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1. Inledning 
 

Just nu pågår det humanitära kriser i världen som är totalt bortglömda. Detta visar en 

undersökning som Läkare Utan Gränser gjorde 2012 genom att tillfråga 1000 svenskar 

(Läkare utan gränser 2012). Enligt denna undersökning finns det humanitära kriser som 

knappt någon av de svarande kände till. Bland dessa bortglömda kriser fanns bland annat 

kriserna i Centralafrikanska Republiken, Jemen och Elfenbenskusten. En av de mest 

nämnda kriserna var den pågående i Syrien, där tre av fyra svarande nämnde just denna 

som den kris de visste mest om (Läkare utan gränser 2012). Under perioden januari till 

augusti 2012 publicerades inte mindre än 25 169 artiklar i tidningarna (även online) om 

Syrien medan krisen i Centralafrika (som var den krisen minst svenskar kände till) endast 

omnämndes i 17 artiklar under samma period.  
   Rapporten visar också att det finns samband mellan vilka kriser medier rapporterar 

mest och vad svenskar väljer att donera pengar till. Massmedierna är sättet vi får 

information om världen. Vi får lita på att den informationen framställs på ett rättvist sätt 

utan dolda budskap.  

   Hur kan då en humanitär kris som pågått i 50 år har gått obemärkt förbi samhället? 

Kan det ha att göra med hur krisen framställs i medierna?  

 

1.1 Disposition 

Följande är en kortfattad disposition som behandlar uppsatsens tre delar. Del ett syftar 

till att läsaren skall kunna förstå ämnet samt varför det är relevant att studera, därför 

förklaras här problemet, bakgrund, syfte och avgränsning. Del två innehåller teori, vilken 

inleds med att ge en kort förklaring till socialkonstruktionism för att sedan gå djupare in 

på uppsatsens centrala begrepp där fokus ligger på diskurs, ideologi och makt. Här 

behandlas även dagordningsteori, hur krisbegreppet ser ut i medier samt sociala 

representationer. Därefter förklaras och granskas kritisk diskursanalys som metod. I det 

tredje och sista avsnittet i uppsatsen analyseras, diskuteras samt problematiseras resultatet 

med syfte och frågeställning som utgångspunkt.  

 

1.2 Bakgrund 
CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN 
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Centralafrikanska republiken ligger i centrala Afrika strax norr om ekvatorn och har cirka 4,6 

miljoner invånare. Med naturtillgångar som diamanter, guld, uran och skog borde 

Centralafrikanska republiken vara ett rikt land, men är istället ett av de fattigaste länderna i 

Afrika. Detta på grund av politisk oro, inbördeskrig, kupper, korruption och vanstyre, vilket 

bidrar till att utvecklingen av infrastrukturen hämmas. Centralafrikanska republiken blev 

självständigt från Frankrike år 1960 och har sedan dess haft många regeringsbyten, dock 

endast ett genom demokratiskt val (Landguiden 2013). I nuläget styr rebellrörelsen Séléka 

sedan militärkuppen den 24 mars 2013. Rebelledaren Michel Djotodia självutnämnde sig till 

president samma månad (Landguiden 2013). Staten är den största arbetsgivaren men på 

grund av ekonomiska problem är det inte många anställda som får lön. Halva befolkningen 

försörjer sig på jordbruk och barnarbete är vanligt (Landguiden 2013). Det har gått så pass 

långt i landet på grund av den senaste militärkuppen, att Utrikesdepartementet råder svenskar 

att inte resa till Centralafrikanska republiken och uppmanar till att ta sig ur landet 

(Landguiden 2013). Det största problemet enligt Läkare utan gränser (2012) är avsaknaden av 

ett fungerande sjukvårdssystem. Så gott som varenda invånare i landet smittas av malaria 

varje år, vilket därmed blir den vanligaste dödsorsaken bland barn. Blir de inte sjuka av 

malaria så är det diarré eller luftvägsinfektioner, sjukdomar som egentligen är lätta att 

behandla om det finns tillgång till vård. Rapporten tar upp undersökningar som Läkare Utan 

Gränser genomförde 2011 som visar att dödligheten i vissa områden ligger på en högre nivå 

än i de humanitära kriserna i Darfur 2004 och östra Kongo-Kinshasa 2009 (Läkare utan 

gränser 2012). 

 

1.3 Problemformulering  

Det finns många olika definitioner av begreppet kris och i boken Mediesamhället: Centrala 

begrepp definieras en kris som ett avbrott i eller ett hot mot den sociala ordningen 

(Falkheimer & Heide 2009:221). Många gånger är massmediernas rapportering den enda 

källan för allmänheten under kriser som inte har en direkt relation till läsaren själv och 

det är viktigt att betona att medierna inte speglar en objektiv verklighet (Falkheimer & 

Heide 2009:220). För att kunna välja ut de händelser som så småningom ska bli nyheter 

sker en urvalsprocess där nyheterna värderas, vilket innebär att vissa nyheter negligeras 

och inte får nyhetsstatus. Nyheten beskrivs och framställs sedan genom vinklingen eller 

det perspektivet journalisten väljer att presentera den på. På så vis har ett 

meningsskapande skett och tillskriver därför massmedier en viktig maktposition i 

samhället (Falkheimer & Heide 2009:221). Bruck (1992) påpekar att kriser inte existerar i 

verkligheten utan de existerar i diskurser, och då som sociala konstruktioner och 
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föreställningar. De utgörs av människors uppfattningar och bedömningar av det som 

händer kring dem (Falkheimer & Heide 2009:222).  

 

1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att beskriva hur rapporteringen om den humanitära krisen i 

Centralafrikanska republiken skildrats i massmediala diskurser under en tidsperiod samt 

att analysera vilka föreställningar som (re)produceras och (re)konstrueras i dessa 

nyhetsberättelser.  

 

FRÅGESTÄLLNINGAR: 

• Hur har nyhetsberättelser kring den humanitära krisen i Centralafrikanska 

republiken beskrivits i massmedier under tidsperioderna januari till april och 

augusti till oktober 2013? 

• Vilka diskursiva strukturer har påverkat nyhetsberättelsens utformning och hur 

förhåller de sig till varandra? 

