigt beräknar 

internationella experter och forskare att dammen kommer att stoppa 90 procent av Turkanasjöns enda pålitliga 

tillflöde (…) ” (s27). Reportagets uppmärksammade teman skulle kunna indikera på ett antal 

diskurser som samverkar kontextuellt och i detta fall skulle de kunna utläsas likt en ekonomisk-, 

politisk-, miljö- och global diskurs.  
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Social praktik 

Då det ekonomiska temat och närmare den ekonomiska diskursen uppfattas omslutande för 

reportaget kan en hypotetisk diskursordning även presenteras i form av en ekonomisk sådan. 

Denna diskursordning skulle då upprätthållas genom de föreslagna diskurser som reportagets 

teman indikerar på, nämligen en politisk-, miljö-, och global diskurs.  

   Gibe-projektet framställs genom reportaget som ett ekonomisk lönsamt projekt vilket 

genomförs efter ett beslut av Etiopiens premiärminister med regering. Detta innebär således att 

det även är ett politiskt beslut. Nationella och internationella organisationer har uppmärksammat 

beslutet och däribland organisationen ”Riam Riam” som fungerar konfliktförebyggande, ”Rädda 

Tukana” vilken är miljöbejakande och ”ARWG” (African Resources working group), vilken 

upprättat rapportering av projektet. Samtliga involverade parter/institutioner för reportaget 

påverkar den hypotetiska diskursordningens sammansättning. 

   Reportagets framställning av tolkade diskurser tyder på en ojämn maktfördelning. Det förefaller 

vidare mycket problematiskt då Etiopiens lokalbefolkning trängs undan från sina hem och sitt 

levebröd efter ett statligt fastställande. Som följd av beslutet förutspås genom texten både sociala 

och politiska konsekvenser. Om situationen urartar riskerar regeringen möta hård kritik vilket 

skulle kunna leda till en politisk krissituation. Den hypotetiska diskursordningens sammansättning 

tolkas kunna resultera i ideologiska konsekvenser då den förhandenvarande bilden av Etiopien 

förändras i och med den ”nya” verklighet som reportaget presenterar för läsaren. I och med detta 

resonemang skulle reportaget kunna vara en bidragande orsak eller en del av en samhällelig 

förändring.  

6.3 Reportage 3 

Mänsklig Säkerhet: Johan Augustin (2011)”Svårt att stoppa hivepidemin i Indien- 

förnekelse och korruption” i OmVärlden, vol 3 (8), s 24-28. 

Text 

1. Handling 

Reportaget behandlar Indiens kamp mot en nedtystad hiv- epidemi som bearbetas likt landets 

sociala stigma. Hur stort antalet smittade i landet faktiskt är förblir därmed tills vidare osagt. 

Författaren tar del av livsöden vilka präglas av sjukdomens grymma biverkningar och informerar 

läsaren om ett Indien som är på gränsen till ett katastrofläge. Hur stoppas en epidemi som inte 

erkänns och vart försvinner den årliga hälsobudget som ska förändra utsikten för de drabbade? 

Texten uppmärksammar främst ett kvinnoperspektiv där prostitution beskrivs som en bidragande 

orsak till den fortsatta spridningen. 
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   I reportaget återfinns tio stycken fotografier/bilder. Bilderna illustrerar bland annat en hiv-

positiv mamma och son, en bordellägare av kvinnlig skepnad, män i kö för att köpa sex, en 

prostituerad kvinna och en utdelning av kondomer och mediciner för utsatta kvinnor. 

 

2. Aktörer 

Främste talare genom reportaget är författaren som beskriver situationen på plats genom ett antal 

informanter. Som informanter avtäcks en hiv-positiv kvinna med sin son, en anonym 

prostituerad kvinna, en anonym lastbilschaufför som erkänner sig köpa sex, en anonym 

studerande indier och en ledande läkare på plats i Nashik, Indien. Samtliga informanter tillåts 

genom hela reportaget att under lika villkor dela med sig av sina historier och kontakt med hiv. 

 

3. Transitivitet 

Författaren Johan Augustin är mycket beskrivande i sina formuleringar vilka övertygar läsaren om 

personlig närvaro mellan integrerande ordval. Författaren både citerar informanten samt 

återberättar dennes historia med egna ord. ”Hans svarta solglasögon täcker ögonen. Bakom plastbågen 

visar Munna upp sina ögon (…)” (s.25) 

 

4. Modalitet  

Författaren instämmer mestadels i sin egen text genom att presentera delar av sitt reportage i 

informativ form, vilket ger läsaren signaler om att detta är väl begrundad sanning. Bitvis upplevs 

dock den uppfattade informationen som ofullständig och bidrar därmed till läsarens möjlighet att 

tolka och ta ställning ”Ingen vet hur många indier som är hiv-positiva.” (s25). 

