
	   1	  

Kandidatuppsats	  

 

 
 
 
 
 
 
 
Ekot från djupaste 
Afrika 
En kritisk diskursanalys av nyhetsprogrammet Ekots gestaltning av konflikten i Goma, 

Demokratiska Republiken Kongo. 

 
Författare: Sebastian Gonzalez Wibling 
Journalistikvetenskap 
V13 JKand 
Handledare: Andreas Widholm



	   2	  

Abstract 

This is a critical discourse analysis of the conformation of the conflict in Goma, Democratic 

Republic of the Congo, as constructed by Ekot, a news-show on Radio Sweden. The ambition 

of this bachelor thesis is to examine the production of a Congolese conflict for a Swedish 

audience and to find out how the construction differences with and without a reporter in the 

field. To obtain this purpose the narrative is studied as well as the use of voices that define the 

conflict. The construction of proximity between Swedish audience and the Congolese event 

and the meaning of sound to stabilize the formation of discourse within foreign news is 

examined as well. To conform and explain foreign news it must be put in relation to a starting 

point. In this case Ekot is ideologically and culturally dependent, but at the same time co-

creator of the western order of discourse. The authors Virgil Hawkings (2008) and Anna 

Roosvall (2005) consider media to simplify the conformation of foreign conflict, partly 

through elaborating the significance of cultural identity. This makes the conflict readily 

understood by the media, but maybe even more significant, the conflict becomes easier to 

explain to the audience. 

 

The examined material consists of eleven reports concerning the news event in the city Goma 

broadcasted in late November 2012 by Radio Sweden. The method used to study the material 

is Norman Faircloughs three-dimensional model for discourse analysis. Five of the reports 

were produced without a reporter in the field whilst a correspondent in Goma produced the 

remaining six. Discourse analysis is used to study the relation between language and power 

with the purpose to examine how texts are constructed to shed light on hidden meaning, 

opinion and values (Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

 

The analysis shows that the journalism produced without a reporter in the field has a higher 

tendency to lack deeper perspective and the journalists take no sophisticated standpoint within 

the conflict. The material also shows a connection between geographic distance and empathic 

distance in the conformation of the conflict. It is rather difficult for Swedish individuals to get 

a balanced understanding of the situation in Goma, and as a result Ekots responsibility in the 

construction of discourse that define the Congolese conflict is increased beyond following the 

western order of discourse.  

 

Keywords: Goma, Demokratiska Republiken Kongo, Utrikesjournalistik, Konflikt, Radio, 

Kritisk diskursanalys.
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1. Inledning 
Hur konstruerar nyhetsprogrammet Ekot en afrikansk konflikt för en svensk publik? Medialt 

sett så tar nyhetshändelser plats i både tid och rum (Roswall 2008), det vill säga händelsen 

beskrivs inte bara utifrån vad som sker, utan även utifrån vilken kultur den sker inom. För att 

förklara eller beskriva en annan kultur måste den ställas i förhållande till en utgångspunkt. I 

Ekot och Sveriges Radios fall så utgörs utgångspunkten av svenska kulturella betingelser som 

i sin tur är en del av en västerländsk diskursordning. Alltså en grund varifrån Sveriges Radio 

kan förklara afrikanska nyheter. Denna grund ifrågasätts dock sällan av medierna själva. 

Forskarna Virgil Hawkings (2008), Anna Rosvall (2005) och Susan L. Carruthers (2011) 

menar att det finns skevheter och skillnader i hur konflikter konstrueras i västerländska 

medier. De anser att medier förenklar gestaltningen genom att överdriva betydelsen av 

kulturell identitet och etnisk tillhörighet. En identitetsbaserad konflikt är alltså lättare för 

medierna att förstå, men kanske framför allt lättare att förklara för publiken. Denna process 

kallar Roosvall (2005) för annangörande. I denna kandidatuppsats undersöker jag hur 

konfliktrapportering från Afrika kan konstrueras genom att analysera Ekots gestaltning av 

situationen i och kring staden Goma, Demokratiska Republiken Kongo under slutet av 

november 2012. De kulturella och mediala betingelserna på en nyhetshändelse går att förstå 

om man lyssnar noga mellan raderna. Följer Ekot den västerländska diskursordning som 

bland andra Hawkings (2008) beskriver eller konstruerar de en egen, kanske mer svensk 

variant? Detta syfte ämnar jag uppnå genom en kritisk diskursanalys av elva radioreportage 

om konflikten i Goma som sänts i Ekot. Min utgångspunkt är att Sveriges Radio influeras av 

denna västerländska diskursordning som forskarna beskriver, men att med en reporter på plats 

i konflikten så skiljer sig gestaltningen. Eftersom jag tidigare jobbat som nyhetsreporter på 

Sveriges Radio vill jag även studera betydelsen av en journalist på plats i Goma. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur konflikten kring Goma, Demokratiska republiken 

Kongo (hädanefter förkortat till DRK) gestaltas i nyhetsprogrammet Ekot. Jag avser att 

undersöka hur nyhetshändelsen konstrueras, det vill säga hur diskurser och diskurstyper 

används och vilken roll dessa spelar i den gällande diskursordningen samt studera vilka röster 

som definierar konflikten. Dessutom undersöker jag hur gestaltningen skiljer sig med och 

utan en reporter på plats i konflikten. 
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1.2 Frågeställning 
• Hur konstrueras konflikten narrativt för en svensk publik? 

• Vilka röster definierar konflikten? 

• Hur konstrueras närhet mellan konflikten och publiken? 

• Vilken betydelse har en reporter på plats på gestaltningen av konflikten? 

 

1.3 Material och avgränsning 
Sveriges Radio är särskilt intressant när det kommer till utrikesjournalistik, bland annat därför 

att de nationellt har relativt många utrikeskorrespondenter varav en, Maria Sjöqvist har 

uppdraget att bevaka de 49 länderna söder om Sahara. Dessutom har Public Service ett 

uppdrag av staten som till viss del skiljer sig från andra svenska medier. Till exempel 

är ”Sveriges Radio skyldigt att hävda de demokratiska fri- och rättigheterna och alla 

människors lika värde.” (Sveriges Radio 2013). Den nyhetshändelse jag valt att undersöka 

utspelar sig i november 2012. Att det blev Goma beror på att Hawkings (2008) anser att 

konflikten i DRK är världens dödligaste sedan kalla kriget och samtidigt den i proportion 

mest bortglömda. I Sveriges Radio fick nyhetshändelsen successivt mycket täckning och mitt 

material utgörs av elva radioreportage som sändes i nyhetsprogrammet Ekot. På webbplatsen 

finns fler inslag om situationen i DRK under slutet på november 2012, men jag har valt att 

avgränsa mitt material till att endast omfatta reportage sända i Ekot för då är formatet 

detsamma. De andra inslagen är bland annat livesända telefon- och Skypesamtal med 

utrikeskorrespondenten, studiosamtal i lunchekot, samt diskussioner och krönikor i 

programmen Studio 1 och P1 morgon. Korrespondenten ger även en summering av 

bakgrundsfakta till konflikten som går att hitta på webbplatsen. Alla reportagen som utgör 

mitt material har sänts i FM, men även digitalt via Sveriges Radios webbplats. 

  

1.4 Bakgrund 
Konflikten i DRK har pågått sedan kalla kriget tog slut (Hawkings 2008). De inblandade 

nationerna utöver DRK är bland andra Rwanda och Uganda. I ett ännu längre historiskt 

perspektiv så bottnar instabiliteten i Centralafrika i kolonialismen, då området som nu är DRK 

hörde till Belgien. Staden Goma ligger längst öster i DRK, medan huvudstaden Kinshasa där 

makten har sitt säte ligger längst västerut i ett land ungefär lika stort som Västeuropa. 

Nyhetshändelsen i Ekot startar då rebellgruppen M23 börjar avancera mot staden i mitten på 

november 2012.  
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1.7 Tidigare forskning 
Stig A. Nohrstedt och Rune Ottosen (2005) använder sig precis som jag gör av Norman 

Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursanalys när de undersöker 

konfliktrapportering. I boken Global War - Local Views ger de och flera andra författare ett 

globalt perspektiv på hur medier gestaltade kriget i Irak 2003. Särskilt fokus ligger på att visa 

på skillnaderna mellan hur medier i USA och deras allierade konstruerade konflikten mot hur 

andra medier, vars stater inte deltog i kriget, gestaltade konflikten. Alltså hur kriget i 

medierna konstruerades utifrån olika nationella politiska hållningar och lokala förhållanden. 

Denna uppsats skiljer sig på så vis att konflikten som undersöks inte handlar om en jämförelse 

mellan olika länders gestaltningar, utan fokuserar enbart på hur Ekot i Sveriges Radio 

förmedlar konflikten. En likhet med de kapitel i boken som inte behandlar de allierade är att 

även jag undersöker en nyhetshändelse där det inte finns några statliga trupper som nationell 

media följer ut i krig. Detta innebär att Ekot inte behöver vara lika beroende och influerade av 

makthavare eller politisk hållning, som till exempel de amerikanska medierna var under Irak-

kriget, när de diskursivt konstruerar konflikten. Den konflikt jag undersökt involverar inte 

elitländerna, det vill säga de västerländska stormakterna på samma sätt som i Irak-kriget. Den 

stora fördelen med Nohrstedt & Ottosen (2005) är att boken tar upp kriget sett från olika 

andra nationella medier runt om i världen, vilket gett olika perspektiv och innefattat inslag av 

bland annat cultural studies. Det har inspirerat mig även om denna uppsats i stället delvis 

bygger på Anna Roosvalls (2005) antropologiska studie av utrikesjournalistik. 

 

 

2. Teoretiskt ramverk  
Min kandidatuppsats grundar sig på kritisk diskursanalys och Norman Faircloughs (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000) teoretiska verktyg för att förstå och undersöka text. För att studera 

utrikesjournalistik, specifikt konfliktrapportering lutar jag mig främst på författarna Virgil 

Hawkings (2008) och Anna Roosvall (2005) och för att förstå radio använder jag mig bland 

annat av Carin Åbergs teorier (1999). 

 

2.1 Diskurs 
Begreppet diskurs har enligt Fairclough två definitioner: Det ena är själva språkbruket, eller 

social praktik, och det andra är ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett 
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bestämt perspektiv (Winther Jørgensen & Phillips 2000:72). Fairclough menar att diskurs är 

språkbruket som representerar en viss social praktik ur ett särskilt perspektiv (1995:56). 

Michel Foucault definierar diskurs som en kontext för att beskriva ett särskilt ämne vid en 

särskild tidpunkt, och ett verktyg för att organisera förhållandet mellan makt, kunskap och 

sanning (Alvesson & Sköldberg 2008). Han menar att makt och kunskap förutsätter och är 

beroende av varandra, alltså att diskursen avgör vad som kan och får kommuniceras inom 

dess ramar. Eller som Anna Roosvall uttrycker det i Utrikesjournalistikens Antropologi 

(2005:37): ”Journalistiken utgör en särskild form av vetande. Den producerar vetande om 

världen. Detta förutsätter makt”. Detta innebär i sin tur negativa konsekvenser för grupper 

utan makt. För dessa grupper är det viktigt att utmana de som har beskrivningsprivilegiet och 

tolkningsföreträdet, den så kallade hegemoniska makten och det som Foucault kallar 

diskurssamfund. Ett av dessa diskurssamfund är journalistiken som beskrivningsmakt, till 

exempel ”genom att de människor och regioner som representeras på tidningarnas 

utrikessidor på olika sätt ’rangordnas’ i samspel med en mer övergripande världsordning.” 

(Roosvall 2005:32). Enligt Foucault är makt dock per definition inte något negativt (ibid:37). 

Den kan även vara positiv eftersom den är produktiv. Makten producerar en verklighet, 

ämnesområden och sanningsritualer. I denna studie utgörs diskurssamfundet av västerländsk 

media och särskilt Sveriges Radios nyhetsprogram Ekot. Alltså har de makten över diskursen 

samtidigt som de är en del av den västerländska diskursordningen. Enligt några av Vivien 

Burrs premisser för socialkonstruktionistiska angreppsätt inom kritisk diskursanalys så kan 

vår kunskap om världen inte betraktas som en objektiv sanning (Winther Jørgensen & Phillips 

2000:11ff). Vår kunskap och våra världsbilder är inte spegelbilder av verkligheten, utan 

produkter av vårt sätt att kategorisera världen. Burr menar också att vår syn på kunskap och 

världen alltid är kulturellt och historiskt präglade samt att: ”Våra världsbilder och identiteter 

kunde ha varit annorlunda och de kan förändras över tiden.” (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:11). Detta gäller alltså inte bara medierna utan även uppsatsförfattaren. 

 

2. Faircloughs diskursanalys 
”Det centrala målet med den kritiska diskursanalysen är att kartlägga förbindelserna mellan 

språkbruk och social praktik” (Winther Jørgensen & Phillips 2000:76). Fairclough menar att 

en diskursanalys innebär en växelvis studie av två kompletterande faktorer: kommunikativ 

händelse, och diskursordning (1995:56ff). En kommunikativ händelse är varje fall av 

språkbruk, som till exempel en text. Begreppet text kan enligt Fairclough innebära skriven 
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text, men även ”orala” texter, till exempel i radio (Fairclough 1995:57). Diskursordningen, 

den andra faktorn som enligt Fairclough ska analyseras innebär att man studerar 

diskursordningens generella struktur och hur den utvecklas i en kontext av social och kulturell 

förändring. Man tittar alltså på de genrer och diskurser som utgör diskursordningen och 

relationerna mellan dem. Relativt stabila strukturer av genrer och diskurser kallar Fairclough 

för diskurstyper (ibid:66). Men han är noga med att skilja mellan dessa två huvudkategorier 

inom diskurstyper. En genre är språkbruket som utgör en del av en särskild social praktik. 