 

1.5 Urval och avgränsningar 

Studien delades ganska tidigt upp i två tidsperioder då det vid dessa tidpunkter 

rapporterades mer på grund av att det hände något i Centralafrikanska republiken. 

Materialet till uppsatsen har samlats in från svensk storstadspress, där jag avgränsat 

materialinsamlingen till de fyra svenska morgontidningar som når flest människor: 

Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan 

(Nationalencyklopedin 2013). Från början var tanken att urvalet skulle ske från två 

morgontidningar och två kvällstidningar (exempelvis Aftonbladet), men vid närmare 

undersökning på Retriever Mediearkivet konstaterades det att det inte fanns så många 

artiklar om krisen, och framförallt inte i kvällspressen. Vid urvalet av artiklarna gjordes 

sedan en avgränsning som innebar att endast två artiklar från vardera tidning valdes ut, 

där tre av artiklarna kom från TT. Detta för att få en större spridning på hur texterna såg 

ut.  
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2. Tidigare forskning  
För att få ett så brett perspektiv på ämnet denna uppsats syftar till att undersöka är det 

viktigt att beakta annan forskning som utförts tidigare. Nedan kommer relevant tidigare 

forskning presenteras. Alla dessa artiklar har något som har lagt grunden till min 

forskning och jag kommer efter var och en av dessa att förklara vad just innehållet i den 

kommer ha för nytta i min uppsats. 

 

NWICO-DEBATTEN 

I Many Voices One World (1980) som även kallas för The McBride Report skrivs det om 

kommunikationen som sker mellan ”norr” (i-länder) och ”söder” (u-länder) och att den 

till en stor del är en envägskommunikation från norr till söder. Det observerades även 

och verifierades av forskare att resultatet av denna envägskommunikation bidrog till en 

förvrängd bild av u-länder. I NWICO-debatten från 1970-talet diskuteras problemet om 

hur medierna vinklar nyheter om tredje världens länder på ett sätt som gör att de 

västerländska läsarna inte kan ta till sig innehållet om framförallt svält och humanitära 

kriser (UNESCO 1980:145). Carlsson (1998) argumenterar för att envägsflödet idag är 

starkare än någonsin och att initiativet är svårt att finna några spår av i u-länderna.  

 
 
MEDLIDANDETS POLITIK 

Lilie Chouliaraki har formulerat en definition av begreppet medlidandets politik (politics 

of pity) i boken The spectatorship of suffering (2006). Begreppet syftar till den dominerade 

diskursen i västerländsk nyhetsförmedling som handlar om andra människors lidande, 

det vill säga lidande som inte drabbar oss själva. Denna diskurs påverkar hur vi förstår, 

tolkar och pratar om lidande som inte är vårt eget och det är i denna diskurs åskådarens 

relation till lidandet och de som lider skapas (Chouliaraki 2006:38f). Hur massmedier 

väljer att konstruera detta lidande beror på de normer och värderingar kring hur 

åskådaren relaterar till det och om denne sedan väljer att agera eller inte. Medlidandets 

politik innebär att massmedier ofta reproducerar en bild av lidandet som bidrar till att det 

blir förståeligt och acceptabelt (Chouliaraki 2006:2f). Problematiskt med medlidandets 

politik är att det oftast enbart leder till ett konstaterande av lidandet, men att det inte görs 

något år det, och det är inte alltid det väcker medlidande. Chouliaraki identifierar tre 

former för hur medlidandets politik ser ut: adventure news, emergency news och estatic news 

(Chouliaraki 2006:94). Adventure news karaktäriseras av ett beskrivande, faktabaserat 
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språk som i sin diskursiva uppbyggnad inte väcker medlidande eller engagemang hos 

åskådaren. I emergency news förmedlas lidande på ett sätt som skapar medlidande hos 

åskådaren, detta genom att användandet av narrativ text som på så vis skapar en relation 

till de lidande. I estatic news förmedlas lidande på ett sätt som skapar medlidande hos 

åskådaren och som gör att denne identifierar sig med offren. Dock tar nyheter endast 

denna form när händelsen uppfattas som alldeles särskild och då det finns en stark 

kulturell koppling (ibid). 

 

NYHETSVÄRDE 

År 1965 publicerade freds- och konfliktforskarna Johan Galtung och Mari Holmboe 

Ruge den vetenskapliga artikeln: The Structure of Foreign News: The Presentation of the Congo, 

Cuba and Cyprus Crises in Four Norweigan Newspapers. I artikeln förklarar författarna varför 

vissa händelser blir bortvalda och varför andra blir nyheter och ställer upp ett antal 

nyhetskriterier som en händelse måste fylla för att uppfattas som en nyhet. Dessa 

kriterier är: tröskelvärde, meningsfullhet, komposition, meningsfullhet, kulturell närhet, 

att det sker något oväntat, sammansättning och hänvisning till elitnationer, elitmänniskor 

och något negativt. Resultatet i undersökningen visade att beroende på om en händelse 

innehåller dessa kriterier blir det en nyhet.  

 Jesper Strömbäck, Michael Karlsson och David Nicolas Hopmann (2012) undersöker 

hur journalister väljer nyheter. Det är här begrepp som gatekeeping och nyhetsvärde kommer 

in i bilden. Författarna skriver att de flesta nyheter inte tar sig igenom ”gaten” och att de 

som gör det har vissa kriterier på hur en händelse värderas till en nyhet. Vad som av 

människor (och även journalister) anses vara nyhetsvärde behöver nödvändigtvis inte blir 

nyheter. Syftet med deras studie var att ta reda på vad journalister uppfattar vara den 

normativa och den faktiska betydelsen av vad som kännetecknar olika händelser, när de 

fastställer vad som är nyheter och om begreppen nyheter och nyhetsvärdering inte bara 

skiljer sig åt teoretiskt utan även empiriskt. Dock är nyhetsvärde inte den enda faktorn i 

vad som bestämmer vad som så småningom blir en nyhet, då det finns andra viktiga 

faktorer att väga in som exempelvis format, publika intressen, resurser, källor och 

behovet av mångfald bland nyheterna. Undersökningen gjordes 2009 och var en nationell 

mailundersökning i Sverige där totalt 632 journalister deltog. Resultatet visar att det finns 

tydliga skillnader mellan hur viktigt journalister tycker att olika kännetecken för händelser 

är och borde vara. Det enda svarsalternativet som stämmer överens med den faktiska 

och den normativa uppfattningen var: ”att händelsen intresserar många människor”. Den 
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största skillnaden mellan hur svarande uppfattar att något är och hur det faktiskt är var 

alternativet: ”att händelsen är av intresse för redaktionella chefer”, ”att händelsen är billig 

att täcka” och ”att händelsen handlar om kända personer/organisationer”. Det som 

kännetecknar händelser när de är kopplade till uppfattningen hos publiken, 

produktionsrutiner och ekonomiska överväganden uppfattas vara viktigare än vad de 

borde vara, vilket innebär en skarp konstrast mot hur journalister tycker att det bör vara 

mot hur det faktiskt är.  