 

5. Framställning av identitet 

Heera Pardesi är 42 år gammal och hiv-positiv. Vid födseln av hennes idag 14 årige son Munna 

överfördes även smittan till honom. Idag lever de i tystnad om sitt kritiska tillstånd för att inte bli 

socialt utstötta. Munna väger 28 kilo och är näst intill blind på båda ögonen som följd av 

smittohämmande tabletter. Mamma Hera framställs som uppgiven och undergiven och har en 

tydlig offerroll samtidigt som hon tillskrivs stor styrka vilken bland annat kommer fram när hon 

vågar lyfta frågan om vad som kommer att hända med hennes son den dagen hon lämnar 

världen. Även den prostituerade kvinna som agerar informant framställs hopplös inför det vägval 
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hon gjort. Booshan G. Surjuse däremot, (en framstående läkare) tillkännager ett hopp om en ljus 

framtid i samband med utbildning och väl riktade resurser.  

 

Diskursiv praktik 

Texten reciterar inte på andra texter och kan därmed inte benämnas likt manifest intertextuell. 

Det mest framträdande ämnesområdet (temat) i texten är ett informativt tema. Problematiken för 

reportaget grundar sig i en hiv- epidemi som är nedtystad. Detta får förödande konsekvenser då 

det blir omöjligt att nå ut med information till alla bärare ”Hiv är en epidemi som de flesta inte talar 

högt om i Indien. Det är landets sociala stigma.” (s.25) och ”Här har utbildning blivit ett lyckat koncept i kriget 

mot hiv.” (s.27). Vidare lyfter reportaget fram ett ekonomiskt tema vilket behandlar landets dåliga 

ekonomi som resulterat i brist på resurser för att informera, erbjuda hiv-test, medicinering och 

vård. Vidare har lokalbefolkningen sällan möjlighet att ta emot den hjälp som erbjuds. Informant 

Heera Pardesi berättar ”En ögonoperation till sin son för motsvarande 50 000 kronor är en dröm och inget 

mer.” (s.25). Texten genomsyras även av ett politiskt och feministiskt tema vilket bland annat 

träder fram genom textens behandling av prostitution. Som prostituerad tjänar en indisk kvinna 

mer pengar på en kund än vad hon gör under en månad på ett annat arbete. Ofta försörjer de 

prostituerade hela familjer och ser därför ingen annan utväg. ”Med två barn att försörja måste hon ta 

”extrajobb” som hon kallar det.” (s.26). Prostitution framträder genom reportaget även som en 

bidragande orsak till den indiska hiv- epidemin. Det politiska temat framkommer mer exakt 

genom den Indiska regeringen som i texten förväntas ta ytterligare ansvar för situationen i landet. 

Utlästa teman indikerar på att den diskursiva praktiken skulle kunna bestå av en informativ, 

ekonomisk-, politisk- och feministisk diskurs.  

 

Social praktik 

Efter att ha identifierat reportagets framträdande teman och därefter diskurser skulle en 

hypotetisk diskursordning kunna utläsas likt en informativ diskursordning. Denna ordning skulle 

då upprätthållas av samtliga diskurser vilka formats efter reportagets presentation av landets 

sociala, kulturella struktur. Hiv som begrepp och tillstånd är tabu i Indien, det är uppmärksammat 

men det tystas gärna ned av staten, familjemedlemmen och bäraren. Situationen är ytterst 

problematisk vid kampen mot epidemin och den upplevs kulturellt betingad.  

   Genom reportaget framkommer det att det inte är socialt accepterat att vara bärare av hiv och 

därmed inte heller socialt accepterat att testa sig eller motta hjälp om man är hiv-positiv.  
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Trots att det finns många hjälporganisationer och däribland Yash Foundation räcker bidragen 

inte till. De ekonomiska tillgångarna transporteras genom korrupta mutsystem och Indiens dolda 

epidemi får allt mer luft under vingarna. Den diskursiva praktikens uppbyggnad verkar genom 

reportaget likt en informativ ansats för social utveckling. Men då situationen som bärare av 

viruset är komplext utifrån ett ideologiskt, socialt och kulturellt perspektiv innebär det stora 

svårigheter för samtliga hjälporganisationer och även Indiens regering att ingripa. 

Diskursordningen tolkas bli återskapad genom att åter igen lyfta fram Indiens kamp mot hiv- 

epidemin och därmed anses reportaget inte vara en bidragande orsak till en samhällelig 

förändring. Texten belyser endast läsaren om en situation som redan är uppmärksammad. 

6.4 Reportage 4  

Kunskap, hälsa och social utveckling: Catrin Ormestad (2011)”Den indiska drömmen: Ett 

eget tak över huvudet” vol. 4 (8), s. 29-32 

 

Text 

1. Handling 

Reportaget skildrar bostadsbristen som hägrar i ett överbefolkat Mumbai och Indiens oförmåga 

att ta hand om urbaniseringen till storstäderna. Vidare framställer texten de omänskliga 

levnadsförhållanden som råder i slumområdena, där 60 % av stadens befolkning tvingas bo. Den 

stora sakfrågan är regeringens bristande ansvarstagande, den ojämna fördelningen av resurser och 

följaktligen samhällsklyftorna som breddas trots Indiens högkonjunktur. Till hjälp och bistånd 

skildras YUVA (Youth for Unity and Voluntary Action), en av de organisationer som arbetar 

aktivt i slummen.  