Genrer bildas alltså utifrån deras organisatoriska egenskaper, vilket innebär att man skiljer på 

den språkliga strukturen för att kategorisera dem (ibid:56). Begreppet diskurs är redan 

definierat tidigare i uppsatsen. Med diskurstyp syftar Fairclough till att särskilda genrer ofta 

används tillsammans med förutsägbara diskurser. Till exempel så utgör materialet i denna 

kandidatuppsats genren utrikesjournalistik och några av de diskurser som ibland används i 

kombination med utrikesjournalistik är en diskurs av krigföring och en av katastrof. 

Tillsammans kan de bilda en diskurstyp av konfliktrapportering.  

 

2.3 De Andra i den västerländska diskursordningen 
Susan L. Carruthers har studerat hur medier beter sig i krigssituationer. ”Think how often a 

remote conflict or disaster becomes headline news when one or more of ’us’ is imperiled by 

it.” (Carruthers 2011:171ff). Både Carruthers och Hawkings menar alltså att de västerländska 

mediernas nyhetsvärdering inte förutsätter att människoliv är lika mycket värda. ”The degree 

to which a ’war sells’ depends on whose war it is, how long it lasts, and how great a sense of 

popular involvment it generates. ’Other people’s war’ may not grip the attention of distant 

media, wich often pressume a lack of interest on their audience’s part in a remote conflict.” 

(Carruthers 2011:5). Hawkings (2008) menar han att medier, men även myndigheter och Non 

Governmental Organisations (NGOs) inte lyft konflikten i DRK till en proportionerlig nivå i 

förhållande till andra mer kända konflikter som till exempel Israel-Palestina eller kriget i 

Kosovo. Enligt Hawkings beror detta bland annat på att människors förmåga att processera 

information är begränsad och därför måste vi filtrera, avgränsa och ofta i slutändan förenkla 

den (2008:36ff). När det kommer till individens, vare sig det är en journalist, politiker eller 

TV tittares, hållning till en konflikt så relaterar vi alla till andra människor utifrån olika 

generaliseringar och grupperingar. Dessa grupperingar kan bildas med utgångspunkt i 

geografi, kultur, språk, religion, mm. och är sociala konstruktioner. ”The large number of 

foreign conflicts makes the setting of priorities for attention, at both an individual and 
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institutional level, an inevitable process of selection and elimination.” (Hawkings 2008:5) 

Vilket innebär att: ”Whether individuals can identify with those involved in a conflict or not, 

race and other forms of identity help individuals to simplify their perception of that conflict” 

(ibid:39). Eftersom de flesta konflikter är mer komplexa än så, blir problemet för medierna 

hur de ska förklara en konflikt. Först inför sig själva och sedan för sin publik. I detta skede 

sker den konstruktion av diskurs som särskilt missgynnar konflikter som involverar de som 

Roosvall kallar de Andra. ”De Andra kan definieras som gruppen icke vi” (Roosvall 2005:58). 

Denna grupp definieras också oftast av en mäktigare grupp. I diskursanalyser av gestaltningar 

av de Andra är det viktigt att titta på maktförhållandena mellan dessa grupper. Detta 

annangörande behöver inte vara negativt, men som oftast används det som en sorts diskursiv 

diskriminering, till exempel genom att avgränsa grupper genom nationalitet, etnicitet eller kön.  

 

2.4 Diskursanalys av konfliktrapportering  
Enligt Roosvall (2005) så bygger den makt journalistiken har som institution på ett 

sanningsanspråk. Alltså är förhållandet mellan sant och falskt är särskilt viktig att studera för 

att förstå journalistik. Journalistik bygger ju på insamling, urval och bearbetning av 

information utifrån olika diskurser, men även relationen till publiken bygger på ett visst krav 

på sanning. Roosvall menar därmed inte att man ska ta reda på om nyhetstexter är sanna eller 

inte, utan studera hur de berör oss samt hur de förhåller sig till makt och det övriga samhället. 

Den fråga som bör ställas om sanningen i texterna blir alltså: är de i det sanna? (Foucault, cit. 

Roosvall 2005:67) Vad som uppfattas som sanning är alltså avgörande, det vill säga, passar 

texterna in i mönstret samt vad går att tänka och säga i samhället och journalistiken? 

Hawkings använder sig av begreppet framing för att förklara varför och hur västerländska 

medier har en tydlig tendens att inte bara exkludera afrikanska konflikter, utan även gestalta 

dessa på ett annorlunda sätt än hur en konflikt som involverar intressenter från elitländerna 

gestaltas. Framing hör till effektforskningstraditionen där mediala ämnen och fenomen som 

till exempel nyheter klassas som sociala konstruktioner. Det innebär att en nyhetshändelse 

kan beskrivas på många olika sätt som inte nödvändigtvis behöver avspegla verkligheten. 

Detta genom att prioritera viss information och exkludera annan (Balnaves et. al. 2009). 

Framing och diskursordning är i det här fallet tätt sammanlänkade. Konstruerandet av en viss 

frame eller diskurs för att gestalta en nyhetshändelse kan därmed få konsekvenser på 

publikens tolkning av händelsen och påverka både opinion och individuella 

ställningstaganden. Ett särskilt användbart begrepp för studier av hur dessa diskurser 
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konstruerats är stereotyper. Dessa kan definieras som reducerade till några få väsentligheter, 

fixerade genom några få egenskaper. ”Stereotypiseringen naturaliserar, essensialiserar och 

reducerar således.” (Roosvall 2005:60). Även materialets förhållande till situationer bör 

studeras enligt Roosvall. En situation är en specifik plats, i de flesta fall involverar den 

specifika personer på en specifik tid och handlar om en specifik aktivitet (Roosvall 2005:83). 

 

På plats-narrativ och Lägesrapport (Roosvall 2005:102ff) är två diskurstyper inom genren 

utrikesjournalistik som är särskilt användbara för att studera mitt material: På plats-narrativ 

utgörs ofta av reportage med ett antropologiskt eller exotiserande perspektiv. Många röster får 

komma till tals, både direkt och indirekt. Stilen som används är berättande samt skildrande 

och tilltalet är vardagligt lärande med en närhet till nyhetshändelsen. Diskurstypen 

Lägesrapport kan behandla både elitskikt och katastrofer. Materialet kommer ofta från 

nyhetsbyråer och rösterna som figurerar i lägesrapporter är ofta indirekta eller saknas helt. 

Tilltalet är förkunnande och distanserat från nyhetshändelsen.  

 

2.5 Radio, ljud och diskurs 
Även om Fairclough inkluderar radioreportage i begreppet text, så är diskursanalys av ljud 

inte helt oproblematiskt. Därför följer en redogörelse för hur man kan förstå just radio. 

Mening i radio skapas i första hand genom auditiva medel, med vissa undantag som till 

exempel artiklar och bilder som ackompanjerar digitalt sänd radio. När det kommer till att 

analysera dessa auditiva medel så är forskarna oense om vilket tillvägagångssätt som lämpar 

sig bäst, men många använder sig av begreppet kod för att sortera olika ljud (Carin Åberg 

1999). Två av de mest förekommande koderna i radio är tal och övrigt ljud vilket bland annat 

innefattar musik och miljöljud. Denna avgränsning medger underförstått att övrigt ljud har 

mindre relevans än talet, men det behöver inte vara så, utan det beror på vilken typ av genre 

eller situation det handlar om. Till exempel skiljer sig sambandet mellan koderna i 

nyhetsreportage gentemot radioteater eller musik. Enligt Åberg är det inte att rangordna dem 

som är det viktiga, utan att undersöka relationerna mellan tal och övrigt ljud. För att analysera 

tal i radio kan man enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000:84) med fördel transkribera det 

och sedan göra en diskursanalys av texten enligt Faircloughs tredimensionella modell. Mer 

om detta följer i metoddelen. För att studera det övriga ljudet måste man ta hänsyn till att 

vissa icke-verbala ljud är bärare av bestämda meningar, till exempel polissirener, men oftast 

så behöver det övriga ljudet vara lingvistiskt förklarat eller förankrat för att lyssnaren ska 
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förstå utifrån vilken kontext ljudet ska tolkas. I analys av övrigt ljud så krävs det att man 

skiljer på det som film- och ljudteoretikern Michel Chion kallar aktiva och passiva 

akusmatiska ljud (Chion, cit. Åberg 1999:32ff). Akusmatiskt ljud är från början ett begrepp 

som används inom analys av film och betyder ett ljud som man hör utan att se den källa det 

härstammar ifrån. Chion menar att aktiva akusmatiska ljud är de som väcker frågor hos 

publiken och passiva akusmatiska ljud är de som skapar en atmosfär som stabiliserar 

gestaltningen. ”the active sounds move the story forward, by making the spectator anticipate 

the following scene, entrance, or event, while the passive sounds (…) create and hold a 

certain setting” (Åberg 1999:32). Alltså för att analysera radio så krävs det att man skiljer på 

vad som sägs och hur det faktiskt sägs. Detta för att: ”In radio, without visual ’bounds’, the 

sounds, as well as the speach, get more attention. Thus, it is more plausible that both what is 

said and how it is said ’gets through’ more explicitly. It might also be the case that without 

visible referents, discursive fields of reference become more apparent.” (ibid:21). Åberg 

menar alltså att diskurser kan bli särskilt tydliga i radio, kanske även för publiken eftersom 

lyssnaren för att skapa mening gör en tolkning av ljudet som helhet. Hon sätter därför upp två 

nivåer för analys av kommunikation genom radio: ”one of the message conveyed and one of 

what I would like to call (interpretational) frame showing or ’pointing towards’ the 

appropriate (or intended, calculated) context of interpretation” (1999:34). Åbergs analytiska 

nivåer liknar alltså delar av Faircloughs metod för diskursanalys och båda studerar ju språkets 

roll i den sociala konstruktionen av världen.  

 

Lars Lundgren (2008) menar att för att verkligen förstå de koder och genrer som figurerar i 

radion så måste man även ta hänsyn till att det utsända ljudet är en del av ett flöde (Lundgren 

2008:59ff). När ljud sänds i FM eller via livestream på webben så är det i förhållande till vad 

som sändes före och vad som följer efter. I denna uppsats undersöker jag inte detta flöde, utan 

enbart ljudklipp, men det är ändå viktigt att vara medveten om flödet för att förstå 

produktionsvillkoren och den sociala praktiken som reportagen är en del av. 

 

 

3. Metod 
Diskursanalys ska användas för att studera förhållandet mellan språk och makt och avsikten är 

att studera hur texter är konstruerade för att klarlägga dolda meningar, opinioner och 

värderingar (Winther Jørgensen & Phillips 2000). När man analyserar diskurs inom 
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konfliktrapportering, till exempel Ekots gestaltning av konflikten i DRK, så ska man enligt 

Anna Roosvall leta efter ”de yttre villkoren för diskurshändelserna som orsakar dem och 

sätter upp dess gränser. (…) Det är diskurserna själva, betraktade som avgränsade och 

regelbundna händelseserier som bör studeras.” (2005:33f). För att förklara konflikten måste 

man alltså sätta den i sitt historiska sammanhang (Roosvall 2005:34). Till exempel grundar 

sig konfliktdiskursen i just DRK bland annat i den belgiska koloniseringen av området, den 

instabilitet som följde självständigheten och nationens dåliga politiska relationer till 

grannländerna Rwanda och Uganda (Hawkings 2008).  
 

Undersökningen av mitt material bygger på Norman Faircloughs tredimensionella modell för 

kritisk diskursanalys. De tre nivåerna är: den textuella, den diskursiva samt den sociala 

praktikens nivå (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Men dessa tre nivåer är inte åtskilda 

från varandra menar Fairclough, utan texten som studeras ska ses som en kommunikativ 

händelse som består av en diskursiv praktik som i sin tur ingår i den sociala praktiken. Den 

tredimensionella modellen ger en viss frihet i hur man väljer att ta sig an sitt 

undersökningsmaterial vilket är både en fördel och en nackdel eftersom dessa tre nivåer inte 

är åtskilda från varandra. Texter består ofta av flera diskurser, ibland även diskurstyper 

samtidigt som de tre dimensionerna är beroende av och påverkar varandra. Därför blir det 

särskilt viktigt att definiera hur man använder modellen för sin kritiska diskursanalys. 

 

3.1 Tillämpning  
Faircloughs metod fokuserar främst på text, även om den inkluderar det talade språket som till 

exempel i radioreportage och intervjuer (Fairclough 1995). Eftersom jag analyserar radio har 

jag valt att endast studera den talade eller ”orala” texten, det vill säga de ord och meningar 

som reportagen innehåller. Enligt Fairclough så skapas mening delvis i själva 

tolkningsprocessen (Winther Jörgensen & Phillips 2000:80). I den här diskursanalysen kan 

alltså radioreportagen tolkas på flera olika sätt som även har potential att motsäga varandra. 

Därför omfattar min kritiska diskursanalys några komponenter som en studie av 

konfliktrapportering i radio kan innehålla. I studier av radio så gör forskaren en egen tolkning 

av det som sägs i reportaget. Enligt Winther Jörgensen & Phillips så ska forskaren därför 

transkribera vissa delar om denne använder intervjuer eller samtal som material. ”Man ska 

besluta vad som är relevant att transkribera i förhållande till ens forskningssyfte” (ibid:84). 