 

POLITIK BAKOM MEDIER 

I den vetenskapliga artikeln Humanitarian Crises: What Determines the Level of Emergency 

Assistance? Media Coverage, Donor Interests and the Aid Business av Gorm Rye Olsen, Nils 

Carsrensen och Kristian Høyen (2003) undersöks vad det är som bestämmer vilken nivå 

av nödhjälp ett land eller område ska få vid naturkatastrof eller humanitär kris. De skriver 

att länken mellan medieuppmärksamhet och politisk handling kan påverka besluten 

politiska ledare fattar och även utrikespolitikens agenda av västerländska regeringar. I 

förhållande till internationell katastrofhjälp, är det därför allmänt känt att stor 

mediebevakning av en humanitär kris kommer att leda till ökade anslag för krisfonder, 

varigenom de humanitära behoven ha en bättre chans att uppfyllas. Målet med 

undersökningen är att kartlägga det hierarkiska förhållandet som existerar mellan 

nyhetsbevakning, bistånd och politiken bakom. I undersökningen analyseras fyra 

jämförelser, där datainsamling i samtliga fall har skett genom att titta på mängden 

katastrofbistånd och på mediebevakningens omfattning. Författarna argumenterar de för 

att det var västerländska politiker som satte agendan för de prioriteringar som efteråt 

kommunicerades av massmedierna och menar de att medierna blev ett instrument för 

makthavarna. De förklarar att slutsatsen därför blir att medierna tillfälligt har lagt 

grunden och har spelat en avgörande roll för att påverka givare till att ge stora 

stödbelopp till särskilda nödsituationer. Det visar sig även att humanitära kriser som 

ignorerats av medierna mycket väl kan upprätthålla katastrofbistånd, om än otillräckligt. 

Det verkar som att medierna spelar en betydande roll i att påverka makthavarna när det 

inte finns säkerhetsintressen på spel, nämligen då en humanitär kris inträffar på en plats 

som har en liten strategisk betydelse för stödregeringen. Slutligen konstaterar författarna 

att naturkatastrofer och komplexa krissituationer har en större chans att bli "glömda 

kriser" när stora biståndsgivare, det vill säga västerländska regeringar, inte har några 

särskilda säkerhetsintressen i de drabbade regionerna.  
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    Artikeln Media selectivity and the other side of the CNN effect: the consequences of not paying 

attention to conflict av Virgil Hawkins (2011) handlar om att det finns för många väpnade 

konflikter i världen för att människor ska ha en fullständig kännedom om dessa och 

hänvisar till stealthkonflikter. Det innebär att det finns obalanser i mediebevakningen, då 

medierna väljer ut vissa konflikter. De konflikter som inte får uppmärksamhet kallas 

stealthkonflikter.  Dessa få utvalda konflikter lockar till en oerhörd bevakning, ibland 

tvångsmässig sådan. Enligt Virgil Hawkins finns det inga konflikter som lockar måttliga 

nivåer av uppmärksamhet, utan de flesta konflikter är antingen föremål för intensiv 

fokusering eller att de praktiskt taget ignoreras. Författaren menar att detta blir politik då 

beslutsfattare kan påverka konflikter och dess effekter genom att engagera sig i 

konfliktlösning eller att bidra med humanitär hjälp till dess offer. Hawkins antar att 

beslutsfattare, i avsaknad av ett hot mot nationella/politiska intressen, i allmänhet inte är 

intresserade av att spilla blod eller skatter som svar på avlägsna humanitära kriser. Om 

det antas att medierna verkligen påverkar politiken genom att fungera som en form av 

press på beslutsfattare, bidrar medierna genom att inte bevaka vissa delar till bristande 

politik, enligt Virgil Hawkins. Vissa parter i konflikter har ett specifikt intresse av att 

räkna dödssiffran i det drabbade landet. Den självklara observationen som kan göras 

utifrån jämförelsen mellan mediebevakningen och dödsfallen i konflikten är att 

dödsfallen inte är det som bestämmer nyhetsvärdet, vilket syns väldigt tydligt i 

mediebevakningen av konflikter år 2000 då Israel-Palestinakonflikten som dominerade 

medierna det året, kostade ungefär 300 liv, medan dödsiffran i DRC samma år var 1,7 

miljoner människor. Som slutsats i artikeln skriver författaren att medierna inte är den 

enda faktorn för politiska svar på avlägsna kriser, men det är helt klart en av dem. Dessa 

stealthkonflikter är de konflikter som nästan oftast får högst dödsiffror i världen. Genom 

att ignorera avlägsna konflikter, bidrar medierna till att behålla detta läge. En brist på 

mediebevakning bidrar till brist på politik och brist på politik bidrar till dödligare 

konflikter.  

 

2.1 Sammanfattning 

Ovanstående tidigare forskning är relevant i min undersökning då den diskuterar vad 

som gör att en händelse blir en nyhet, men framförallt att den ifrågasätter och 

undersöker vem och vilka faktorer som ligger bakom vad som blir en nyhet, som 

exempelvis de ekonomiska och politiska påtryckningar en tidningsredaktion har.  