   Reportaget innefattar totalt sju fotografier/bilder som illustrerar livet i slumområdena. Den 

inledande bilden visar exempel på fallfärdiga plåttak som likt ett lapptäcke överlappar varandra. 

En andra och tredje bild visar bostäder i form av containers och en familj sittandes under vad 

som liknar ett brofäste. Bilderna fyra och fem framställer olika arbetssysslor, skomakeri och 

arbete vid en tvättanläggning. De två sista fotografierna särskiljer sig då de porträtterar två av 

reportagets informanter. Bilderna är små och formella, tagna av bara ansiktena likt passfoton. 

 

 

 

2. Aktörer 
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Reportagets talare är huvudsakligen skribenten och författaren Carin Ormestad. Det är även 

huvudinformanten Juanita Pagari som beskriver sin livssituation och som står som representant 

för de drabbade. Övriga informanter och talare i texten är Sitaram Shelar, projektkoordinator på 

YUVA och Richa Bharadwaj, YUVA:s projektledare. Förhållandet till informanterna är 

huvudsakligen objektiv och faktabaserat.  

 

3. Transitivitet 

Texten är formad ur en passiv form, där sakförhållandena och händelserna beskrivs likt 

naturfenomen, där ansvaret för omständigheterna i dagens Indien ligger på allt för stora, icke 

påverkningsbara makter. Författaren inleder dock reportaget samt behandlar informanterna 

deskriptivt vilket ger läsaren tilltro vad gäller författarens kroppsliga närvaro.  

 

4. Modalitet 

Författaren beskriver objektivt sakförhållanden och omständigheter i reportaget som fakta och 

överlämnar betoning och presentation av åsikter till informanterna. Författaren håller en högt 

instämmande grad till reportaget. Närmare beskrivet presenteras textens innehåll som sanning 

och fakta, vilket innebär att utrymmet för läsaren att tolka och ifrågasätta dess mening utelämnas. 

Exempel på detta kan tydas genom meningsuppbyggnader som ”Många sluminvånare har vräkts(…) 

Shelar är kritisk till hur myndigheterna hanterar den ekonomiska boomen (…) staden ska glänsa, säger han 

ironiskt(…)”(s.30) och ”Rivningshotet hänger över de flesta sluminvånare och gör tillvaron osäker(...) Juanita 

försöker att inte oroa sig. – Ingenting bli bättre för att du är rädd”. (s. 31) 

 

3. Framställning av identitet 

Huvudinformanten Juanita Pagari beskrivs ytligt genom sina kroppsliga drag, men desto mer 

framträdande är identitetsskapandet genom beskrivningen av hennes religiösa tilltro. 

Beskrivningen och identitetskapandet av Juanita är det mest påtagliga ”(…) i femtioårsåldern med ett 

rött tikka-märke i pannan (…) stigit upp fem i sex för att förrätta bön till Ganesha, den hinduiska guden för 

välstånd, vid familjens altare.”(s.29-30) 

   Övriga informanter identifieras dock enbart genom sina yrken. Detta är författarens sätt att 

strategiskt framställa utvalda intervjupersoner som subjektiva individer vilket är en traditionell 

framställningsform och finns återkommande i ett flertal reportage. 

Diskursiv praktik 



Stockholms universitet 

Institutionen för medier/JMK V12 M Kand, C-uppsats 

Larsson Elin, Löf Anna 

E-post: elin._larsson@hotmail.com, anna.lof@hotmail.com  

Handledare: Bo Mårtenson 

Examinator: Jessica Gustafsson 

 

32 
 

Texten refererar inte till andra texter och är därmed inte så kallat manifest intertextuell. De 

tematiska områden som kan utläsas är ett samhälls-, politiskt-, och ekonomist tema som kan 

utläsas som relaterade diskurser. Textinnehållet belyser ett uttytt problematiskt samhällstema som 

har orsakats av stora ekonomiska- och politiska faktorer med landets vårdslösa och oengagerade 

regering som främsta upphov.  ”Den ”gettoliknande” organiseringen av städerna. De är en magnet för 

människor från hela Indien som söker jobb och möjligheter. Regeringen vet att halva befolkningen snart kommer 

att vara urbaniserad men de gör ingenting för att anpassa städerna för alla de här människorna” (s.31). Det 

ekonomiska och politiska temat kan vidare urskiljas genom ordval och meningsuppbyggnad likt 

”Det är inte så att det inte byggs i högkonjunkturens Indien-det gör det.(…)bara inte för de fattiga.” (s.30) och 

”(…)det råder heller ingen brist på idéer- däremot tillämpas de inte, precis som när det gäller de ekonomiska 

reformerna… har regeringen varit långsam till förändringar…” (s.30) Texten öppnar upp för tolkning av 

att Indien som ett extremt segregerat land där klassklyftorna är svåra att överstiga. 

 

Social praktik 

Vad som tolkas vara den övergripande diskursordningen i reportget tyds utifrån Indiens sociala 

och samhälleliga utveckling som texten behandlar. Vi kan benämna denna för den 

utvecklingsbaserade diskursordningen då texten belyser ett samhällsproblem som stagnerat på 

grund av olika politiska och ekonomiska faktorer. 