Det är inte bara frågan om att göra ett val utan också om att tolka. Jag har därför transkriberat 

de reportage som utgör mitt forskningsmaterial och dessa är bifogade som bilagor. I analysen 
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finns även vissa utsnitt tagna från mitt transkriberade material som exempel för att visa min 

tolkning som analysen bygger på.  

 

Faircloughs tre nivåer 

Som nämnt är varje fall av språkbruk enligt Fairclough (Winther Jørgensen & Phillips 2000) 

en kommunikativ händelse. Denna händelse har tre dimensioner eller nivåer: den textuella, 

den diskursiva samt den sociala praktikens nivå. 

 

Den textuella (eller i transkriberad text den lingvistiska) nivån behandlar tal och språk. På 

den första nivån undersöks reportagens semantiska uppbyggnad. Syftet är att kartlägga hur 

diskurserna utformas textuellt så man kan göra en tolkning som går att motivera (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000:87). Fairclough presenterar flera redskap för analys av texter, men 

jag liksom Winther Jørgensen & Phillips nöjer mig med begreppen transitivitet och modalitet. 

När man undersöker transitivitet i en text så studerar man ”hur händelser och processeser 

förbinds (eller inte) med subjekt och objekt” (ibid:87). Ett exempel författarna använder sig 

av är satsen: ”50 sjuksköterskor avskedades igår” (Ibid:87). Satsen är passiv och utesluter att 

händelsen är någons ansvar genom att fokusera på effekterna av den. Alltså framställs 

avskedningen av sjuksköterskorna som ett naturfenomen. Begreppet modalitet betyder ”sätt” 

och används för att studera de delar av en text där talarens röst blir hörd och på så vis 

analysera talarens relation till ämnet. Det vill säga talarens grad av instämmande i en sats. 

Winther Jørgensen & Phillips exemplifierar olika modaliteter där talaren förbinds på olika sätt 

med påståendena: ”det är kallt”, ”jag tycker det är kallt” och ”kanske är det lite kallt”. ”Vilken 

modalitet som väljs får konsekvenser för diskursens konstruktion av både sociala relationer 

och kunskaps- och betydelsesystem”. (ibid:87ff) 

 

Den diskursiva praktikens nivå behandlar produktion och konsumtion av reportagen. I den 

andra dimensionen identifieras de diskurser som finns i reportaget och hur dessa motiveras av 

journalisterna genom ordval. Enligt Fairclough så påverkas diskurser av framstående aktörer 

eller röster i samhället, bland andra politiker och ämnesexperter (1995:79). Dessa utgörs i 

materialet av Centralafrikanska politiker och organisationer så som FN. Alltså studerar man 

hur nyheten gestaltas och vilka roller som tilldelas de olika aktörerna. Syftet att identifiera de 

sociala identiteter som rösterna tilldelas i reportagen, men innefattar även i vilken diskurs 

konflikten gestaltas. Medierna, i detta fall Sveriges Radio måste även ta hänsyn till att den 

journalistiska produkten ska kunna ”säljas”, även om public service inte är beroende av 



	   14	  

försäljning av annons och reklamutrymme så är det beroende av publiken. Därför bör 

produktionsprocessen undersökas för att hitta och diskutera de förutsättningar som påverkar 

den journalistiska produkten. 

 

Den sociala praktikens nivå behandlar konsekvenserna som reportagets diskursiva praktik 

har. Social praktik är det språkbruk som bidrar till att konstruera sociala identiteter, sociala 

relationer samt kunskaps- och betydelsesystem, men bidrar även till att både reproducera och 

upprätthålla dessa (Fairclough 1995:55). För att få en bild av hur den sociala praktiken ser ut 

inom en diskurs kan man till exempel ställa frågan: Vilka effekter har konstruerandet av 

diskursen på bilden av kongolesen som individ? På den sociala praktikens nivå studerar man 

bland annat förhållandet mellan diskurser och genrer och hur dessa bildar eventuella 

diskurstyper. Utifrån det framträder mönster som visar på diskursordningen. I den här 

analysen görs, som nämnts tidigare, ingen ingående analys av om diskursordningen definierad 

av Hawkings (2008) och Roosvall (2005) reproduceras eller inte. Jag diskuterar vissa 

skillnader och likheter, men detta är inte uppsatsens mål. Alltså för att första relationen mellan 

en text och de samhälleliga processerna så räcker det inte enligt Fairclough med att enbart 

analysera själva texten, utan studien behöver även innehålla en social analys för att förstå hur 

diskursen formats.  

 

Enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000) så formar Faircloughs tredimensionella modell 

denna uppsats så tidigt som i problemformuleringen. Därför är det den sociala praktiken som 

bildar utgångspunkt för utformningen av problemformuleringen” (2000:3). Alltså för att 

formulera en frågeställning utifrån den sociala praktiken måste man bygga på den disciplin 

eller discipliner som behandlar den sociala praktik som ska undersökas. I denna uppsats 

bygger jag min frågeställning på studier av utrikesjournalistik och radio. Fairclough har 

utformat fyra frågor som han menar att diskursanalys ska besvara (1995:201ff). Han har 

anpassat dem för att analysera text, men skriver att metoden även kan användas för att 

undersöka radio. Jag har därför till viss del omformulerat de fyra frågorna så att de passar min 

frågeställning till undersökningsmaterialet: 

1. Hur är radioreportagen narrativt utformade, vilka röster hörs, varför är de utformade 

på det här sättet och på vilka andra sätt kunde det varit utformat?  

2. Hur är reportagen producerade och på vilka sätt är det troligt att de tolkas och 

används? 

3. Vad indikerar reportagen om diskursordningen i media, särskilt Sveriges Radio? 
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4. Vilket kulturellt sammanhang är reportagen en del av, vilka sociala förutsättningar 

och vilka troliga effekter får det på diskursordningen och publiken? 

 

I kritisk diskursanalys är det alltså viktigt att studera textens egenskaper. Särskilt bör man 

fråga sig vad som är närvarande och vad som är frånvarande i en text, alltså vilka 

förutsättningar den har. Fairclough ser det som en skala: frånvarande – förutsatt – i 

bakgrunden – i förgrunden (1995:106). Om en aspekt i en text är betingad är den på sätt och 

vis närvarande, men som en del av en implicit mening. Medan om en aspekt är explicit så är 

den informationsmässigt i bak- eller förgrunden. ”Any text is a combination of explicit 

meanings – what is actually ’said’ – and implicit meanings – what is left ’unsaid’ but taken as 

given, as presupposed.” (ibid:106). För att praktiskt kunna använda mig av den 

tredimensionella modellen och på ett djupare sätt studera textens egenskaper bör jag enligt 

Fairclough ställa materialet dessa frågor: 

• Vad är i förgrunden? 

• Vad är i bakgrunden? 

• Vad sägs explicit? 

• Vad sägs implicit? 

• Vad är exkluderat? 

 

Det finns vissa svagheter med Faircloughs tredimensionella modell som kommer visa sig i 

min analys. Enligt Winther Jørgensen & Phillips så är gränserna mellan den diskurspraktiska 

och den sociala praktikens nivå otydliga (2000:93ff). Det finns heller inga riktlinjer för hur 

mycket social analys som behövs. Eftersom materialet består av flera diskurser och 

disskurstyper samtidigt som de tre dimensionerna i Faircloughs modell bygger på samt 

influerar varandra så måste forskaren vara tydlig med vad som undersöks, även om nivåerna 

analytiskt glider in i varandra. Eftersom jag analyserar en enskild nyhetshändelse uppstår 

ännu ett problem. Nämligen att jag inte kan säga om mitt material reproducerar den befintliga 

diskursordningen av den orsaken att denna uppsats inte är empiriskt underbyggd. Därför har 

jag valt att i stället göra vissa jämförelser med den västerländska diskursordning som bland 

andra Hawkings och Roosvall målar upp trots att den första behandlar hela västvärldens 

medier och den andra studerat tidningar. Detta är dock inte det viktigaste i denna uppsats, 

utan fokus ligger på Ekots gestaltning av konflikten. Särskilt de kulturella betingelser som 

influerar diskurs och hur gestaltningen skiljer sig med och utan en reporter på plats.  
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Reportagen som utgör mitt material är från 16:e till 24:e november och av dem är de fem 

första producerade på en annan plats än själva konflikten. Ett är producerat i Sverige av 

nyhetsreportern Per Enander på Ekot-redaktionen och de andra fyra är gjorda i Maputo, 

huvudstad i Moçambique av utrikeskorrespondenten Maria Sjöqvist som var stationerad där. 

De resterande sex inslagen är producerade av korrespondenten på plats i Goma och området 

omkring. Som nämnt tidigare har reportagen sänts i både FM och på webben. De så kallade 

påorna, en yrkesterm för presentationerna av reportagen som sänds i nyhetsprogrammet är 

inte med i de ljudfiler som jag hämtat från Sveriges Radios hemsida. Till ljudfilerna finns 

oftast en bild och en artikel. Texten i artikeln skiljer sig litet från det som sägs av journalisten 

och eventuella intervjuobjekt i ljudklippet, och ingressen är oftast samma som påan, men 

eftersom jag valt att undersöka radiojournalistik och eftersom de flesta lyssnarna tagit del av 

nyheten via FM så avgränsar jag materialet här genom att slopa påorna. Reportagen är 

ungefär mellan 1.00 och 2.30 minuter långa och är transkriberade som bilagor till denna 

uppsats.  

 

 

4. Analys  
Min analys kommer vara till stor del tematisk och alltså inte kronologisk, det vill säga fokus 

ligger på vissa diskursiva mönster istället för att jag analyserar reportagen ett för ett. De 

mönster jag ska analysera har jag valt att dela in i kategorier, eller analytiska block. Några av 

dessa block är inspirerade av Roosvalls (2005) diskurstyper: Utrikes På plats-narrativ och 

Utrikes Lägesrapport som hon framställt genom att studera utrikesjournalistik. Till skillnad 

från Roosvall så använder jag inte dessa som diskurstyper, utan för att skilja på 

berättarstrukturen i mitt material. Blocken är som följer: Narrativ och tilltal, Röster, Närhet 

kontra avstånd till händelseförloppet, Övrigt ljud och Två diskurstyper. Eftersom reportagen 

består av flera diskurser och disskurstyper samtidigt som de tre dimensionerna i Faircloughs 

metod bygger på samt influerar varandra så har jag valt att analysera dem i vissa sammanhang. 

Därför kommer i början på varje block en kort förklaring till vad som behandlas. De exempel 

jag valt ut att diskutera i de olika blocken är valda för att de tydligt visar på ett visst narrativ 

eller en viss diskurs. Dessa exempel är refererade till det reportage de är tagna från, men även 

den bilaga där transkriptionen finns så att läsaren kan se min tolkning. Några av de 

kommande exemplen visar ibland prov på flera diskurser eller teman. Då har jag valt att 

koncentrera mig på att enbart analysera en eller ett par av dem i enlighet med blockets 
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studieområde. Även undantag och avvikelser från mönstret diskuteras i blocken.  

 

Som nämnt tidigare så menar forskarna Virgil Hawkings (2008), Anna Rosvall (2005) och 

Susan L. Carruthers (2011) att det finns skevheter och skillnader i hur konflikter konstrueras i 

västerländska medier. Dessa skevheter visar sig i både nyhetsvärdering, men även i 

nyhetsförmedling. I denna uppsats har jag inte studerat nyhetsvärdering utan i stället 

koncentrerat mig på förmedling, särskilt gestaltning och de praktiska villkoren för 

konfliktrapportering. Materialet, det vill säga reportagen har alltså sänts i både FM och via 

digital livestream, men själva ljudklippen hämtar jag från webbplatsen. Jag studerar alltså inte 

webbartikeln lingvistiskt på Ekots hemsida utan själva ljudet i blocket Övrigt ljud. Analysen 

görs både textuellt utifrån min transkribering, men även genom en sparsam studie av ljudet 

enligt Carin Åbergs teorier (1999). För att avgränsa detta block har jag inte gjort en fonetisk 

analys, det vill säga att jag inte har studerat hur berättaren använder sig av talspråkliga 

verktyg som intonation och pauser för att skapa mening. 

 

4.1 Narrativ och tilltal 
Blocket försöker besvara den första frågan i frågeställningen: Hur konstrueras konflikten 

narrativt för en svensk publik? Alltså behandlas själva berättarstrukturen som journalisterna 

på Ekot använder för att möta publiken. I blocket undersöks och diskuteras även hur lyssnaren 

tilltalas, samt vilken relation som finns mellan textens författare eller den journalistiska 

institutionen och publiken.  