Chouliarakis begrepp medlidandets politik är framförallt aktuellt i uppsatsen då mycket 
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med det går att likna vid materialet och att det handlar om en kris. Slutligen handlar det 

om vad det är som bestämmer hur mycket hjälp ett land i kris ska få och om det är 

medierna eller politiken som har makten över detta och vilka som påverkar vilka. Med 

detta som utgångspunkt följer nu de viktigaste teoretiska begreppen för denna uppsats.  
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3. Teoretiska begrepp 
I diskursanalysen är teori och metod sammanflätade och angreppssätten inom 

diskursanalysen bygger på ett antal grundläggande antaganden om verkligheten. Det finns 

alltså ingen objektiv verklighet, utan den är något som vi, med våra kunskaper om den, 

socialt konstruerar och blir en verkan av de diskursiva kategoriseringar och tolkningar vi 

gör (Winther-Jørgensen & Phillips 2002:4ff). Följande begrepp som presenteras är 

centrala för studiens syfte och ämnar öka förståelsen för mediernas roll i 

nyhetsrapporteringen av den humanitära krisen i Centralafrikanska republiken: 

socialkonstruktionism, diskurs, ideologi, maktteori, dagordningsteori och sociala 

representationer. Nedan kommer varje begrepp förklaras mer ingående och vad de syftar 

till att bidra med till just denna studie.  

 

3.1 Socialkonstruktionism 
Generellt grundar sig de kritiska diskursanalyserna i socialkonstruktionismen, vilken 

ifrågasätter verkligheten och huruvida den är undersökningsbar eller inte (Winther-

Jørgensen & Phillips 2000:11). Vivien Burr (1995:2ff) påpekar att det är svårt att ge en 

karakteristik som täcker alla socialkonstruktionistiska angreppssätt, då de är så pass 

många till antalet, men ställer upp fyra antaganden som förenar fältet. 

 

1. En kritisk inställning till självklar kunskap – Det är viktigt att vi inte omedelbart 

betraktar världen som den objektiva sanningen, då våra världsbilder inte är 

spegelbilder av verkligheten, utan en produkt av vår kunskap som kategoriseras. 

2. Historisk och kulturell specificitet – Vår syn på och om kunskap om världen är alltid 

kulturellt och historiskt utformade, vilket innebär att olika begrepp och händelser 

betraktas på diverse sätt beroende på var och när de inträffar. 

3. Samband mellan kunskap och sociala processer – Alla sociala praktiker bidrar till 

hur vi uppfattar världen och kunskap frambringas i sociala interaktioner där det 

byggs gemensamma sanningar (eller osanningar) om den. 

4. Samband mellan kunskap och social handling – Vissa former av handlingar blir mer 

naturliga än andra i en bestämd världsbild. 

 

Winther-Jørgensen och Phillips (2000:15) skriver att vi med hjälp av språket skapar 

representationer av verkligheten och menar samtidigt att den fysiska världen finns, men 
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bara får betydelse genom diskurs, det vill säga att diskurserna samhället skapar en version 

av den fysiska världen.  

 

3.2 Sociala representationer 

Studier av sociala representationer har ofta fokus på fenomen som blir föremål för starka 

känslor, oenighet och ideologisk kamp (Höijer 2008:139). Den franske socialpsykologen 

Serge Moscovici (2000) står bakom begreppet som står för sociala fenomen som kan 

analyseras och studeras i språkliga och visuella diskurser och texter av olika slag. Sociala 

representationer syftar på gemensamma föreställningar som präglar samhällen och 

grupper. Med ett fokus på idéer och tankesystem får teorin ett kognitivt perspektiv, det 

vill säga att alltifrån grundläggande tankeprocesser till kulturella scheman styr vårt 

vardagstänk och handlande (Höijer 2008:140). Teorin utgår ifrån att medierna spelar en 

avgörande roll i skapandet av gemensamma föreställningar och betonar att sociala 

representationer produceras genom interaktion och kommunikation (Chaib & Orfali 

1995; Höijer 2008).  

  Syftet med alla representationer är att göra något okänt känt, vilket kan göras genom två 

grundläggande processer: förankring och objektifiering. Förankring används genom att föra 

det okända in i ett existerande och känt sammanhang där det kan tolkas, vilket kan ske på 

två olika sätt: namngivning och emotionell förankring. Ett vanligt sätt att ge det främmande 

eller okända fenomenet ett välkänt ansikte sker genom namngivning. Att klassificera och 

namnge kan ofta förknippas med stereotypisering, diskriminering och uteslutning. 

Moscovici ser namngivning som en nödvändig process för tänkande, kommunikation 

och socialt samarbete i ett samhälle och anser att de inte förfalskar, snedvrider eller 

förminskar det ursprungliga fenomenet. Han menar istället att namngivningen kan berika 

objektet och ge det nya dimensioner (Höijer 2008:148). Emotionell förankring är något 

som medierna gärna utnyttjar, ofta på ytliga och spekulativa sätt. Nya händelser kan 

förankras i känslor av fara och hot, eller i känsla av ilska eller medlidande, då känslor 

hjälper oss att tolka och bedöma sociala situationer och fenomen (ibid).  

   Objektifiering gör samma sak genom att förvandla det okända till något konkret som vi 

kan se och ta på och därför kontrollera (Höijer 2008:147). Ett exempel på detta är när 

medier låter en översvämning representera klimatförändringar (Höijer 2008:153). 
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3.3 Diskurs som teori 
Denna uppsatsstudie bygger på Faircloughs (1995a) Critical Discourse Analysis (CDA) som 

på svenska kallas kritisk diskursanalys. Winther-Jørgensen & Phillips (2000) förespråkar 

att diskursanalysen inte används som en analysmetod utan dess teoretiska och 

metodologiska grund och menar att det är en paketlösning. Denna innehåller antaganden 

om språkets roll i den sociala konstruktionen av världen, teoretiska modeller, 

metodologiska riktlinjer och tekniker för språkanalys.  

 

DISKURS 

Enligt Peter Berglez och Ulrika Olausson (2008:133) handlar en diskurs i grund och 

botten om språkliga praktiker, det vill säga att exempelvis prata och skriva. Dessa 

språkliga praktiker är, när de betecknas som diskurser, sociala handlingar och 

språkanvändning som systematiserar verkligheten utifrån en särskild position i samhället. 

Berglez (2010:271) menar att diskursbegreppet innehåller flera olika betydelser, men att 

den mer grundläggande definitionen är att det är språkuttryck och samtal. En diskurs 

sker när två eller flera personer interagerar med varandra på något sätt och betydelsen av 

social interaktion är det essentiella. Han menar att hela samhället därför kan föreställas 

som en diskurs där alla ”osynliga” strukturer, värderingar och normer äger rum (Berglez 

2010:272). 