   Den samhälleliga utvecklingen i Indien formas med andra ord av de premisser och 

förutsättningar som landets regering tillhandahåller. Det upplevs vara genom ett politiskt och 

ekonomiskt tema som de sociala och kulturella strukturerna påverkas. Nedan illustreras ett 

exempel på hur texten visualiserar och sammanfogar diskursordningen: ”De vill göra Mumbai till en 

världsmetropol: ett asiatiskt finansiellt centrum (…) men vem är det som använder de nya vägarna och 

viadukterna, inte de fattiga, de som bodde på marken där de byggdes. Vad för slags utveckling är det?” (s.30) 

Utlästa teman upplevs bli reproducerade i textens innehåll är alla delar inom den sociala 

maktdistans som Hofstede, Hofstede & Minkov (2011) utreder i “Organisationer och kulturer”. 

   Reportagets teman kan med andra ord ses som en bidragande faktor till interdiskursivitet men 

reproducerar endast bestående diskursordning. Texten belyser på ett kontroversiellt sätt ett 

problemområde med hjälp av ovan nämnda teman. Detta skapar genom texten en medvetenhet 

och kunskap hos läsaren, men bidrar inte till någon sociokulturell förändring.  
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6.5 Reportage 5 

Hållbar Utveckling: David Isaksson (2011)”Världen upp och ner” i OmVärlden, vol 6 (8), 

s 28-33. 

 

Text 

1. Handling  

Reportaget är deskriptivt och behandlar västvärldens uppfattning av vad vi definierar som fattiga 

och rika i relation till hur författaren menar att det faktiskt ser ut. Författaren befinner sig i Lagos, 

Nigeria där han kommenterar sin omgivning i jämförelse med USA, England, Indien och 

Brasilien. Allt fler framgångsrika unga (forskare, entreprenörer etcetera) återvänder hem för att 

lyckas på hemmaplan. Brottsligheten är inte längre lika utbredd, befolkningen skriker inte längre 

efter mat, utan efter vägar och el. Livet för en rik och fattig i Lagos är områdesindelat vad gäller 

bostäder, men det finns ingen kontrollant av några gränser. Alla lever som ett, handlar på samma 

marknader, badar vid samma stränder. Västvärldens uppfattning om övriga världen är upp och 

ned enligt författaren. 

   I reportaget återfinns fyra fotografier/bilder vilka illustrerar 1. En uppochned vänd 

överblicksbild över Lagos, Nigeria, 2 Ett arbetsområde i anslutning till ett lokalt bostadskvarter. 

3. En handelsmarknad i bakgrunden, en kvinna talandes i en mobiltelefon syns i förgrunden. 4. 

Två kvinnor är på väg in i en affär, på bilden syns även en tavla med texten ”Generator for sale”. 

 

2. Aktörer  

David Isaksson är reportagets författare och talare. Han utför två intervjuer varefter 

informanternas röster kommer till tals i både återberättad och citatform. Informant 1, Niyi 

Babade arbetar som dokumentär- och filmproducent. Informant 2, Roger Kouami är agronom 

och chef för organisationen BUPDOS som arbetar med landsbygdsutveckling. 

 

3. Transitivitet  

Författaren placerar sig textmässigt närvarande genom att använda t.ex. ”jag” och ”oss”. ”Innanför 

stängslet där jag står och fotograferar finns de rika.” (s.29), ”Samma känsla fanns hos oss i Sverige på 1950 talet 

(…).” (s.31). Förståelsen om författarens närvaro gör att man som läsare får förtroende för 

författaren och reportagets innehåll. 
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4. Modalitet  

Texten indikerar på hög grad av modalitet genom författarens instämmande i sin text: ”Världen 

kan inte längre delas upp i fattiga och rika delar.” (s28) och ”Faktum är att den globala fattigdomskartan 

totalt ritats om den senaste tjugo åren.” (s29) 

   Bitvis lämnas dock formuleringar ”öppna” vilket gör det möjligt för läsaren att göra egna 

tolkningar: ”Kanske är utvecklingens lukten av bajs (…).” (s.29) och ”Vore det inte mer ekonomiskt att ge 

socialbidrag till fattiga människor i länder som Benin (…).” (s.32) 

   David Isaksson- textförfattaren framställer sig själv dock kritisk till den bild av Nigeria men 

även av u-länder som västvärlden en gång producerat. Verkligheten rör sig snabbare än internet, 

menar han.  

 

5. Framställda identiteter  

Niyi Babade (informant)- arbetar som dokumentär och filmproducent i Lagos. Hans familj är 

bosatt på Irland med själv kan han inte tänka sig att flytta efter. Han målas ut likt en patriot för 

sitt land och vill själv inte flytta. ”Fast själv skulle jag aldrig flytta.” (s.30) 

   Roger Kouami (informant)- är agronom och chef för organisationen BUPDOS som arbetar 

med landsbygdsutveckling och målas med ord som en inhemsk hjälte. ”Roger brinner för 

människorna på landsbygden, jordbruket är hans passion.” (s.32). Informanterna delar på textutrymmet 

parallellt med författarens som lindar in reportaget med informativ text och personliga 

reflektioner. 