 

Berättarstrukturen som Sveriges Radio använder för att möta publiken i nyhetshändelsen 

gestaltad av Ekot visar på likheter med de diskurstyper Roosvall kallar Utrikes Lägesrapport 

och På plats-narrativ (2005:102ff). I hörs särskilt två tydliga teman: krigsföring och 

katastrofhändelse. Ekot konstruerar en krigföringsdiskurs på detta sätt:  

 
Slaget	  står	  nu	  kring	  flygplatsen	  precis	  utanför	  Goma.	  Attack-‐helikoptrar	  från	  FN:s	  
fredsstyrka	  har	  skjutit	  mot	  den	  framryckande	  rebellarmén	  för	  att	  stoppa	  den,	  hittills	  utan	  
framgång.	  (…)	  Hela	  helgen	  har	  gerillan	  M23	  avancerat	  mot	  provinshuvudstaden	  Goma,	  till	  
synes	  utan	  motstånd	  och	  utan	  att	  avskräckas	  av	  FN-‐styrkornas	  eldunderstöd	  till	  den	  
kongolesiska	  regeringsarmén.	  (…)	  Rebellerna	  har	  varit	  välbeväpnade	  under	  sin	  snabba	  
framryckning	  i	  helgen,	  med	  avancerad	  mörkerseende-‐utrustning	  och	  kraftigare	  
granatkastare	  än	  tidigare.	  (Ekot	  2012-‐11-‐19,	  Bilaga	  3)	  
	  

Även om transiviteten i exemplet ovan inte är enbart passivt i och med att det inte utesluter att 

händelsen är någons ansvar så ligger fokus på effekterna. Dessutom så framställs rebellernas 
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framryckning som ett givet naturfenomen. Implicit så framställs ansvaret för att gerillan inte 

stoppas vara FN-styrkornas och regeringsarméns. Den detaljrika skildringen av striderna och 

rebellernas utrustning är det som utgör diskursen. Den innehåller mycket fakta och 

information, men lite värdering och problematisering av konflikten. För att förklara 

konsekvenserna av krigföringen konstruerar Ekot ett På plats-narrativ av katastrofhändelse:	  
	  
En	  Röda	  kors-‐lastbil	  kör	  förbi	  med	  ett	  flak	  fullastat	  av	  män	  i	  munskydd	  och	  med	  
armbågslånga	  röda	  gummihandskar.	  De	  ska	  samla	  upp	  liken	  som	  fortfarande	  ligger	  spridda	  
längs	  vägkanten	  och	  i	  buskar	  i	  de	  områden	  där	  de	  värsta	  striderna	  pågick	  i	  slaget	  om	  Goma.	  
Överallt	  vandrar	  människor	  vägarna	  fram,	  med	  en	  hopprullad	  madrass	  balanserande	  på	  
huvudet,	  ett	  knyte	  på	  ryggen	  och	  hela	  familjen	  i	  släptåg.	  Små	  barn	  som	  bär	  på	  sina	  ännu	  
mindre	  småsyskon.	  (Ekot	  2012-‐11-‐22,	  Bilaga	  8)	  

 

Korrespondenten beskriver miljöer och personer utförligt. Denna narrativa konkretisering ger 

inte lyssnaren särskilt mycket information om själva konflikten och är nyhetsmässigt av litet 

värde, utan tjänar istället andra syften. Detaljrikedomen beror på att radio som går ut via FM 

eller digital livestream är ett medium utan bilder. Alltså måste reportern skapa mening genom 

auditiva medel och bygga en narrativ scen där reportaget utspelar sig för att lyssnarna ska få 

möjligheten att göra sig en mental bild av hur det ser ut på platsen för nyheten. Inom genren 

utrikesjournalistik är det särskilt betydelsefullt att reportagen är deskriptiva. För då handlar 

det om att etablera för lyssnaren att ljudet kommer från ett annat land (denna aspekt av 

utrikesjournalistik diskuteras vidare i blocket Närhet kontro distans till händelseförlopp), men 

även för att med all tydlighet etablera att nyheten handlar om en konflikt. Dessa diskurser 

etablerar att Sveriges Radio är på plats mitt i nyhetshändelsens centrum som den svenska 

publikens ögonvittne. I förlängningen inger det även lyssnaren en större känsla av att vara 

involverad. Detta är alltså ett av de yttre villkor som orsakat diskursen och satt dess gränser. 

Ekot definierar till stor del både krigförings- och katastrofhändelsediskursen, men en stor del 

information kommer även från andra makthavare, mest organisationer. I reportagen refereras 

bland annat till FN-rapporter. Dessa diskurser är lägesrapport där enbart journalister och i 

förlängningen organisationer får komma till tals. Det är alltså de som konstruerar och har 

makten över diskursen. Dessa två diskurser bidrar till att konflikten i nyhetshändelsens första 

hälft blir till ett givet naturfenomen ur den svenska publikens perspektiv. Denna gestaltning 

utvecklas dock till att bli mer värderande och problematiserande i samband med att 

utrikeskorrespondenten kommer till Goma. Denna utveckling diskuteras vidare i kommande 

analytiska block. 

 

Användningen av ett deskriptivt På plats-narrativ är särskilt intressant i de första reportagen 
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eftersom Sveriges Radios korrespondent inte var på plats i Goma-området förrän 2012-11-21, 

Det tydligaste exemplet på detta väljer jag att kalla ett falskt På plats-narrativ och hittas i det 

allra första reportaget i materialet:  

 
Vit	  skjorta	  och	  blå	  kjol	  eller	  shorts.	  Ensamma	  barn	  fortfarande	  klädda	  i	  sina	  skoluniformer	  
började	  i	  går	  dyka	  upp	  i	  flyktinglägret	  Kanyaruchinya	  ett	  par	  mil	  utanför	  största	  staden	  
Goma.	  (…)	  Andra	  kom	  med	  ett	  par	  getter	  eller	  får	  i	  släptåg	  och	  några	  av	  sina	  tillhörigheter	  
på	  huvudet,	  till	  det	  redan	  överfulla	  flyktinglägret	  där	  folk	  bor	  direkt	  på	  det	  svarta	  steniga	  
lavafältet,	  i	  små	  hyddor	  täckta	  av	  vita	  presenningar.	  (Ekot	  2012-‐11-‐16,	  Bilaga	  1)	  

 

Modaliteten i det här citatet är sanning, det vill säga talaren framställer kunskapen om hur 

läget ser ut på plats i Goma-området som sann. Ljudmässigt är detta ett reportage helt utan 

miljöljud vilket kanske bara är tydligt för den vana lyssnaren, men det riktigt märkliga är 

avslutningen på reportaget. Då framgår det bokstavligen eller explicit att korrespondenten inte 

är på plats eftersom hon säger att hon är i Maputo, huvudstad i Mocabique som ligger 

omkring 3 300 kilometer från Goma. Det framgår inte hur korrespondenten vet hur 

situationen i Goma ser ut. Detta är alltså information som exkluderats. Lyssnarna kanske inte 

lägger märke till att korrespondenten tagit sig vissa narrativa friheter och i så fall framstår 

korrespondenten som relativt nära händelsernas centrum. Enligt Foucault (Roosvall 2005) är 

alltså frågan: är nyhetstexten i det sanna? Ja, detta falska På plats-narrativ passar in i det 

diskursiva mönstret som ingår i den utrikesjournalistiska genren. Det är även ett exempel på 

det Foucault menar är positivt med makt, alltså att den är produktiv (Roosvall 2005:37). 

Makten, i detta fall Ekot har alltså producerat en verklighet för att utöka gestaltningen av 

konflikten. Däremot kanske det blir skillnad om man, som Fairclough rekommenderar 

(1995:201ff), ställer frågan: kunde gestaltningen sett ut på annat sätt? Skulle lyssnarna tycka 

att ett reportage lät märkligt om de först fick en miljöskildring från Kairo likt den i exemplet 

ovan och sedan fick veta att journalisten rapporterade från Stockholm. Det geografiska 

avståndet är ungefär det samma, men det samma kan inte sägas om det kulturella avståndet. 

Ekot förutsätter i det här fallet att ur en svensk publiks perspektiv så tillhör Maputo och Goma 

samma kulturella diskurs, vilket inte behöver vara fallet.  

 

Tilltalet i materialet är i stort sett det samma. Detta beror inte enbart på att alla reportagen 

förutom ett är producerat av utrikeskorrespondenten utan även att de ingår i Ekots 

nyhetssändningar. Tilltalet är genomgående seriöst utan att vara högtravande, informerande 

och ibland lärande. Dessutom är särskilt korrespondentens ton väldigt engagerad. Hon håller 
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sig inte en formell och neutral i reportagen, utan använder sig flera gånger av egna 

bedömningar och värdeladdade ord: 

 
Bara	  framtiden	  får	  utvisa	  om	  Rwanda,	  som	  anklagas	  av	  bland	  andra	  FN	  för	  att	  ligga	  bakom	  
och	  till	  och	  med	  styra	  M23-‐upproret,	  ljuger	  det	  internationella	  samfundet	  rakt	  upp	  i	  
ansiktet…	  (Ekot	  2012-‐11-‐22,	  Bilaga	  8)	  
 

Exemplet visar talarens relation till ämnet. Utrikeskorrespondenten visar en hög grad av 

instämmande även om satsen framställs med villkoret att svaret finns i framtiden. Den valda 

modaliteten får därmed vissa konsekvenser för både sociala relationer och kunskaps- och 

betydelsesystem. Här får hela nationen Rwanda rollen som skurken i dramat. Det innebär en 

tydlig reducering av både nationen och dess invånare, vilket bidrar till att effekterna av 

Roosvalls (2005) så kallade annangörande. Det innebär också att Ekot förutsätter att lyssnaren 

har vissa värderingar om relationen mellan det goda och det onda. Rwanda blir en lögnaktig 

nation och det internationella samfundet blir till ett internationellt samvete. Annangörande 

sker här inte mellan västerländsk och afrikansk kultur utan mellan en nation och resten av 

världen där den första blir det onda i motsats till det goda. Dock är det tveksamt i just detta 

exempel om DRK ingår i det internationella samfundet. I flera reportage tilldelas nationer 

eller organisationer liknande mänskliga roller eller attribut. Både implicit och explicit. 

 

4.2 Röster 
Avsikten med detta block är att besvara den andra frågan i uppsatsens frågeställning: Vilka 

röster förekommer i inslagen, alltså vilka är det som definierar konflikten? Denna analytiska 

kategori behandlar de röster som får komma till tals i materialet. Bland annat genom att ställa 

frågor som: varför hörs just dessa röster och inte andra, och hur används de för att definiera 

diskursen? 

 

De som får komma till tals i materialet utöver journalisterna från Sveriges Radio är 

uteslutande människor på plats i eller kring Goma. Skillnaden mellan utrikeskorrespondentens 

reportage och reportern i Sverige är att den förra intervjuar ”vanligt” folk. Det framgår inte 

alltid om de intervjuade är kongoleser, men man kan dra slutsatsen att det handlar om 

lokalbefolkning och definitivt inga makthavare. I detta fall innebär ”vanligt” folk för det 

mesta flyktingar. Reportern baserad i Sverige däremot har i sitt reportage klippt in ett samtal 

med en tysk journalist på plats. Om det är han eller ens Sveriges Radio som intervjuat henne 

framgår inte. Intervjupersonerna eller de människor i Goma-området vars röster hörs får oftast 
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komma till tals i början på reportagen, men tonas ner efter några ord så som är brukligt med 

andra språk än svenska i Sveriges Radios kanaler (förutom SR International). Det har att göra 

med faktumet att Sveriges radio inte kan förvänta av publiken att de ska förstå andra språk än 

svenska, alltså ett produktionsvillkor. I denna nyhetshändelse pratar intervjupersonerna 

engelska, franska samt minst ett annat afrikanskt språk som jag inte kan fastställa. 

Reportrarna lägger alltså orden i munnen på alla de röster som figurerar i nyhetshändelsen: 

 
Chantal	  Luko	  har	  ett	  diande	  spädbarn	  i	  en	  gulmönstrad	  sjal	  på	  magen,	  ett	  stort	  knyte	  med	  
sina	  kastruller	  på	  ryggen	  och	  en	  gul	  plastdunk	  med	  vatten	  i	  vardera	  hand.	  Hon	  är	  den	  
senaste	  i	  en	  ändlös	  ström	  av	  flyktingar	  i	  östra	  Kongo.	  (…)	  Hakuna.	  Ingen	  hjälp	  har	  vi	  fått	  
säger	  Chantal	  och	  de	  som	  samlats	  runtomkring	  henne	  och	  som	  alla	  kommit	  i	  olika	  
omgångar	  av	  de	  senaste	  månadernas	  strider.	  (Ekot	  2012-‐11-‐22,	  Bilaga	  8)	  
 

Intervjupersonen får i det här exemplet rollen som den kongolesiska individen. Syftet med 

beskrivningen är att ge publiken en möjlighet att knyta an till en medmänniska och spela på 

känslor. Alltså för att ge lyssnaren en möjlighet att skapa en relation till en orolig moder. Men 

problemet är att beskrivningen av den kongolesiska kvinnan inte motverkar faktumet att hon 

blir en representant för de Andra. Intervjupersonen har genom ädla syften samtidigt 

reducerats till det typiska afrikanska offret. I materialet är alla kvinnor förutom den tyska 

journalisten (SR 2012-11-20, Bilaga 5) flyktingar eller offer på något sätt. Detta kan bero på 

produktionsvillkor, till exempel kanske det är svårare att få tag i kvinnor som vill eller kan 

intervjuas, särskilt i utvecklingsländer. Men ett sådant antagande går inte att styrka. Dessutom 

säger kanske detta, från min sida, dubbla annangörande (kvinna från utvecklingsland till 

skillnad mot man från industriland) mer om min egen tolkningsprocess snarare än materialets 

agenda. Klart är dock att gestaltningen av den kongolesiska kvinnan inte breddas utöver 

offerbilden. Positivt däremot är att civilbefolkning får komma till tals i varje reportage som är 

producerat i Goma-området under nyhetshändelsens andra hälft. Även om rösterna återges av 

Ekot så breddas gestaltningen genom att släppa fram dessa perspektiv. Nyhetshändelsen 

utvecklas från att enbart västerländska journalister definierar konflikten och dess aktörer till 

en bredare, mer inkluderande gestaltning där även vanliga kongoleser fått viss makt över 

diskursen.  