  En av de andra definitionerna har sin utgångspunkt i de moderna institutionerna där en 

diskurs ses som en kunskapsproduktion. Var och en av dessa institutioner har utvecklat 

en viss typ av expertis som har kommit till genom regler, rutiner och konventioner, vilka 

i sin tur bestämmer vad och hur institutionerna gör olika saker (ibid). Berglez (2010) tar 

även upp att nyheter är diskurs då de utgör ett slags språk. Inom diskursen paketeras den 

sociala verkligheten på ett särskilt sätt, vilket framträder tydligt genom 

nyhetsrapporteringsspråket. Nyheter produceras även inom ramen för en institutionell 

verksamhet där det finns en kunskapsproduktion med egna regler, rutiner och 

konventioner (Berglez 2010:273). 

  Författarna Marianne Winther-Jørgensen och Louise Phillips (2000) har i sin bok, 

Diskursanalys som teori och metod, tagit upp tre angreppssätt som har sin bakgrund i 

strukturalistisk och poststrukturalistisk språkteori; Ernesto Laclau och Chantal Mouffes 

diskursteori, Norman Faircloughs kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. 

  Norman Faircloughs teori om kritisk diskursanalys betonar att diskursen bidrar till 

skapandet av den sociala världen, men till skillnad från Laclaus och Mouffes diskursteori 
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anser han att diskursen bara är en av flera aspekter av varje social praktik (Winther-

Jørgensen & Phillips 2000:13). I den kritiska diskursanalysen är en stor del att identifiera 

förändringar i rådande diskurs eller element från en tidigare etablerad diskurs. Han anser 

att en diskurs bygger på en tidigare etablerad syn på språket och att det borde tolkas 

därefter. Detta görs genom fokus på intertextualitet, det vill säga att en text bygger på 

element från diskurser och andra texter. Genom att koppla samman dessa olika element 

från diverse diskurser kan språkbruket förändra de enskilda diskurserna och därför även 

den sociala och kulturella omvärlden. Med fokus på intertextualiteten kan både 

återskapandet av diskurser och förändringen av diskurser betraktas, genom nya 

sammansättningar (ibid). 

  De tre angreppssätten delar uppfattningen om att språket spelar en aktiv roll i 

skapandet och förändringen av sociala relationer. Dessa innefattar utforskandet och 

kartläggandet av maktrelationer i samhället och pekar på möjligheter till förändring.  

 

3.4 Ideologi 

Ideologibegreppet brukar traditionellt kopplas samman med marxistisk forskning och 

analys av klassamhället, hur de dominerande klassernas intressen och makt döljs i 

samhällets institutioner och i det vardagliga språket. Idag används begreppet mer utvidgat 

och anspelar på gemensamma ”clusters of beliefs in our minds” (van Dijk 1998:26). Hall 

(1986:29) definierar ideologi som ” the mental frameworks … which different classes and 

social groups deploy in order to make sense of … the way society works” och utifrån 

denna definition kan olika typer av grupper sägas odla ideologier. För att begränsa 

ideologibegreppet för kritisk diskursanalys och dess maktaspekt, kan det därför handla 

om sådana betydelser som på olika sätt reproducerar rådande maktstrukturer. Enligt 

Berglez (2010:267) kan ideologibegreppet sägas vara den kritiska diskursanalysens 

teoretiska fundament. En bra presentation för begreppet är definitionen som Zizek 

(1999:9-15) har tagit fram: 

 

• Ideologi är en samling idéer som tillsammans konstituerar en tro eller övertygelse 

om någonting. 

• Ideologi har en materiell karaktär i form av konkreta institutioner. 

• Ideologi produceras i relation mellan människor (på arbetsplatsen, i den privata 

sfären etc.) genom ritualer och praktiker. 
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Det är viktigt att uppmärksamma det omedvetna skapandet av ideologi, som innebär att 

man inte är medveten om att ens handlingar bidrar till att producera en ideologisk makt. 

Avslöjandet av detta är centralt för ideologikritiken som länge analyserade det marxistiska 

klassamhället. Idag är ideologikritiken ett verktyg för att analysera hur olika ideologiska 

makt- och dominansförhållanden etableras i samhället (Berglez 2010: 268). I vårt 

vardagliga språk döljs samhällets orättvisor och ideologikritikens uppgift är att exponera 

dessa förhållanden.  Ideologikritiska studier av medier och nyheter har som utgångspunkt 

att de ofta innehåller en dramatisk historia samt att de har uppstått som följd av politiska, 

ekonomiska eller kulturella motsättningar där någon i till slut har vunnit (Jameson 1993, i 

Berglez 2010:269). Därför handlar det om att kunna upptäcka textens konfliktfyllda 

tillkomst, från ett kortare och längre tidsperspektiv och att därmed ställa sig frågor som: 

Varför blev texten som den blev? Skulle inte denna text ha kunnat bli på ett annat sätt? 

Nyhetskonsumtion är en vardaglig rutin och oftast ifrågasätter läsaren inte innehållet i 

denna. I brist på intresse och tid ”köper” vi ofta, medvetet eller omedvetet, det som 

rapporteras av medierna som neutral fakta. Enligt Berglez (2010:269) är det just detta 

som är intressant utifrån ett ideologikritiskt perspektiv, då en text fungerar som en 

ideologi förutsatt att den framträder som objektiv information där det inte finns något att 

ifrågasätta;   

 

När ett vinklat maktintresse framträder som neutral och okontroversiell information 

har vi att göra med ideologi. Och om jag som mediekonsument okritiskt anammar 

informationen finns det risk för att jag själv blir ”budbärare” av densamma. 

(Berglez 2010:269) 

 

3.5 Maktteori 
Michel Foucault var den första som började arbeta med diskursanalysen vars forskning 

traditionellt delas in i en tidig “arkeologisk” fas och en senare “genealogisk”. Foucaults 

diskursteori är en del av hans arkeologi, där han intresserar sig för att klarlägga reglerna 

för vilka utsagor som blir accepterade som meningsfulla och sanna i en bestämd historisk 

epok (Winther-Jørgensen & Phillips 2000:19). Foucault följer det socialkonstruktivistiska 

tänket om att kunskap inte bara är en avspegling av verkligheten utan att sanningen är en 

diskursiv konstruktion och att olika kunskapsregimer bestämmer vad som är sant och 

vad som är falskt (ibid).  