 

Diskursiv praktik 

De informativa delarna av reportaget ger sken av att bygga på någon form av tidigare 

textmaterial. Vid två tillfällen återkopplas mer informativa stycken till en annans verk men utan 

vidare källorientering: ”Hävdade urbanisten Richard Florida och pekade på att (…)” (s.31) och ”(…) 

sammanfattar skribenten Eric Jennische på sin blogg.” (s.33) 

   Utifrån textens konkreta innehåll uppfattas ett biståndstema. Författaren framhäver hur den 

faktiska utvecklingen i ett land går betydligt snabbare än vi tror, och att den västerländska bilden 

av Afrika inte längre stämmer överens med verkligheten. ”Världen kan inte längre delas upp i fattiga 

och rika delar. De fattigaste människorna bor i medelinkomstländer, delar av den traditionellt rika världen 

stagnerar och den starkaste framtidsoptimismen hittar man på platser som tidigare kopplats samman med kaos, 

svält och elände.” (s28) Därav ställs också större krav på att internationellt biståndsarbete 
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koncentrerar sina resurser inom rätt område. ”Denna snabba utveckling ställer också nya krav på 

världens bistånds givare (…)” (s.29). I Lagos är inte matbrist en dominerande problematik trots att 

fördomar om detta. ”I detta, världens tolfte mest oljeproducerande land, är bristen på energi ett av de största 

hindren för utvecklingen.” (s31) Ett ekonomiskt och politiskt tema utläses parallellt genom hela 

reportaget. Det ekonomiska temat framträder bland annat genom den stora klyftan mellan rik och 

fattig inom det egna landet, och det politiska genom reportagets utskrivna förväntningar på Lagos 

delstatsregering. Nedtonad men underliggande är ett välfärdstema som står bakom författarens 

mening om att utvecklingsländer består av både fattigdom och välfärd. ”Sedan år 2000 har över 700 

miljoner fattiga tagit ”steget” från fattiga till medelinkomstländer.” (s.29). Diskursivt kan en bistånds-, 

ekonomisk-, politisk-, och välfärdsdiskurs tolkas med stöd från observerade teman i reportaget. 

 

Social praktik 

Baserat på textens tolkade diskurser och den helhetsbild författaren presenterar skulle en 

hypotetisk diskursordning för detta specifika reportage kunna utläsas likt västvärldens 

diskursordning. Tolkade diskurser får olika mycket utrymme inom den för reportaget hypotetiska 

diskursordningen och kontrolleras bland annat av politiska beslut, ekonomiska tillströmningar, 

kultur och ideologi 

   Författaren lyfter som tidigare nämnt fram ett välfärdstema genom sitt reportage då han förser 

läsaren med information om den utveckling författaren menar att västvärldens biståndsgivare 

förbisett. Nämligen att begreppet välfärd även är en del av den sociala ordningen i 

utvecklingsländer. Vilket är en betydelsefull aspekt om biståndet ska behålla sitt värde. 

   Reportaget ämnar som ingressen inleder att vända västvärldens fördomar på huvudet, att 

förändra synen på, eller ”myten” om fattigdom. Reportaget anses (med stöd från den första och 

andra analysnivån) ha kapacitet att vara en del av eller ett bidrag till en samhällelig förändring då 

författaren förmedlar en verklighetsuppfattning som skiljer sig från den västerländska 

referensramen av den hypotetiska västerländska diskursordningen..  

7. Resultat 

I denna studie har vi undersökt fem reportage ur tidningen OmVärlden med syftet att se hur dess 

journalistiska texter påverkar samhällets föreställningar om rådande hegemoniska strukturer. Mer 

specifikt tittar vi på OmVärldens produktion och reproduktionen av postkoloniala föreställningar 

om över- och underordnade sociala relationer i utvecklingsländer. OmVärlden står med andra 



Stockholms universitet 

Institutionen för medier/JMK V12 M Kand, C-uppsats 

Larsson Elin, Löf Anna 

E-post: elin._larsson@hotmail.com, anna.lof@hotmail.com  

Handledare: Bo Mårtenson 

Examinator: Jessica Gustafsson 

 

36 
 

ord i studien som representant för hur postkoloniala föreställningar om maktrelationer och 

strukturer i utvecklingsländer reproduceras i medier.  

   För att tyda reportagens innehåll, och vidare teman och hypotetiska diskurser har kritisk 

diskursanalys fungerat som tolkningsredskap. Samtliga reportage presenterar både text och bild i 

deskriptiv form och behandlar något av Sidas ämnesområden. Reportagens författare fungerar 

genomgående som främsta aktörer och varje enskilt reportage representerar minst tre 

informanter. Fyra av fem reportage beskrivs företräda en hög grad av transitivitet och samma 

statistik representerar en hög grad av modalitet. Endast ett av reportagen upplevs därmed kritisk 

till den egna textens källor och instämmer således inte fullt med all information som presenteras 

textmässigt. Textförfattarna presenterar sina informanter/texternas aktörer med utgångspunkt 

från reportagets ämnesområde och stärker på så vis textens autenticitet.  