 

De två röster som hörs innan korrespondenten kommer till Goma-området är journalister, 

medan de som intervjuas efter att hon anlänt är uteslutande vanliga kongoleser. Två av dessa 

har fått titlarna studenten och den besvikna Goma-bon, medan resterande röster implicit 

kategoriseras som flyktingar eller offer. Reportagen producerade i Afrika (Maputo och Goma) 
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innehåller som nämnt tidigare enbart afrikanska röster. Reportaget gjort i Sverige däremot 

låter rösten från en tysk journalist komma till tals (SR 2012-11-20, Bilaga 5). Det vill säga en 

representant, inte bara för västerländsk kultur, utan även västerländska medier. Även om 

användandet av denna röst kan ha praktiska orsaker förs ändå tankarna till Carruthers 

citat: ”Think how often a remote conflict or disaster becomes headline news when one or 

more of ’us’ is imperiled by it.” (2011:171ff). Detta reportage är även det enda i materialet 

som benämner svenskar på plats i Goma-området, personal från hjälporganisationer. Även 

detta visar prov på den process information undergår enligt Hawkings (2008:36ff). Eftersom 

människors förmåga att processera information är begränsad så måste vi filtrera, avgränsa och 

ofta i slutändan förenkla den. I detta fall så utgår reporterns förmedling av konflikten från en 

viss gruppering som ser ut att ha bildats utifrån geografi, kultur och språk, det vill säga ännu 

ett exempel på Roosvalls (2005) annangörande. Det finns dock även narrativa exempel som 

tyder på motsatsen till att en intervjuperson representeras som en av de Andra: 

 
De	  säger	  att	  det	  är	  våra	  bröder	  och	  kommer	  med	  fred,	  säger	  studenten	  Jules	  Kuba,	  en	  av	  
dem	  som	  kommit	  till	  de	  folkmöten	  som	  gerillan	  håller	  på	  de	  ställen	  där	  de	  tagit	  makten.	  (…)	  
Visst	  jag	  har	  inget	  annat	  val	  än	  att	  kalla	  dem	  bröder	  nu	  när	  de	  tagit	  över,	  men	  kanske	  blir	  
det	  bättre	  med	  de	  här.	  Vi	  har	  inte	  hört	  ett	  skott	  på	  hela	  dagen,	  rädslan	  ifrån	  de	  senaste	  
dagarna	  är	  borta	  och	  vår	  regering	  brydde	  sig	  i	  alla	  fall	  inte	  om	  oss,	  säger	  Jules,	  de	  bara	  gav	  
sig	  av.	  (…) M23	  hotar	  nu	  med	  att	  gå	  ända	  till	  huvudstaden	  Kinshasa,	  och	  varför	  inte	  säger	  
Jules,	  här	  finns	  ju	  ingen	  utveckling	  alls,	  inget	  förändras	  här	  i	  landet.	  Men	  en	  annan	  man	  jag	  
pratar	  med	  säger	  att	  visst	  behöver	  vi	  förändring	  i	  Kongo,	  men	  inte	  med	  vapen	  i	  hand	  en	  
gång	  till,	  det	  bidrar	  bara	  till	  den	  onda	  cirkel	  med	  ständigt	  nya	  strider	  som	  vi	  redan	  lever	  i	  
sen	  många	  år	  tillbaks.	  (Ekot	  2012-‐11-‐21,	  Bilaga	  6)	  

 

Anledningen till att detta exempel inte behandlades i blocket Narrativ och tilltal beror på att 

sättet som korrespondenten använder rösten skiljer sig från mängden. Korrespondenten tar 

implicit en plats i konflikten när hon berättar båda intervjupersonernas åsikter utifrån ett jag-

perspektiv och med hjälp av inkluderande termer som vi, oss och vår. Hon kunde lika gärna 

ha använt sig av de och deras. Detta kan bero på reporterns personliga narrativa stil, men har 

även en tydlig koppling till att korrespondenten kommit till Goma och träffat 

intervjupersonerna. I reportagen producerade innan korrespondenten anlände till Goma-

området används samma teknik för återberättande av intervjupersoners åsikter, men inga 

inkluderande termer. Användningen av dessa termer motverkar i alla fall på ett lingvistiskt 

plan det Roosvall kallar annangörande (2005:58). I detta fall tillåts intervjupersonerna tillhöra 

gruppen vi, eller snarare så inkluderar korrespondenten sig själv i gruppen”. Sveriges Radio 

har fortfarande tolkningsföreträde, men intervjupersonerna är inte offer för diskursiv 

diskriminering. Exemplet ovan är dessutom det enda i materialet där en röst som till viss del 
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är positivt inställd till rebellerna (om än indirekt) kommer till tals och därmed utmanar 

diskursen om att rebellerna är den negativa faktorn i konfliktdiskursen. Alltså blir det en 

kamp mellan intervjupersonerna om makten över diskursen i reportaget. Denna kamp 

gestaltas dock av Sveriges Radios korrespondent som agerar redigerande moderator. 

 

4.3 Närhet respektive avstånd till händelsen 
I tidigare analytiska block har jag behandlat kulturella avstånd och kortfattat diskuterat de 

produktionsvillkor som finns inom utrikesjournalstik. I det här blocket studerar jag dessa 

villkor djupare och redogör för den tredje frågan i min frågeställning: Hur konstrueras närhet 

mellan konflikten och publiken? Blocket behandlar alltså reportagens relation till olika 

situationer inom nyhetshändelsen.  

 

Först måste Ekots förhållande till det stora geografiska avståndet studeras. Roosvall tar upp 

hur tidsrumskonstruktioner skiljer sig åt mellan olika diskurstyper i tidningar (2005:81ff). 

Hon menar att det finns skillnader på hur nära en händelse befinner sig en text implicit och 

explicit. Men i det här fallet skiljer sig ett radioreportage delvis från hur en tidningstexts 

närhet kan vara konstruerad. Först och främst så har radio en större möjlighet att mer eller 

mindre sända direkt och eftersom Goma befinner sig i samma tidszon som Sverige 

(sommartid) underlättar även det till en relativt direkt rapportering av händelseförloppet. Alla 

reportagen som producerats efter att korrespondenten anlänt till Goma-området visar på en 

närhet till händelseförloppet. Dessa delar ”är liksom i en händelse – såväl tidsligt som 

rumsligt; de ger upplevelsen av såväl närvaro som en samtidighet (inte mellan läsningen och 

händelsen, men mellan rapporteringen och händelsen).” (Roosvall 2005:83) Eftersom jag 

studerar radio handlar det om förhållandet mellan ”lyssningen”, rapporteringen och 

händelsen: 

 
Abdoul	  Mburanu	  har	  satt	  hela	  familjens	  tillhörigheter	  på	  sin	  cykel,	  som	  nu	  är	  så	  överlastad	  
att	  han	  måste	  leda	  den	  vägen	  fram.	  Han	  kommer	  från	  Sake.	  Det	  var	  omöjligt	  att	  stanna	  där	  
då	  hade	  vi	  alla	  dött	  säger	  han.	  (…)	  Det	  är	  som	  om	  hela	  Sake	  rest	  sig	  upp	  och	  tagit	  till	  fötter.	  
Den	  tre	  mil	  långa	  vägen	  fram	  till	  Goma	  är	  fylld	  av	  flyktingar,	  det	  syns	  inget	  slut	  på	  raden	  av	  
vandrande	  människor	  längs	  vägkanten.	  (Ekot	  2012-‐11-‐23,	  Bilaga	  9)	  

 

Utsnittet ovan är ett tydligt exempel på explicit närhet i reportagen, det vill säga en situation 

på en specifik plats, på en specifik tid och handlar om en specifik aktivitet och som involverar 

specifika personer.  
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Nyhetshändelsen utspelar sig på två diskursiva plan. På det första planet finns stor närhet 

till händelseförloppet. Detta plan innefattar målande narrativ som detaljrika beskrivningar och 

framför allt används katastrofhändelsediskursen. Ett tydligt exempel på sådan närhet har 

diskuterats tidigare i uppsatsen och är det sätt korrespondenten använder sig av inkluderande 

termer som vi och oss när hon återberättar kongolesernas uttalanden. Det andra planet består 

av diskursivt avstånd. Detta avstånd till händelser och situationer har även den visat sig 

tidigare i analysen, bland annat genom det falska På plats-narrativet samt det enda reportaget 

producerat i Sverige. Därför vill jag i detta block belysa ännu en aspekt av avståndet i 

materialet, nämligen materialets avstånd till den verkliga makten i Centralafrika. Makthavarna 

får aldrig direkt komma till tals i reportagen. Deras ord och handlingar återges av de svenska 

journalisterna. Med några få undantag blir de inte heller namngivna, utan ges titlar som 

talesman eller utrikesminister. I stället är det nationer och organisationer som får mänskliga 

egenskaper som röster: 

 
Både	  Rwanda	  och	  Uganda	  förnekar	  att	  de	  har	  något	  med	  striderna	  att	  göra,	  men	  Human	  
Rights	  Watch	  hävdar	  att	  de	  har	  trovärdiga	  uppgifter	  om	  att	  rwandiska	  soldater	  gick	  in	  i	  
Kongo	  redan	  i	  torsdags	  och	  nu	  strider	  med	  rebellerna.	  Rwandas	  utrikesminister	  säger	  
istället	  att	  det	  är	  Kongos	  ansvar	  att	  få	  ett	  slut	  på	  striderna,	  och	  att	  de	  skadar	  även	  Rwanda.	  
(Ekot	  2012-‐11-‐17,	  Bilaga	  2)	  

 
Ovan visas tre olika modaliteter. Talarens grad av instämmande när det kommer till 

nationernas handling är fullständigt, medan organisationen och utrikesministern handlingar 

förmedlas med en lägre grad av instämmande. Detta användande av modalitet antyder att Ekot 

har lättare att anklaga sociala konstruktioner som nationer och organisationer än individer. Att 

nationer tilldelas mänskliga egenskaper är även problematiskt när det kommer till utkrävande 

av ansvar som nyhetsjournalistik ofta innehåller och strävar efter. När inte heller makthavarna 

får svara för sig själva blir gestaltningen av dem fullständigt upp till Ekot. De journalistiska 

makthavarna har i detta fall den diskursiva makten över de politiska makthavarna. Detta leder 

till att de afrikanska makthavarna implicit gestaltats antigen som icke-kompententa eller 

explicit som korrumperade och lögnaktiga: 
	  

Tango	  Fort	  är	  armégeneralen	  Gabriel	  Amisis	  alias	  och	  det	  är	  han	  som	  nu	  fått	  sparken	  av	  
president	  Kabila,	  efter	  anklagelserna	  i	  FN:s	  stora	  Kongo-‐rapport	  som	  blev	  offentlig	  nu	  i	  
veckan.	  Enligt	  den	  har	  Amisi	  som	  en	  av	  landets	  högsta	  militära	  chefer	  tjänat	  pengar	  på	  att	  
sälja	  vapen	  till	  tjuvskyttar	  och	  blodbesudlade	  miliser.	  Vem	  som	  helst	  som	  var	  villig	  att	  
betala.	  (Ekot	  2012-‐11-‐24,	  Bilaga	  10)	  

 

Anledningen till att makthavarna inte får stå till svars eller uttala sig med egna röster beror på 

praktiska begränsningar inom produktionen. De flesta av dessa befinner sig geografiskt långt 
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bort från konflikten och därmed även korrespondenten efter dennes ankomst till Goma-

området. Det hör till konfliktrapporteringens kärna att journalisten förmedlar de påtagliga 

händelserna på plats snarare än de mer abstrakta på den politiska arenan. Ännu ett exempel på 

diskursivt avstånd är gestaltningen av DRK som ett utvecklingsland aldrig ifrågasätts eller 

breddas: 

 
Flyktinglägret	  på	  ett	  svart	  stenigt	  lavafält	  är	  lika	  fattigt	  som	  Kongo,	  landet	  längst	  ner	  på	  
FN:s	  skala	  av	  utvecklingen	  i	  världens	  länder.	  Här	  har	  de	  flesta	  av	  de	  små	  låga	  hyddorna	  inte	  
ens	  de	  vita	  presenningarna	  med	  FN:s	  blåa	  text	  på	  som	  brukar	  finnas,	  bara	  halmtak.	  (Ekot	  
2012-‐11-‐22,	  Bilaga	  8)	  

 

Även om dessa fakta stämmer så är det en högst förenklad bild av ett helt land. Nationen 

reduceras till ett i det närmaste hopplöst samhälle med en havererad statsmakt och implicit 

jämförs utvecklingslandet DRK med industrilandet Sverige, vilket bidrar till att reproducera 

den befintliga diskursen om de Andra. En diskurs som Ekot använder och som de tror att 

lyssnarna använder. Det finns ännu tydligare exempel på en viss förutsatt kunskap hos 

publiken:  

 
Mönstret	  är	  detsamma	  som	  vid	  så	  många	  tidigare	  tillfällen	  i	  konflikter	  där	  FN-‐styrkor	  stått	  
passiva	  och	  tittat	  på.	  Bosnien,	  Rwanda,	  Elfenbenskusten.	  Och	  fortfarande	  flera	  dar	  efter	  att	  
striderna	  här	  i	  Goma	  tagit	  slut	  sitter	  FN-‐styrkan	  kvar	  inne	  på	  sina	  baser.	  (Ekot	  2012-‐11-‐24,	  
Bilaga	  10)	  

 

Enligt Fairclough hjälper dessa förutsättningar till att etablera representerade verkligheter som 

trovärdiga (1995:106ff). Alltså används denna modalitet för att understryka hur självklart det 

är att FN-styrkan sitter kvar inne på sina baser, vilket med största sannolikhet upprör 

lyssnaren. Implicit gestaltas FN-styrkan som feg samtidigt som diskursen om organisationen 

som en papperstiger i tidigare konflikter reproduceras. 