  I sitt genealogiska arbete utvecklar Foucault en teori om makt/kunskap där han 

förespråkar att makten är lika lite som diskursen något som tillhör bestämda agenter. 
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Makten är spridd över olika sociala praktiker. Det är genom makten som vår sociala 

omvärld skapas, som objektet skiljs åt och får karaktäristiska relationer till varandra 

(Winther-Jørgensen & Phillips 2000:20). Foucault menar att maktrelationer kan förstås 

bäst utifrån de tekniker och former som de uttrycks i. Det är utifrån perspektivet att 

makten uppstår i relationer och uttrycks i handlingar som makt finns överallt (Alvesson 

& Sköldberg 2008:370f).  

   För Foucault är diskursbegreppet det som förenar kunskap och makt, att det är vid 

detta begrepp de båda andra begreppen förenas (Danaher, Shirato & Webb 2012:48). 

Enligt Foucault kan kunskap inte friläggas från makt och vetande och menar att det är 

parallella begrepp. Vidare menar han att kunskap ligger till grund för maktutövning och 

att maktutövning också i sin tur producerar kunskap (Alvesson & Sköldberg 2008:373f);  

 

Power produces knowledge . . . power and knowledge directly imply one another . . . 

there is no power relation without the correlative construction of a field of knowledge, 

nor any knowledge that does not presuppose and constitute at the same time power 

relations. 

 (Foucault 1995:27) 

 

Som skrivits ovan anser Foucault att makt inte är ett objekt som kan ägas av något eller 

någon. Den finns överallt och är ett evigt flöde som flyttas beroende på hur olika 

grupper och diskurser förhandlar relaterar till och tävlar med varandra (Danaher, Shirato 

& Webb 2012:50). 

   Journalistikens påverkan på den allmänna opinionen kan ses som en typ av 

maktutövande, i hur och varför människor uppfattar den humanitära krisen i 

Centralafrikanska republiken på ett visst sätt och vilken ställning de sedan väljer att ta till 

händelsen.  

 

3.6 Dagordningsteori - mediernas makt 

Det finns flertalet studier som visar att medier har en stor makt på den allmänna 

opinionen. Enligt Maxwell McCombs bekräftas detta genom att det finns ett 

orsakssamband mellan allmänheten och mediernas dagordning (McCombs 2006:40). 

Dagordningsteorin skapades av Maxwell McCombs och Donald L. Shaw (1972) när de 

upptäckte följande fenomen;  
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The press may not be successful much of the time in telling people what to think, 

but it is stunningly successful in telling its reader what to think about.  

(McCombs & Shaw 1972:177)  

 

Med dagordning menar McCombs de frågor och diskussioner som pågår i samhället och 

den existerande diskursen (McCombs 2006:11). Nästan alla frågor på den allmänna 

dagordningen blir för medborgare en andrahandsverklighet som struktureras och 

konstrueras av journalisters rapporter om dessa händelser och situationer. Genom att 

medierna dagligen väljer ut och presenterar nyheter riktar redaktörer och nyhetschefer 

vår uppmärksamhet och påverkar vår uppfattning om vilka frågor som är viktigast 

(McCombs 2006:23). Så klart gäller detta även omvänt, det vill säga att det medierna inte 

tar upp på agendan blir inte heller det som är viktigt för människor i samhället 

(Strömbäck 2009:105). Medierna kan visserligen aldrig bestämma vad människor ska 

tycka, däremot kan de genom val av frågor, ämne, attribut, källor, fakta och ord, väcka 

associationer och göra visa tankar mer framträdande och därigenom föreslå vissa 

specifika sätt att tänka (Strömbäck 2009:137).  

   Mediernas inflytande över dagordningen är oftast ett oavsiktligt sidoresultat av det 

ökade kravet på att fokusera på ett fåtal ämnen i nyheterna varje dag (McCombs 

2006:44). En undersökning från 1960-talet där allmänheten skulle prioritera de 14 

viktigaste frågorna på dagordningen visade en hög grad överensstämmelse mellan 

mediernas nyhetsdagordning och allmänhetens dagordning (McCombs & Shaw 

1972:177f).  
 

3.7 Sammanfattning 

Socialkonstruktionismen används i denna uppsats som grund och ifrågasätter hur 

verkligheten är konstruerad (Winther-Jørgensen & Phillips 2000:11). Den kan kopplas till 

sociala representationer genom att de båda ifrågasätter hur verkligheten konstrueras, 

dock utgår sociala representationer (i denna uppsats) från att medierna spelar en 

avgörande roll i skapandet av gemensamma föreställningar och betonar att sociala 

representationer produceras genom interaktion och kommunikation (jmf Chaib & Orfali 

1995; Höijer 2008). Därmed, genom interaktion, kommunikation och skapandet av 

gemensamma föreställningar, bildas en diskurs i samhället där alla ”osynliga” strukturer, 

värderingar och normer äger rum (Berglez 2010:272). De sociala representationerna och 

socialkonsruktionismen skapar alltså diskurs medan diskurs även skapar sociala 
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representationer (Höijer 2008:140). Foucault följer det socialkonstruktivistiska tänket om 

att kunskap inte bara är en avspegling av verkligheten utan att sanningen är en diskursiv 

konstruktion och att olika kunskapsregimer bestämmer vad som är sant och vad som är 

falskt (Winther-Jørgensen & Phillips 2000:19). Genom att samhället litar på att medierna 

ger dem den informationen de behöver produceras en ideologisk makt dem sinsemellan 

(Zizek 1999:11). Varje diskurs har sina egna sanningar där mycket anses vara sant, fast 

det inte behöver vara det, utan är sant utifrån den rådande ideologin i diskursen. Det är 

denna så kallade ”sanning” som skapas när ideologin i diskursen framställs som neutral 

och objektiv (Hall 2003:49). McCombs och Shaw (1972) har bekräftat detta genom 

flertalet studier som visar att medier har en stor makt på den allmänna opinionen och 

hänvisar till att det finns ett orsakssamband mellan allmänheten och mediernas 

dagordning (McCombs & Shaw 1972:177f). McCombs menar även att dagordningen är 

det som människor i samhället diskuterar och är därför diskurs. Genom att medierna 

dagligen väljer ut och presenterar nyheter riktar redaktörer och nyhetschefer vår 

uppmärksamhet och påverkar vår uppfattning om vilka frågor som är viktigast 

(McCombs 2006:23). 
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4. Metod 
Jag har valt att använda mig av den kritiska diskursanalysen som metod då den kommer 

bidra med ett djupt perspektiv och en grundlig analys. Peter Berglez (2010:266) menar att 

medier och journalistik inte enbart uppfattas som information utan som sociala 

handlingar och att när medierna rapporterar sina nyheter ”görs” något med samhället. 