   Enbart ett av de fem analyserade reportagen, reciterar till en annan text och därmed kan man 

fastslå att de övervägande inte innehåller manifest intertextualitet. Tre av fem reportage upplevs 

dock ändå ha formats med hjälp av tidigare rapporter då författarna erhåller en mycket informativ 

struktur samt återkopplar till utomstående talare men detta utan vidare källorientering. Inom de 

fem analysenheterna utläses olika teman varav vissa återkommer i fler än ett reportage. De teman 

som återkommer flest gånger är det politiska och ekonomiska temat vilka uppmärksammades i 

samtliga reportage. Vidare återkommer även det feministiska och biståndstemat genom två av de 

fem analyserade reportagen. Teman som endast observerats i ett reportage är ett promotion-, 

miljö-, globalt-, informations-, samhälls- och välfärdstema. Samtliga teman som utlästs har 

framkommit genom en tolkningsprocess vilken tagit form och baserats på varje reportages unika 

textinnehåll. Vidare tolkning vad gäller samverkande diskurser för reportagens utformning har 

föreslagits efter identifiering av, och i relation till framträdande teman. 

   Hypotetiska diskursordningar som föreslagits efter att analysen utförts på den första och andra 

nivån är u-landets diskursordning, en ekonomisk diskursordning, en informativ diskursordning, 

en utvecklingsbaserad diskursordning och västvärldens diskursordning. 

   Av de fem analyserna utlästes att endast två reportage skulle kunna bidra till en samhällelig 

förändring då rådande (hypotetiska) diskursordning (uppfattning om verkligheten samt hur den 

regleras) omstrukturerades. Återstående tre reportage reproducerade endast rådande (hypotetiska) 

diskursordning och fungerar därmed endast i ett återgivande och informativt syfte för läsaren. De 

reportage som inte uppfattas omstrukturera den hypotetiska diskursordningen tolkas därigenom 

inte bidra till en samhällelig förändringsprocess. 
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   De olika teoretiska perspektiv som i tidigare kapitel presenterats, har bidragit med att rama in 

de olika teman som utlästs och vidare skapat förutsättningen att resonera, problematisera och 

kritiskt begrunda studiens ämnesområde ur ett större sammanhang. Postkolonial teori och idéer 

om orientalism ger studiens analys ett historiskt, såväl som kritiskt perspektiv. Den västerländska 

föreställningen om förhållandet mellan öst- och västländer grundas ur uppfattningen om makt 

men även differentieringen mellan ”oss” och ”dem” som innefattar det främmande och 

annorlunda. Feministisk teori belyser och styrker det feministiska temat, där det kritiska 

förhållningsättet till kvinnor utmärks. Vidare ger teorin ett viktigt understöd till dessa teman i 

fråga om strävan efter förändring av könets ojämlika position i samhället. 

   Socialkonstruktionismen ger i detta sammanhang en djupare ideologisk vinkel då teorin syftar 

på en socialt konstruerad verklighet som är i rörelse och i ständig förändring. Hur de olika 

aktuella diskurserna ser ut och verkar är ett arv från historiska sociala strukturer som långsamt 

förändras i och med kunskapsutveckling. Begreppen interkulturalitet och kulturella skillnader 

understödjer diskursanalysen genom dels implikationen av olikartade kulturella miljöers betydelse 

för den enskilda personen samt olika aspekter om identitet och värderingar på individnivå som 

kan härledas till maktskillnader inom ett samhälle och dess indelning i olika samhällsklasser. 

Intersektionalitet har varit till stor hjälp, för att skapa insikt och identifiera de delvis motstridiga 

maktrelationer som konstitueras och vidamakthåller ojämnlikhet. Det teoretiska underlaget bidrar 

således till att skapa ett ramverk för såväl ytterligare kunskap, som möjlighet till fortsatt forskning.  

7.1 Redovisning av frågeställningar och slutsatser 

 

1. Vilka teman och aktörer dominerar i reportagen? 

Utifrån vår genomförda analys har vi uppmärksammat ett antal teman som på ett unikt sätt 

samverkar i varje enskilt reportage. Dessa regleras genom tolkade diskurser och den övergripande 

hypotetiska diskursordningen. Som resultat av vår analys kan vi urskilja hur ett politiskt och ett 

ekonomiskt tema avtäcks i samtliga reportage och är dominerande. Vi konstaterar att varje 

analyserat reportage behandlar en situation inom ett utvecklingsland och att ett utvecklingslands 

politiska och ekonomiska förhållanden är huvudsakliga faktorer vad gäller maktfördelning inom 

den hypotetiska diskursordningen. Genom textanalysen har vi även kunnat urskilja varje texts 

dominerande aktörer. Genomgående framställs textförfattaren som huvudaktör, även om 

texterna inte är skrivna i jag-form. Textförfattarna/huvudaktörerna presenterar även någon eller 
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några aktörer som intervjuas och beskrivs utifrån deras levnadsomständigheter i varje reportage. 