 

4.4 Övrigt ljud 
Detta block behandlar allt ljud som inte är journalisterna från Sveriges radios egna röster. 

Blocket innefattar utöver vanligt miljöljud även det som sägs av intervjupersonerna på deras 

egna språk. Jag har valt att göra på detta sätt eftersom journalisterna tonar ut intervjuerna efter 

några ord för att sedan återge vad som sades av intervjupersonen. Dessutom förstår jag inte 

majoriteten av intervjupersonerna. Blocket besvarar inte en specifik frågeställning, utan är 

mer av en utveckling på hur gestaltningen av konflikten sker i just radio. I denna del 

analyserar alltså hur ljud används samt relationen mellan talat ljud och övrigt ljud. 
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Nertoningen av intervjupersonerna är naturlig eftersom Sveriges radio inte kan kräva att 

lyssnarna ska förstå det talade språket, men det skapar även det problem som Fairclough 

(1995:22) menar begränsar intervjuobjektets formuleringar. I så fall sker tolkningsprocessen i 

två led: Intervjuperson – reporter – publik. Där intervjuobjektets formuleringar alltså kan 

förvrängas eller går förlorade. I detta fall är problemet eventuellt ännu mer komplext eftersom 

korrespondenten kanske inte heller behärskar språket och därför möjligtvis litar på en tolk. I 

värsta fall sker alltså en omtolkning av formuleringen i tre led mellan tolken, korrespondenten 

och publiken. Dessutom så sker tolkningsprocessen även över språkbarriären. I detta fall är 

intervjupersonernas språkbruk (om än bara några ord) exempel på det som Michel Chion 

kallar aktiva akusmatiska ljud (Åberg 1999:32ff). Det vill säga de ljud som väcker frågor hos 

publiken. Till exempel i början på den ena av reportagen (SR 2012-11-22, Bilaga 8) där 

intervjupersonen börjar prata på ett språk jag inte kan fastställa. Lyssnaren behöver då både 

en tolkning av vad som sägs, men även en förklaring till varför det sägs på ett annat språk än 

svenska. Majoriteten av miljöljudet som används i materialet är så kallade passiva 

akusmatiska ljud eftersom de stabiliserar gestaltningen. Till exempel inledningen av 

reportaget från: 

 
Ja	  här	  på	  vulkanstadion	  i	  Goma	  så	  har	  hundratals	  människor	  samlats	  för	  att	  lyssna	  på	  M23	  
rebellernas	  ledare.	  (Ekot	  2012-‐11-‐21,	  Bilaga	  6)	  

 

I bakgrunden av reporterns monolog hörs sorlet från en folksamling. Eftersom det inte hörs 

något eko förstår lyssnaren att reportern befinner sig på en öppen plats och eftersom flera 

röster hörs samtidigt så förstår lyssnaren att reportern är omgiven av många människor. Både 

intervjupersonernas röster och miljöljudet är alltså tydliga exempel på ljud som måste 

förklaras och förankras lingvistiskt. Om inte reportern i båda exemplen ovan gjort det hade 

publiken inte vetat var eller i vilket sammanhang ljudet utspelade sig. Av språken som 

intervjupersonerna använder kan lyssnaren nog dra slutsatsen att reportaget inte utspelar sig i 

Sverige, men eftersom både engelska, franska och minst ett annat afrikanskt språk hörs blir 

det i stort sätt omöjligt att veta var utöver Norden det skulle kunna vara. Teoretiskt kan 

miljöljudet från stadion vara inspelat var som helst. Inga röster eller språk går att isolera och 

sorl från folksamlingar låter i stort sätt likadant över hela världen. Ljuden kan utöver att vara 

inspelade i stort sett var som helst rumsligt, även vara inspelade nästan när som helst. 

Eftersom det handlar om nyheter måste korrespondenten eller Ekot inte enbart förklara ljudet 

rumsligt, utan även förankra ljudet tidsligt. Det hindrar dock inte att ljudet kan vara inspelat 

vid en annan tid eller på en annan plats ändå (eftersom Sveriges Radio har ett omfattande 
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ljudarkiv), men i just detta fall verkar en sådan åtgärd onödig och osannolik.  

 

För den lyssnare som behärskar språken som talas är dessa inte aktiva akusmatiskt ljud 

eftersom de på egen hand skapar lingvistisk mening. Som nämnt har jag i denna uppsats 

kategorisera de språk som inte är svenska som övrigt ljud för att förklara hur Ekot använder 

sig av dessa språk. Det är alltså svenska språket som ger dem mening. Det finns därför inga 

specifika ljud som för sig själva är bärare av mening, det vill säga inga ljud som på egen hand 

utgör en diskursiv manifestation. Ett uppenbart exempel skulle kunna varit ljudet från ett 

skjutvapen, men ingen krigföringsdiskurs förekommer genom enbart ljud. 

Sammanfattningsvis så används alltså ljudet i nyhetshändelsen för att konstruera miljöer och 

stödja sammanhang samtidigt som det etablerar för lyssnaren att reportagen utspelar sig på 

någon annan plats i Sverige. Vid några tillfällen används de för att förstärka diskursen 

 

 

4.5 Två diskurstyper 
Detta block behandlar den fjärde och sista frågan i min frågeställning: Vilken betydelse har en 

reporter på plats på gestaltningen av konflikten? För att besvara frågan har jag valt att dela 

upp materialet i två diskurstyper. Som nämnt i teoridelen är diskurstyper enligt Fairclough 

konstruktioner av särskilda genrer och diskurser. Den första diskurstypen är den som 

framkommer i reportagen producerade av Sveriges radio utan en reporter på plats och den 

andra är den som producerats av korrespondenten på plats i Goma-området. Dessa är delvis 

inspirerade av Roosvalls diskurstyper: Lägesrapport och På plats-narrativ.  

 

Den första diskurstypen som konstruerats utan en reporter på plats i Goma tenderar 

reportagen att fokusera på tekniska fakta. Till exempel vilken rutt rebellgruppen M23 tagit för 

att inta Goma och vilken typ av utrustning de har. Tilltalet är engagerat, men inte lika 

personligt som med en reporter på plats. Så kallade human-interest stories har ingen eller liten 

plats i de flesta av radioreportagen som hör till den första diskurstypen. Korrespondenten 

problematiserar och tar ställning i konflikten, men det gör inte reportern baserad i Sverige. 

Dennes tilltal är mer förkunnande och distanserat från nyhetshändelsen. Så här långt är 

nyhetshändelsen ansiktslös. Inga inblandade aktörer, varken stridande eller offer nämns vid 

namn. Gestaltningen av nationen DRK är förvisso problematiserad, men gestaltningen av 

kongolesen som individ är obefintlig. Denna konstruktion av diskurstyp gynnar även 
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reproduktionen av det gällande perspektivet på DRK, ett utvecklingsland i Centralafrika med 

hopplös statsapparat där FN och andra hjälporganisationer är de enda som kämpar för att 

förändra situationen. Denna aspekt av diskursordningen kräver inte heller särskilt mycket av 

lyssnaren. Utan för det mesta blir publiken bara upplyst över hur situationen i Goma och DRK 

ser ut, det vill säga är diskurstypen utan en reporter på plats till stor del en lägesrapport från 

Goma i synnerhet och DRK i Allmänhet. Färre röster får komma till tals i reportagen som inte 

är producerade på plats, till skillnad från med. Sammanfattningsvis kan man säga att den 

första diskurstypen jag fastställt i högre grad påminner om den västerländska 

diskursordningen som bland andra Hawkings (2008) och Roosvall (2005) definierat, till 

skillnad mot den andra diskurstypen. 

 

Den andra diskurstypen med en reporter på plats liknar diskurstypen Roosvalls På plats-

narrativ då reportagen innehåller ett antropologiskt perspektiv samtidigt som den narrativa 

stilen som används är berättande samt skildrande. Tilltalet är vardagligt och lärande. Med 

vardagligt menar jag inte att konflikten framställs naturlig nyhetshändelsen, utan att ett 

narrativ för att förklara de extrema händelserna på plats i Goma konstrueras i enlighet med 

den seriösa ton som används i Ekot. Reportagen i denna diskurstyp innehåller av praktiska 

skäl mycket mer så kallat övrigt ljud än i den första diskurstypen. Detta ljud stöder 

gestaltningen av konflikten och underlättar för lyssnaren att skapa sig en mental bild av 

situation på plats i Goma. Det finns även en ökad diskursiv närhet till händelserna i Goma-

området. Katastrofhändelsediskursen är den dominerande i denna diskurstyp till skillnad mot 

krigföringsdiskursen i den första diskurstypen. Individer får komma till tals i varje reportage 

och human-interest stories används för att knyta an till publiken. Gestaltningen av konflikten 

är alltså mer omfattande och det finns en ökad fallenhet för ställningstaganden inom den 

andra diskurstypen. 

 

Det finns vissa likheter mellan de två diskurstyperna. En gemensam faktor är att ingen röst 

får komma till tals direkt. Som nämnt i Narrativ och tilltals-blocket så sker en diskursiv 

utveckling i takt med nyhetshändelsens utveckling. Från att ha varit bitvis dominerad av 

krigföringsdiskursen så övergår konflikten till att gestaltas i högre grad utifrån 

katastrofdiskursen. Krigsföringsdiskursen blir faktiskt nästan obefintligt redan innan fred har 

slutits och istället framträder den politiska diskursen allt mer i och med fredsförhandlingarna. 

Detta har dels med konfliktens utveckling, kortfattat: rebellerna hotar Goma, intar staden, 

tågar vidare och fred sluts, men även beroende av att korrespondenten kom till området. Det 
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båda mina diskurstyper har gemensamt är ett narrativt avstånd till makten i Centralafrika. Det 

politiska spelet som orsakar utvecklingen i nyhetshändelsen skildras utifrån av journalisterna. 

Att elitpersoner inte får komma till tals i reportagen är ett diskurspraktiskt problem som är 

vanligt i utrikesjournalistik i allmänhet och konfliktrapportering i synnerhet och beror bland 

annat på praktiska förutsättningar som fysiska avståndet till makthavare. Problemet är att inga 

av de mest relevanta makthavarna, det vill säga de centralafrikanska ledare som har den 

exekutiva makten att förändra situationen får komma till tals trots att de är drivande i 

händelseutvecklingen. Detta innebär även att lyssnaren inte själv får chansen att göra sig en 

egen tolkning av dessa enormt viktiga aktörer och deras handlingar. 

 

 

5. SLUTDISKUSSION 

Denna avslutande del problematiserar den sociala praktiken samt den västerländska 

diskursordningen som influerar Ekots konfliktrapportering.  

 

Det undersökta materialet är vid sändningstillfället en del av ett flöde enligt Lars 

Lundgren (2008). Genren utrikesjournalistik är alltså en del av ett generellt 

organisationssystem i Ekot som i sin tur är en del av flödet i kanalen P1 som sänds både via 

FM och digital livestream. Därför låter de flesta utrikesnyheter ungefär likadana, men med 

viss hänsyn till korrespondenternas olika förutsättningar och personliga stil. Denna 

samhörighet konstrueras även för att det ska bli tydligt för publiken vilken nyhetsgenre det 

handlar om. Till exempel avslutas reportage producerade av en utrikeskorrespondent med att 

denne själv säger sitt namn och den geografiska plats som denne befann sig på vid 

produktionstillfället, medan reportage gjorda i Sverige oftast avslutas av nyhetsuppläsaren 

som berättar vilken röst som hördes sist samt vilken reporter som producerat reportaget. Detta 

flöde finns inte för den lyssnare som går in på Sveriges Radios hemsida och väljer reportage 

på egen hand.  

 

5. 1 Den västerländska diskursordningen  
Den Framing som enligt Hawkings (2008) används för att gestalta afrikanska konflikter på ett 

annorlunda sätt än hur en konflikt som involverar intressenter från elitländerna gestaltas kan 

jag inte säga något om eftersom jag inte gjort en jämförelse. Men som Hawkings (2008) 

skriver så kan användandet av en viss frame eller diskurs för att gestalta en nyhetshändelse få 
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konsekvenser på publikens tolkning av händelsen och påverka både opinion och individuella 

ställningstaganden. I gestaltningen av konflikten i Goma har konstruktionen av diskurs delvis 

påverkats av organisationer som FN och Human Rights Watch. Ekot använder sig av dessa 

organisationer för att få information som antagligen är svårtillgänglig eller omöjlig att få tag 

på, men detta ställs i kontrast till att inga centralafrikanska makthavare får komma till tals och 

definiera konflikten. Detta är alltså den frame som sätts på konflikten. Exkludering av viss 

information är en nödvändighet inom journalistik, men eftersom det är relativt svårt för de 

flesta individer i Sverige att själva göra sig en balanserad uppfattning av verkligheten i till 

exempel DRK ökar därmed ansvaret på medierna att presentera en så omfattande gestaltning 

av konfliken som möjligt. I detta fall är konstruerandet av diskurs till hög grad upp till Ekot. 

Och Sveriges Radio är då ideologiskt och kulturellt beroende av, men samtidigt en 

medskapande del av den västerländska diskursordningen. Vilket även syns i annangörandet 

av Rwanda och den kongolesiska kvinnan. 