Kritisk diskursanalys är särskilt användbart för denna studie då den uttrycker kritik mot 

den nuvarande mediediskursen, det vill säga att den ifrågasätter varför medierna ser ut 

som de gör, vems perspektiv som verkligheten egentligen beskriver och om det kan 

tänkas att nyhetsrapporteringen innehåller representation av en ideologi som talar för ett 

visst intresse eller en specifik agenda (jmf Berglez 2010:266). 

 

4.1 Kritisk diskursanalys 
Den kritiska diskursanalysen är kritisk för att den avser kartlägga den diskursiva 

praktikens roll i upprätthållandet av världen med sociala relationer med ojämlika 

maktförhållanden. Det övergripande syftet är att få mer jämlika maktförhållanden i 

kommunikationsprocesserna och i samhället som helhet (Winther- Jørgensen & Phillips 

2000:69). För att makten ska kunna förstås behöver alltså de språkliga strukturerna 

utredas. Det centrala är relationen mellan samhälle och språk, hur det sistnämnda är med 

och skapar det förstnämnda (Berglez & Olausson 2008:123). Enligt Berglez (2000:196) är 

det viktigt att vid en kritisk diskursanalys uppmärksamma hur medier tenderar att 

påverka samhället, både ur ett kulturellt, politiskt och ideologiskt perspektiv. Kritisk 

diskursanalys kan ställa frågor om till exempel hur propaganda och maktintressen 

genomsyrar nyhetsrapporteringen av militära konflikter, hur mediernas 

vardagsinformation premierar vissa identiteter och diskriminerar andra eller hur det 

offentliga samtalet genomsyras av marknadskapitalistiska intressen (Berglez & Olausson 

2008:124). Den syftar alltså inte bara till att beskriva hur saker och ting är i samhället, 

utan även till att förändra samhället till det bättre. Norman Fairclough (1995) är en av de 

främsta förespråkarna för den kritiska diskursanalysen och är har skapat den modell som 

kommer användas i analysen. Faircloughs angreppssätt är en textorienterad diskursanalys 

som försöker koppla ihop tre traditioner, vilka är: detaljerad textanalys inom lingvistiken, 

makrosociologisk analys av social praktik och den tolkande mikrosociologiska traditionen 

inom sociologin (ibid). 
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  För att göra det så lätt som möjligt att förstå vad en kritisk diskursanalys går ut på kan 

det här appliceras på en nyhetstext, vilket är det jag kommer analysera nedan (kapitel 5). I 

boken Metoder i kommunikationsvetenskap (2010) under ett kapitel av Peter Berglez 

(2010:273) förklarar han att:  

 

[…] en nyhetstext är inte en slumpmässig kombination av tecken, utan en 

strukturell företeelse. Ord och satser är strukturerade så att ett språk framträder, 

vilket i sin tur möjliggör mening: att jag förstår det skrivna. Om jag tolkar och 

förstår en text ungefär på samma sätt som många andra, indikerar detta att jag är 

del av, eller ”fångad” i, en större språk- och samhällsgemenskap. 

 

  Enligt Berglez (2010:274) reflekterar vi sällan över exempelvis varför nyhetsartiklar har 

rubriker, underrubriker eller ingresser och det är just detta den kritiska diskursanalysen är 

ute efter att lyfta fram, de omedvetna sociokulturella processerna. Kritisk diskursanalys 

kan utföras på alla typer av diskurser, texter och medier. Det är dock viktigt att fördjupa 

sig i den aktuella diskursens, textens och mediets karaktär, som i mitt fall kommer bli 

nyheter (diskurs), nyhetsartiklar (text) och nyhetspress (medier). 

 

4.2 Faircloughs tredimensionella modell 

Vid en analys av diskurser ska fokus ligga på två dimensioner; den första är den 

kommunikativa händelsen som innefattar ett fall av språkbruk som exempelvis en 

tidningsartikel, en film etc. och den andra är diskursordningen som är det totala av de 

diskurstyper som används i en social institution eller social domän (Winther-Jørgensen & 

Phillips 2000:73). Dessa diskurstyper skiljer Fairclough (1995b:56) på två olika sätt, vilka 

är diskurser och genrer. Diskurser är de språkliga konstruktionerna som representerar en 

bestämd social praktik och genrer är sättet som dessa sociala konstruktioner framförs på. 

Som exempel på diskursordningar nämner Fairclough mediernas eller sjukvårdens 

diskursordning och de exempel som ges på genrer är reklam- eller nyhetsgenre (ibid). I 

varje diskursiv praktik – det vill säga i produktion och konsumtion av tal och skrift – 

används diskurstyper (diskurser och genrer) på bestämda sätt (Winther-Jørgensen & 

Phillips 2000:73). 
  En kommunikativ händelse har däremot tre dimensioner där analysen ska beskriva och 

förklara (1) textens egenskaper (text), (2) de produktions- och konsumtionsprocesser 

som är förbundna med texten (diskursiv praktik) och (3) den bredare sociala praktik som 

den kommunikativa händelsen är en del av (social praktik) (Winther-Jørgensen & Phillips 
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2000:74). Fairclough (1995a) samt Winther-Jørgensen och Phillips (2000) benämner här 

den tredje dimensionen på olika sätt. Fairclough kallar begreppet sociokulturell praktik 

medan Winther-Jørgensen och Phillips kallar det social praktik. Denna studie kommer 

använda den senare benämningen och eftersom de författarna tolkar Fairclough kommer 

hans diskursanalys vara utgångspunkten. Nedan syns Faircloughs tredimensionella 

modell. 

 
Bild 1. Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys. Tolkad av Winther-Jørgensen & Phillips 

(2000:74). 