Denna disposition av aktörer understryker reportagens verklighetsanknytning. 

 

2. På vilket vis representeras genus genom tidningens innehåll? 

Ett feministiskt tema och vidare diskurs observerades i två reportage (analys 1 och 3) och då som 

ett resultat av reportagens framträdande genusperspektiv vid behandling av dess sociala 

verklighet. Det feministiska temat analyserades därmed genom ljuset av feministisk teori vilken 

utgår ifrån att vårt samhälle är ojämlikt i fråga om kön. Det feministiska synsättet omfattar även 

föreställningen om att samhället är socialt konstruerat och därav föränderligt(likt 

socialkonstruktionismens idéer). Dock påvisas inget av dessa två reportage medföra ett bidrag till 

någon form av en samhällelig förändring. Och då på grund av att båda analyserna endast 

reproducerade den hypotetiska diskursordningen och därmed endast belyser läsaren om en 

situation som redan är uppmärksammad. Ingen närmare lösning presenterades trots reportagens 

mångfacetterade teman. 

   I tre av fem utförda analyser observerades dock inte något feministiskt tema. Men ytterligare ett 

reportage (analys 4) valde att lyfta fram en kvinna som huvudinformant. Bakom reportaget står 

även en kvinnlig författare. OmVärldens representation av genus förefaller naturlig i förhållande 

till Sidas och som ovan konstaterat, OmVärldens ämnesområden. Vi öppnar därmed frågan om 

en bidragande orsak till den balanserade representationen av just genus är OmVärldens höga 

andel kvinnliga läsare.  

 

3. Hur framträder Sidas röst i tidningen OmVärlden?  

Fler avtäckta teman som kan tolkas likt diskurser berör områden och benämningar som bistånd, 

u-land, information, global- och utveckling. Dessa uppfattas upprätthålla reportagens sociala 

ordning. Intressant är att dessa teman kategoriskt kan placeras under en eller flera av Sidas fem 

ämnesområden. Under ämnesområdet kunskap, hälsa och social utveckling kan 

informationstemat tillämpas och lika så under ämnesområdet demokrati, mänskliga rättigheter 

och jämställdhet. Ett annat exempel är utvecklingstemat som kan placeras i förhållande till 

samtliga ämnesområden eller biståndstemat som berör ämnesområdet ekonomisk utveckling. 

Denna observerade tolkning anses betydelsefull för förelagd C-uppsats analys då och den kan 

definieras likt Sidas röst. Förbindelsen mellan Sidas ämnesområden och OmVärldens 

ämnesområden är framträdande.  
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4. På vilket sätt påverkar organisationen Sida det redaktionella innehållet? 

Studiens Informant 1 förklarade att OmVärlden efter riktlinjer från Sida skall belysa utvecklings- 

och biståndsfrågor i en bredare bemärkelse, och då utifrån de vinjetter som magasinet är uppdelat 

i. Utförd analys visar hur Sida inverkar på OmVärldens redaktionella innehåll i mer specifik 

bemärkelse än vad som offentligt uttalats. Detta resultat utläses parallellet med dragna slutsatser 

från föregående frågeställning som konstaterar att Sida har en framträdande röst och därmed 

påverkar OmVärldens redaktionella arbete.  

8. Diskussion  
 

Resultatkapitlet beskriver hur endast två av fem analyserade reportage skulle kunna fungera som 

en bidragande faktor till en samhällelig förändring. Uppmärksammat är att en diskursordnings 

omstrukturering också innebär en förändring vad gäller betydelsen av utlästa teman och vidare 

den diskursiva praktikens sammansättning. Därav tolkar vi närmare att reportagens tematiska och 

diskursiva sammansättning styr de postkoloniala maktförhållandenas produktion och 

reproduktion.  

    Som tidigare nämnt konstaterar vi att varje analyserat reportage behandlar en situation inom ett 

utvecklingsland. Ett utvecklingsland står för, som namnet tillkännager, under någon form av 

utveckling som grundar sig i maktfördelningen inom en nation. Begreppet maktfördelning 

härleder för sammanhanget vidare till politiska relationer och genom reportagen till en hypotes 

om att desto mer ”utsatt” en folkgrupp är desto lägre är förväntningarna vad gäller en jämn 

maktfördelning i samhället. Denna hypotes kan även relateras till begreppet maktdistans, vilket 

utreds genom ovan teorikapitel ”interkulturalitet och kulturella skillnader” utifrån Hofstede, 

Hofstede & Minkovs teorier. 

   I samtliga reportage presenteras en eller flera hjälporganisationer vilka bedöms som delvis icke-

diskursivt betingade. Framförda internationella och nationella hjälporganisationer behandlar 

bland annat områden som miljö, konfliktförebyggande åtgärder och biståndsfrågor med syfte att 

bidra till en sociokulturell förändring. Organisationernas textmässiga utrymme varierar mellan 

reportagen men genomgående framställs de lingvistiskt som socialt överordnade. Det vill säga, att 

organisationerna kontextuellt friskrivs från eventuell påverkan av rådande maktförhållanden. 
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Detta markerar en maktbaserad gruppindelning vilken kan benämnas likt egengruppen 

(hjälporganisationerna) som särskiljs från främlingsgruppen (de utsatta inom hjälpområdet).  