 

5.2 Sanningsanspråk och Makt 
Modaliteten i materialet är i stort sett det samma. Reportrarna instämmer med vissa undantag 

i hög grad med sina påståenden. Det vill säga att diskurserna som används presenteras på ett 

självklart sätt, alltså en modalitet av sanning. Detta är inget ovanlig menar Winther Jørgensen 

& Phillips: ”Till exempel lägger massmedierna ofta fram tolkningar som om de vore fakta, 

dels genom att använda objektiva och inte subjektiva modaliteter (…) Mediernas användning 

av kategoriska modaliteter både speglar och främjar deras auktoritet”. (2000:88). Reportagen i 

nyhetshändelsens andra hälft med en journalist på plats visar prov på olika perspektiv och en 

ökad problematisering av konflikten, men reportaget producerat av reportern i Sverige är 

tydligt inte lika narrativt och ställningstagande. Här måste jag dock påminna om att bara ett av 

reportagen är producerat i Sverige så om denna koppling tyder på ett mönster inom Sveriges 

Radios konfliktrapportering låter jag vara osagt. Journalistiken i reportagen som producerades 

utan att någon av Ekots representanter var på plats i Goma har en högre tendens att vara utan 

bredd, djupare perspektiv eller genomarbetade ställningstaganden. Alltså finns det i materialet 

en koppling mellan geografisk distans och empatisk distans till konflikten, det vill säga det 

som Carruthers (2011) kallar ”other peoples wars”. Detta bidrar även till att befästa den 

befintliga diskursen. Problemet med sådan konfliktrapportering att den reifierar synen på 

DRK, vilket i princip rättfärdigar Ekots agerande och får gestaltningen av konflikten att 

framstå som naturlig. Utrikeskorrespondenten däremot gestaltar konflikten på ett bredare och 
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mer värderande sätt i takt med händelsernas utveckling. Detta ser jag som en direkt 

konsekvens av att korrespondenten faktiskt var på plats i Goma. Självklart är reducering och 

urval av förmedlad information en nödvändighet, kanske särskilt när det kommer till 

radiojournalistik eftersom mediet är ett känslomedium med mycket begränsat utrymme. Ofta 

är reportagen inte mer än 2.30 minuter långa. Men medierna och särskilt journalisterna på 

plats måste vara medvetna om vilka konsekvenser det kan få. Som Burr skriver är vår 

kunskap och våra världsbilder inte spegelbilder av verkligheten, utan produkter av vårt sätt att 

kategorisera världen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:11). Min undersökning av Ekots 

förmedling av konflikten i Goma visar alltså en betydande skillnad med och utan en reporter 

på plats. Utrikeskorrespondenten är i detta fall mycket viktig för att den svenska publiken ska 

få en bred och kanske mer ”sann” uppfattning av situationen i Goma. 

 

5.3 Förslag på vidare forskning 

Det hade varit intressant att göra en kvantitativ undersökning av det totala materialet om 

konflikten i DRK gestaltad i radiokanalen P1. För att på ett nationellt plan undersöka 

skillnaderna mellan hur olika medieformer konstruerar diskurser inom konfliktrapportering 

skulle man kunna göra en kvalitativ jämförelse av material från både radio, TV och tidningar. 

Jag hade även gärna sett en studie som utreder de källor och diskursiva produktionsled som 

utrikesjournalistik utan en reporter på plats använder. En sådan studie skulle kanske kunna 

besvara frågorna: hur mycket journalistik om till exempel konflikten i DRK har medierna 

faktiskt producerat själva och hur mycket av informationen kommer från bland annat TT, 

samt hur många led går informationen genom och vilka konsekvenser får detta på diskurs och 

gestaltning?
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7. BILAGOR 
 
Bilaga 1. 
 
Titel, webbplats: 
Nya hårda strider i östra Kongo-Kinshasa 
Publicerat: fredag 16 november 2012, Ekot 
 
Ljudfil: 
 
Vit skjorta och blå kjol eller shorts. Ensamma barn fortfarande klädda i sina skoluniformer 
började i går dyka upp i flyktinglägret Kanyaruchinya ett par mil utanför största staden Goma. 
De hade överraskats av de nya striderna och valde att börja gå bort från fronten istället för 
hemåt när skolor och butiker i frontlinjen skyndsamt stängde. Andra kom med ett par getter 
eller får i släptåg och några av sina tillhörigheter på huvudet, till det redan överfulla 
flyktinglägret där folk bor direkt på det svarta steniga lavafältet, i små hyddor täckta av vita 
presenningar. De nya striderna är det hårdaste sedan i somras, och lokala myndigheter hävdar 
att armén dödat 151 man i gerillan M23. Gerillan förnekar att de skulle förlorat så många och 
säger i sin tur säger att de dödat minst nio regeringssoldater. Lokala Röda Korset är nu på väg 
in i byarna vid frontlinjen för att samla upp döda kroppar när striderna nu har lugnat sig igen. 
Båda sidor anklagar varandra för att varit dem som startade striderna, en orsak kan vara att 
förhandlingarna med rebellerna inte tycks röra sig framåt alls. Rebellerna som förut var med i 
regeringsarmen kräver bland annat bättre löner, men i bakgrunden finns också grannländernas 
ekonomiska intressen i det mineralrika östra Kongo. Bland de dödade rebellerna fanns män 
som hade rwandiska uniformer hävdar Kongo. FN anklagar båda grannländerna Rwanda och 
Uganda för att underblåsa striderna och stödja rebellerna, och i Kinshasa så väntar den 
kongolesiska regeringen otåligt på att FN ska komma med sanktioner för att straffa 
grannländerna. Både Rwanda och Uganda tillbakavisar helt anklagelserna, och Rwandas 
utrikesminister fördömde i dag de nya striderna och sa att de riskerar fred och säkerhet i hela 
regionen. 
 
Maria Sjökvist, Maputo 
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Bilaga 2. 
 
Titel, webbplats: 
Krismöte i FN efter nya strider i Kongo 
Uppdaterat: söndag 18 november 2012 
 
Ljudfil: 
 
Det är nu bara ett knappt tre mil av böljande gröna kullar som skiljer gerillan M23 från 
miljonstaden Goma, centrum för all hjälpverksamhet i området med så många flyktingar. M23 
lyckades inta det lilla samhället Kibumba i går, trots att regeringsarmén fick understöd av 
helikoptrar från FN-styrkan som sköt ner på rebellerna. Så satte Kongo stopp för rebellernas 
framfart vid exakt samma ställe i somras, men nu var rebellerna så väl beväpnade att den 
svaga kongolesiska armén inte kunde stå emot. Enligt FN-styrkan på plats hade rebellerna 
avancerad utrustning för mörkerseende och kraftigare granatkastare än tidigare, vilket än en 
gång göder misstankarna om att grannländerna Rwanda och Uganda är inblandade. FN:s 
säkerhetsråd uppmanade i natt alla krafter utifrån att sluta stödja rebellerna, och hotade med 
nya sanktioner mot M23 och "andra som stödjer gerillan", utan att nämna några länder vid 
namn. Både Rwanda och Uganda förnekar att de har något med striderna att göra, men 
Human Rights Watch hävdar att de har trovärdiga uppgifter om att rwandiska soldater gick in 
i Kongo redan i torsdags och nu strider med rebellerna. Rwandas utrikesminister säger istället 
att det är Kongos ansvar att få ett slut på striderna, och att de skadar även Rwanda. Nya 
flyktingar har tagit sig över gränsen och striderna är så nära att människor skadats av 
eldgivningen även inne i Rwanda, enligt utrikesministern. Farhågor finns nu att rebellerna 
tänker fortsätta mot Goma, vilket M23 själva förnekar att de vill, men vissa 
hjälporganisationer har redan börjat evakuera personal. Minst 400 000 människor i östra 
Kongo har flytt sina hem sedan i våras när M23 inledde sina strider. Många av dem lever 
redan nu under svåra förhållanden i miserabla flyktingläger - tiotusentals av dem precis 
utanför staden Goma. Enligt chefen för FN-styrkorna i östra Kongo så har FN:s 
generalsekreterare Ban Ki-Moon personligen ringt till Rwandas president Paul Kagame för att 
uppmana honom att använda sitt inflytande för att få stopp på rebellerna. 
 
Maria Sjöqvist, Maputo. 
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Bilaga	  3	  
	  
Titel, webbplats: 
Kongolesiska regeringssoldater flyr Goma 
Publicerat: måndag 19 november 2012 kl 05:57, Ekot 
 
Ljudfil: 
 
Slaget står nu kring flygplatsen precis utanför Goma. Attack-helikoptrar från FN:s fredsstyrka 
har skjutit mot den framryckande rebellarmén för att stoppa den, hittills utan framgång. Nu 
gäller det bara att undvika ett blodbad inne i stan, säger en av den kongolesiska 
regeringsarméns talesmän till en lokal radiostation. Hela helgen har gerillan M23 avancerat 
mot provinshuvudstaden Goma, till synes utan motstånd och utan att avskräckas av FN-
styrkornas eldunderstöd till den kongolesiska regeringsarmén. M23 har tagit sig fram by efter 
by, längs med nationalparken Virungas gröna kullar, världsberömda för sina bergsgorillor. 
Tusentals nya flyktingar har lämnat områdena, som gerillan har intagit, och i Goma verkar de 
ansvariga inte tveka om att gerillan kan tåga vidare om den vill. Både regeringssoldater och 
höga tjänstemän har setts lämna stan, där det nu är tomt och öde på gatorna. Men gerillan 
säger att den inte tänker gå in i Goma om de inte själva blir attackerade, och de kräver att FN 
ska sluta stödja regeringsarmén och förhålla sig neutralt. FN-styrkan säger i ett uttalande att 
den har gett sig in striderna för att skydda civila, och sig själva. Rebellerna har varit 
välbeväpnade under sin snabba framryckning i helgen, med avancerad mörkerseende-
utrustning och kraftigare granatkastare än tidigare. Och det föder nya spekulationer om att 
grannländerna Rwanda och Uganda är inblandade. Det är nu ett halvår sedan M23 inledde 
striderna i östra Kongo och en FN-rapport tidigare i höstas anklagar Rwanda för att vara med 
och styra rebellerna ända från högsta nivå, med Rwandas försvarsminister som den som ger 
order från huvudstan Kigali. FN i Goma säger att de ännu inte kan bevisa att utländska 
trupper är med och strider just nu. Men människorättsorganisationen Human Rights Watch 
uppger att den har trovärdiga uppgifter om att rwandiska soldater har gått över gränsen de 
senaste dagarna och anslutit sig till rebellerna. 
 
Maria Sjöqvist, Maputo 
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Bilaga 4 
 
Titel, webbplats: 
"Det råder panik och folk flyr nu från stan" 
Publicerat: måndag 19 november 2012 kl 18:18, Ekot 
 
Ljudfil: 
 
[Miljöljud] 
 
Det råder panik och folk flyr nu från stan, berättar journalisten Chrispin Mvano inifrån Goma. 
Striderna vid flygplatsen precis utanför staden var ännu hårdare i dag än i går enligt Mvano, 
och inne i staden är regeringssoldater som lämnat sina poster med och plundrar, medan de 
som fortfarande strider mot gerillan är presidentens specialstyrkor. Striderna började igen 
efter att Kongos regering i dag avvisade gerillans ultimatum. Att regeringssoldaterna ska 
lämna Goma och göra staden till en avmilitariserad zon med bara FN-styrkorna kvar för att 
skydda befolkningen. Inga förhandlingar alls med gerillan är Kinshasas svar. En 
regeringstalesman säger att Kinshasa hellre förhandlar med den verkliga angriparen, Rwanda 
som Kinshasa anklagar för att ligga bakom gerillan M23:s uppror. Anklagelser som har fått 
stöd i en FN-rapport. Rwanda förnekar all inblandning men säger i kväll att Kongo 
avsiktligen har skjutit artillerield in mot flygplatsen i den rwandiska gränsstaden Gisenyi 
under dagen och sårat minst tre personer. En upptrappning sker som i värsta fall kan besanna 
omvärldens farhågor om att rebellupproret ska utvecklas till en större regional konflikt. 
	  
Maria Sjöqvist, Maputo
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Bilaga 5 
 
Titel, webbplats: 
Journalist i Goma: "Väldigt hårda strider" 
Uppdaterat: tisdag 20 november 2012 kl 16:04 (publicerades tisdag 20 november 2012 kl 
14:21), Ekot 
 
Ljudfil: 
 
[Miljöljud] What we saw just right now an hour ago was the whole high command of the M23 
arriving. That means.. 
 
M23-gerillans högsta befälhavare åkte genom staden i ett arméfordon för några timmar sen 
som för att visa upp sin seger, säger Simone Schlindwein. Den kongolesiska armén retirerade 
tidigare i dag ut ur Goma efter hårda strider, bland annat kring den viktiga flygplatsen. 
 
[Miljöljud] This. All morning was super, super heavy fighting and here lets say.. 
 
Det är oklart om M23 avser att stanna i Goma med hundratusentals invånare och i så fall hur 
länge. Många invånare sägs gömma sig eller ha flytt från stan, mot Rwanda eller söderut till 
områden som ännu hålls av regeringsarmén. Även personal från hjälporganisationer evakuerar 
nu. Det gäller även personal från svenska organisationer i området. En talesman för 
regeringen i Kongo-Kinshasa säger att de inte kommer att föra några som helst 
överläggningar med M23-rebellerna, utan i stället kommer tvinga ut, vad de kallar de 
rwandiska styrkorna ur landet.   
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Bilaga 6 
 
Titel, webbplats: 
Rebellerna siktar på Kinshasa 
Publicerat: onsdag 21 november 2012 kl 20:40 , Ekot 
 
Ljudfil: 
 
[Miljöljud] 
 
Ja här på vulkanstadion i Goma så har hundratals människor samlats för att lyssna på M23 
rebellernas ledare som har kommit hit för att tala till befolkningen i den stad som de nu har 
tagit över. Och de säger att de har kommit med fred och de säger att om de vill kan de 
fortsätta ända till Kinshasa. 
 