Ett ”vi och dem”- perspektiv som även det mynnar utifrån Hofstede, Hofstede & Minkovs idéer 

om interkulturalitet och kulturella skillnader. 

   Studiens resultat tillför vidare kunskap och möjlighet att vidga ramarna inom 

forskningsområdet och kan därför ses som ett bidrag till vad Fairclough benämner likt kritisk 

språkmedvetenhet. Som tidigare nämnt är syftet att öka människors medvetenhet och insikt om 

den diskursiva praktikens konstituerande och konstitution. På såväl den mindre individnivån, 

som vid bruket av språk och konsumtion av texter (till exempel vid avkodning av medietexter), 

som de mer omfattande sociala strukturerna (exempelvis politiska konsekvenser). Detta generar i 

kunskap och ett ramverk för textuella möjligheter att skapa förändring. Centralt för studien har 

varit aspekten om förändring och huruvida OmVärlden som kanal, bidrar till samhällelig 

förändring genom tidningens innehåll.  

   Våra synteser är att tidningen explicit, om än i liten skala bidrar med en betydelsefull och nutida 

angelägen kunskap om utvecklingsländer och bistånd, vilket i enhet med Sida verkar för 

framförallt utveckling. Tidningens implicita bidrag till en ideologisk omvärldsförändring, där det 

postkoloniala står i fokus är begränsad. För att bidra till förändring kan reportagen behöva utgå 

från okonventionella perspektiv, där man eventuellt utgår från de underordnades kulturella 

produktion och presentera denna som överordnad. En tillämpning skulle kunna vara att öka 

antalet journalister från utvecklingsländer. Problemet är dock att föreställningar om västvärldens 

hegemoni är så pass utbredd och inkluderar de flesta samhällen, vilket försvårar ett genuint andra 

perspektiv. En sådan ansats måste därmed medvetet konstrueras.  

   Ytterligare ett slutledande perspektiv i förhållande till postkoloniala teorier, gäller de 

ekonomiska och kulturella aspekter som påverkar rådande dominansförhållanden. Hur kommer 

framtiden se ut då det sker en förändring i den ekonomiska maktdiskursen. Kan de västerländska 

hegemoniska föreställningarna rubbas av att det sker ett ekonomiskt maktskifte till fördel för den 

asiatiska och närmare beskrivet kinesiska marknaden. Möjligheten finns, men vad som kvarstår är 

dock västvärldens föreställning om en överlägsen ekonomisk och kulturbetingad produktion. I 

samband med en mer omfattande utredning vad gäller mediernas produktion och reproduktion 

av rådande ideologiska och strukturella maktförhållanden samt dess intersektioner kan fortsatt 

forskning bidra med ytterligare kunskap. Ett bredare informativt ramverk skulle ge nya 

möjligheter att öppna upp för ideologisk förändring. Kulturella och ideologiska föreställningar är 
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som tidigare nämnt utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv socialt skapade. Detta innebär i 

sin tur att en eventuell förändringsprocess sker mycket långsamt.  

9. Eventuella åtgärdsförslag 

Efter förelagd studies färdigställande har vi reflekterat över eventuella åtgärder som vi skulle 

kunna vidtagit för att ytterligare stärka uppsatsens validitet och reliabilitet och genom detta uppnå 

ett bättre slutresultat. Vi har bland annat reflekterat över vilka möjligheter ett utökat 

analysmaterial skulle inneburit. Förelagd uppsats består som bekant av en förstudie där samtliga 

nummer av OmVärlden som publicerats år 2011 analyserades översiktligt. Förstudien utfördes 

med syfte att bidra med en överblick av OmVärlden som magasin. Den kvalitativa ansatsen 

begränsades däremot till fem reportage, vilka enskilt analyserades via metoden kritisk 

diskursanalys. Efter utförd förstudie och analysansats anser vi dock inte att uppsatsen gynnats av 

ett utökat analysmaterial. Däremot skulle det varit mycket intressant att vidare undersöka delar av 

de bildmaterial magasinet presenterar genom semiotisk metod och ur visuell aspekt knyta an till 

framställningen av maktstrukturer. En semiotisk kompletterande metod valdes emellertid aktivt 

bort då uppsatsens syfte främst fokuserar på det lingvistiska meddelandet.  

   En annan åtgärd som övervägts är att vi skulle inkluderat fler informanter i vår studie. Passande 

informant skulle till exempel varit chefredaktören för OmVärlden eller Sidas 

kommunikationsansvarige. Det är dock omöjligt att förutspå hur en sådan utökning skulle 

påverkat uppsatsens utformning och resultat. Med största sannolikhet hade det breddat våra 

kunskaper, men fler informantintervjuer hade också påverkat uppsatsens tidsdisposition vad 

gäller samtliga fokusområden.  
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