[Miljöljud] Intervju. 
 
De säger att det är våra bröder och kommer med fred, säger studenten Jules Kuba, en av dem 
som kommit till de folkmöten som gerillan håller på de ställen där de tagit makten. 
På dagens möte här i Goma fanns också hundratals soldater och poliser som lämnade över 
sina vapen och gick över till M23. Visst jag har inget annat val än att kalla dem bröder nu när 
de tagit över, men kanske blir det bättre med de här. Vi har inte hört ett skott på hela dagen, 
rädslan ifrån de senaste dagarna är borta och vår regering brydde sig i alla fall inte om oss, 
säger Jules, de bara gav sig av. 
 
[Miljöljud] Intervju. 
 
M23 hotar nu med att gå ända till huvudstaden Kinshasa, och varför inte säger Jules, här finns 
ju ingen utveckling alls, inget förändras här i landet. Men en annan man jag pratar med säger 
att visst behöver vi förändring i Kongo, men inte med vapen i hand en gång till, det bidrar 
bara till den onda cirkel med ständigt nya strider som vi redan lever i sen många år tillbaks. 
Men talet från rebellerna om att inte nöja sig med Goma verkar inte vara ett tomt hot. Direkt 
efter att ha tagit över här i går fortsatte de redan i natt vidare söderut och har intagit minst en 
ort till, på vägen mot nästa stora stad Bukavu. Där och i flera andra städer i landet 
demonstrerade människor i dag mot de passiva FN-styrkorna och mot den tandlösa regeringen 
i Kinshasa, upproret i jättelandet Kongo tycks sprida sig. 
 
Maria Sjöqvist, Goma.



	   40	  

Bilaga 7 
 
Titel, webbplats: 
Kongos president har gått med på förhandling 
Uppdaterat: torsdag 22 november 2012 kl 17:20 (publicerades torsdag 22 november 2012 kl 
12:20), Ekot 
 
Ljudfil: 
 
[Miljöljud] 
 
Giselle Mwese var utanför sitt hus när en raket slog ner helt utan förvarning. Den kom från 
långt bort, striderna var inte ens i närheten, säger Giselle. Människor föll åt alla håll. Hon och 
åtta andra skadades i explosionen. Två av hennes grannar dog. Nu ligger Giselle med sitt 
skadade ben i en vitmålad järnsäng på det enda välfungerande sjukhuset i Goma. Det betalas 
av bistånd och välgörenhet. Alla patienter i hennes rum med sju bäddar och i båda rummen 
bredvid är skadade från striderna och har tur som har fått vård i ett land med mycket lite 
fungerande sjukvård. Under tiden fortsätter mötet i Kampala mellan de som har makten att 
sätta stopp för skjutandet och dödandet i östra Kongo. De två opponenterna Kongos president 
Kabila och Rwandas president Kagame. Rwanda anklagas i dag igen av FN för att stödja 
rebellerna i M23. I den slutliga versionen av FN:s rapport om konflikten, vars innehåll redan 
läckt ut och skapat stor ilska gentemot Rwanda. Rwanda förnekar all inblandning och enligt 
en kommuniké från presidentmötet i Kampala så kräver nu också Rwanda att rebellerna i M23 
ska dra sig tillbaks härifrån staden Goma och sätta stopp på sin offensiv. I utbyte har president 
Kabila fått lova förhandlingar. Rebellernas omedelbara svar är att de stannar, de har blivit 
lovade förhandlingar förr utan resultat, och tänker inte lägga ner vapnen nu. 
 
Maria Sjöqvist, Goma.
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Bilaga 8 
 
Titel: 
De blev flyktingar i M23-rebellernas spår i Kongo 
Publicerat: torsdag 22 november 2012, Ekot 
 
Ljudfil: 
 
[Miljöljud] 
 
Chantal Luko har ett diande spädbarn i en gulmönstrad sjal på magen, ett stort knyte med sina 
kastruller på ryggen och en gul plastdunk med vatten i vardera hand. Hon är den senaste i en 
ändlös ström av flyktingar i östra Kongo. 60 000 som har flytt striderna kring Goma senaste 
veckan bara. 400 000 som flytt sedan M23 inledde sitt uppror i april. Chantal finns nog inte 
ens med i statistiken än, hon kom för bara en dag sen, gick med sin familj från morgon till 
kväll för att komma till ett av alla läger utanför Goma. Hon flydde efter Gomas fall, när 
rebellerna redan var på väg ut från stan för att fortsätta sin marsch söderut och striderna spred 
sig till Chantals hem. Flyktinglägret på ett svart stenigt lavafält är lika fattigt som Kongo, 
landet längst ner på FN:s skala av utvecklingen i världens länder. Här har de flesta av de små 
låga hyddorna inte ens de vita presenningarna med FN:s blåa text på som brukar finnas, bara 
halmtak. 
 
[Miljöljud] 
 
Hakuna. Ingen hjälp har vi fått säger Chantal och de som samlats runtomkring henne och som 
alla kommit i olika omgångar av de senaste månadernas strider. Inne i Goma har folk börjat 
våga sig ut för att skaffa mat och vatten efter att ha legat och tryckt under bord och sängar i 
sina hus medan striderna skakat utanför i nästan en vecka. En Röda kors-lastbil kör förbi med 
ett flak fullastat av män i munskydd och med armbågslånga röda gummihandskar. De ska 
samla upp liken som fortfarande ligger spridda längs vägkanten och i buskar i de områden där 
de värsta striderna pågick i slaget om Goma. Överallt vandrar människor vägarna fram, med 
en hopprullad madrass balanserande på huvudet, ett knyte på ryggen och hela familjen i 
släptåg. Små barn som bär på sina ännu mindre småsyskon. De har flytt sina hem eller flytt 
sitt senaste flyktingläger allteftersom rebellerna närmade sig, nu vågar de återvända när 
fronten plötsligt har passerat dem. Och samtidigt som rebellerna i M23 nu säger att de ska 
marschera ända till Kinshasa och avsätta president Kabila så enas de som sägs vara på olika 
sidor i konflikten. Kongo, Rwanda och Uganda kräver alla efter sitt krismöte i Kampala att 
rebellerna ska lämna Goma. Bara framtiden får utvisa om Rwanda som anklagas av bland 
annat FN för att ligga bakom och till och med styra M23-upproret ljuger hela det 
internationella samfundet rakt upp i ansiktet. Eller om rebellerna i M23 verkar mer på egen 
hand än många trott. 
 
Maria Sjöqvist, Goma. 
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Bilaga	  9	  
	  
Titel:	  
Desperata civila flyr undan stiderna i Goma 
Publicerat: fredag 23 november 2012 kl 06:32, Ekot 
 
Ljudfil: 
 
[Miljöljud] Intervju, ej fastställt språk. 
 
Abdoul Mburanu har satt hela familjens tillhörigheter på sin cykel, som nu är så överlastad att 
han måste leda den vägen fram. Han kommer från Sake. Det var omöjligt att stanna där då 
hade vi alla dött säger han. 
 
[Miljöljud] Intervju, ej fastställt språk. 
 
Det var Mai-mai milis mot M23-rebeller, bomber slog ner mitt i stan och vi bestämde oss 
snabbt för att fly, säger Abdoul. Bakom honom kommer tusentals andra.  
 
[Miljöljud] 
 
Det är som om hela Sake rest sig upp och tagit till fötter. Den tre mil långa vägen fram till 
Goma är fylld av flyktingar, det syns inget slut på raden av vandrande människor längs 
vägkanten. Familjer med några getter i ledband, en man med en gammal radio i hand. 
Kvinnor med stora knyten på ryggen eller en resväska på huvudet. Sake är staden som 
rebellerna i M23 intog utan minsta strid dagen efter att provinshuvudstaden Goma föll. Och 
rebellerna talade om att tåga vidare ända mot huvudstan Kinshasa, medan regeringsarmén la 
benen på ryggen och övergav sina posteringar. Men nu tycks regeringsarmén ha omgrupperat 
och tar stöd av allierade milisgrupper som sköt ner mot staden Sake från de böljande gröna 
kullarna runtomkring, raketer och granater slog ner och svart rök steg upp mot skyn. M23 
skickade in lastbilar fulla av förstärkning från Goma, vi möter en av dem på vägen, soldaterna 
på flaket sjunger högljutt och viftar med sina AK47:or när de dundrar förbi de som flyr längs 
vägen. En gammal kvinna stannar framför mig och pekar på sina fötter. De är lindade med 
bitar av en smutsig sliten presenning istället för skor. Ge mig 100 franc, så jag kan åka sista 
biten till Goma, säger hon. Jag orkar inte mer nu, ge mig 100 franc upprepar hon, och stirrar 
mig i ögonen. Hela hennes kropp darrar av utmattning när hon häktar av det tunga knytet med 
sina tillhörigheter från ryggen och väntar på hjälp. Vi kan inte vara skapta av Gud, säger en 
ung kvinna som har stannat för att lyssna. Vi kan inte vara som andra människor som måste 
drabbas av allt det här. Och alla har glömt bort oss. 
 
Det här är Maria Sjöqvist från Goma i östra Kongo. 
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Bilaga 10 
 
Titel: 
Besvikelse över militärt tillbakadragande i Goma 
Publicerat: lördag 24 november 2012 kl 10:20, Ekot 
 
Ljudfil: 
 
[Miljöljud] Intervju, ej fastställt språk. 
 
Tango Fort, vem är det? Hur kunde han göra så här? trupperna bara övergav Goma, säger 
Facil Amanimane som står och tittar på en övergiven pansarvagn, kvarlämnad efter striderna i 
veckan. Tango Fort är armégeneralen Gabriel Amisis alias och det är han som nu fått sparken 
av president Kabila, efter anklagelserna i FN:s stora Kongo-rapport som blev offentlig nu i 
veckan. Enligt den har Amisi som en av landets högsta militära chefer tjänat pengar på att 
sälja vapen till tjuvskyttar och blodbesudlade miliser. Vem som helst som var villig att betala. 
Vapnen har bland annat gått till de som nu är med och strider i det nya rebellupproret. Att 
Kongos armé är korrumperad och inte att lita på kunde inte ha blivit tydligare för Goma-borna 
nu i veckan, när en av landets viktigaste städer kunde intas av M23-rebellerna med mycket 
lite motstånd. Regeringsarmén la benen på ryggen och FN-styrkan på plats, världens största 
FN-insats, tillsammans med den i Sudan, stängde in sig på sina baser: 
 
[Miljöljud] Intervju, ej fastställt språk. 
 
Vi är mycket upprörda, säger en annan besviken Goma-bo, ända sen striderna började har vi 
har inte sett till FN-trupperna. Mönstret är detsamma som vid så många tidigare tillfällen i 
konflikter där FN-styrkor stått passiva och tittat på. Bosnien, Rwanda, Elfenbenskusten. Och 
fortfarande flera dar efter att striderna här i Goma tagit slut sitter FN-styrkan kvar inne på sina 
baser. Inga vita pansarbilar med soldater i blå baskrar ute på gatorna. I dag är det rebellerna 
som står för säkerheten i Goma. En kongolesisk analytiker jag pratar med säger att det senaste 
rebellupproret åtminstone tjänat till en sak. Att göra upp med myten om att FN skulle 
beskydda oss. 
 
Maria Sjöqvist, Goma. 
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Bilaga 11 
 
Titel: 
FN varnar för humanitär katastrof i östra Kongo 
Publicerat: lördag 24 november 2012 kl 16:41, Ekot 
 
Ljudfil: 
 
[Miljöljud] Intervju, ej fastställt språk. 
 
Fredrique Singirabanzi var en av de sista som flydde från hans hemby. Eftersom han är 73 
och går på kryckor hoppades han in i det sista att slippa beslutet att mödosamt ta sig fram 
längs vägarna. Men till sist blev det ohållbart också för honom när striderna förvärrades. 
 
[Miljöljud] Intervju, ej fastställt språk. 
 
Nu finns han i ett flyktingläger utanför Goma där det fattas allt. Rent vatten, mat, 
presenningar att bo under, för att inte tala om sjukvård. Några toalettskjul med emblemet från 
en brittisk hjälporganisation är det enda synliga tecknet på hjälp utifrån. Här får flyktingarna 
klara sig själva. Och FN varnar nu för den humanitära katastrof som utspelar sig i östra 
Kongo. På grund av säkerhetsläget så kan FN just nu bara ta sig till ett enda av 31 
flyktingläger i regionen, enligt en talesman för flyktingorganet UNHCR. 13 000 flyktingar har 
tagit sin tillflykt till skolor i området där det varken finns rent vatten eller toaletter till så 
många. Förråd med medicin och sjukvårdsartiklar har plundrats under striderna. Och trots det 
akuta krisläget kan varken hjälp eller personal komma in till Goma just nu, eftersom 
flygplatsen är stängd. Inte minst fattas det utbildad sjukvårdspersonal, enligt FN:s senaste 
akuta rapport om krisen. Och trots det akuta läget så har FN svårt att få in pengar till östra 
Kongo – bara drygt hälften av pengarna för i år har kommit in hittills. Och det gäller vad som 
behövdes före den senaste veckans dramatiska utveckling när rebellerna intog staden Goma, 
och jagade ännu fler på flykt. 
 
Det här är Maria Sjöqvist i Goma. 
 