 

Analysen av diskursiv praktik fokuserar på hur textförfattare bygger på de diskurser och 

genrer som redan finns när de skapar en text och hur den tolkas av användare genom 

diskurser och genrer som existerar (Winther-Jørgensen & Phillips 2000:75). Analysen av 

en kommunikativ händelse innebär att analys av: diskurser och genrer som artikuleras i 

produktionen och konsumtionen av texten (den diskursiva praktikens nivå), deras 

lingvistiska uppbyggnad (textnivå) och överväganden om huruvida den diskursiva 

praktiken reproducerar eller omstrukturerar den existerande diskursordningen och/eller 

vilka konsekvenser det har för den bredare sociala praktiken (den sociala praktikens nivå) 
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(ibid). En kommunikativ händelse formar och formas av den bredare sociala praktiken 

genom dess förhållande till diskursordningen (Winther-Jørgensen & Phillips 2000:76). 

 

TEXT 

Genom att göra en detaljerad analys av texternas egenskaper kan det kartläggas hur 

diskurserna förverkligas textuellt. Detta kan göras med hjälp av en lingvistisk textanalys 

där intresset ligger vid artiklarnas struktur, ordval och meningar som används och hur 

dessa sammanställs i artiklarna (Fairclough 1995b:58). Det finns en mängd verktyg för 

analysen av texter där några utvalda är interaktionell kontroll (förhållandet mellan talare), 

etos (hur identiteter konstrueras), metaforer och grammatik (Winther-Jørgensen & 

Phillips 2000:87). Metaforer kan användas för att beskriva en händelse med andra termer 

än de bokstavliga (Bergström & Boréus 2005:264). Att undersöka metaforer i en text kan 

definiera varför metaforen används i sammanhanget och på så vis fastställa effekten och 

syftet (Bergström & Boréus 2005:267).  

  Winther-Jørgensen och Phillips (2000:87) tar upp två viktiga grammatiska element: 

transitivitet och modalitet. Vid analys av transitivitet läggs fokus på hur händelser och 

processer förbinds (eller inte förbinds) med subjekt och objekt. Intresset ligger i att ta 

reda på de olika ideologiska konsekvenser olika framställningsformer kan ha. Ordet 

modalitet betyder ”sätt” och dess analys fokuserar på talarens grad av instämmande i en 

sats. För att klargöra betydelsen av modalitet kommer här ett exempel från Winther-

Jørgensen och Phillips (2000:88): ”påståendena ”det är kallt”, ”jag tycker att det är kallt” 

och ”kanske är det lite kallt” är olika sätt att uttrycka sig om temperaturen; olika 

modaliteter där talaren förbinds på olika sätt med sitt påstående”. Därmed får valet av 

modalitet konsekvenser för diskursens konstruktion av både sociala relationer och 

kunskaps- och betydelsesystem (Winther-Jørgensen & Phillips 2000:87f). 

 

DISKURSIV PRAKTIK 

Analysen av den diskursiva praktiken fokuserar på hur texten är producerad och hur den 

konsumeras, vilket kan undersökas på flera olika sätt. Det kan exempelvis fås genom ett 

sociologiskt intryck av produktionsförhållandena på en tidning, genom att undersöka 

vilka led och förändringar i dessa, en text måste gå igenom innan den trycks (Winther-

Jørgensen & Phillips 2000:85). Analysen av diskursiv praktik fokuserar på hur 

artikelförfattaren bygger texten på diskurser och genrer som redan finns och även hur 

den som tar emot texten använder dessa diskurser i sin tolkning av texten (Winther-

Jørgensen & Phillips 2000:75).   
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    Syftet med figuren nedan är att illustrera och på så vis hjälpa till i analysen av hur 

makten över journalistiken generellt sett villkoras av politiska och juridiska villkor, 

ekonomiska villkor, källor, kulturella värderingar, teknologiska villkor, mediepubliker och 

av konkurrens med andra medieföretag. De olika faktorernas påverkan riktar sig i första 

hand mot medieföretagen, medan nyhetsredaktionerna och journalistiken påverkas 

indirekt. I dessa fall sker det genom att medieföretagen, påverkade av de yttre faktorerna, 

påverkar nyhetsredaktionerna och i förlängningen journalistikens innehåll (Strömbäck 

2009:144).  

 

 
Källa: Modell från Strömbäck (2009:144) 

 

  Hur texten konsumeras och produceras kan undersökas genom intertextualitet, som 

betecknar det förhållande som anger att kommunikativa händelser bygger på tidigare 

händelser, det börjar aldrig om från början (Winther-Jørgensen & Phillips 2000:77). 

Enligt Fairclough (1992:117) kan en text ses som en intertextuell kedja av texter, där 

”samma” text finns i flera olika utformningar. Vid analys av en sådan kedja kan det bli 

klart hur upptäckter och innehåll förändras. Med detta som utgångspunkt kommer jag 

undersöka artiklar från olika tidningar och olika tidpunkter för att klarlägga eventuell 

intertextualitet. 

  När analys av interdiskursivitet ska genomföras läggs fokus på att identifiera på vilka 

eller vilken diskurs/er texten innehåller. Hög interdiskursivitet kan kopplas samman med 

förändring, medan låg interdiskursivitet tyder på reproduktion av det bestående 
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(Winther-Jørgensen & Phillips 2000:87). Både intertextualitet och interdiskursivitet 

identifieras genom att textuellt studera om texten bygger på andra texter eller diskurser. 

 

SOCIAL PRAKTIK (Sociokulturell praktik) 

När textens text och diskursiva praktik har undersökts ska dessa boxar sedan placeras i 

förhållande till den yttersta, alltså till den bredare sociala praktiken. Det är relationen 

mellan texten, den diskursiva praktiken och den sociala praktiken som är det intressanta i 

analysen (Fairclough 1995b:57). Denna placering har två aspekter, varav den första är att 

klarlägga relationerna mellan den diskursiva praktiken och den diskursordning som den 

ingår i och den andra är att klarlägga de icke-diskursiva sociala och kulturella relationer 

och strukturer som skapar ramen för den diskursiva praktiken (Fairclough 1992:237). Det 

innebär att en kartläggning görs av de diskurser som den diskursiva praktiken ingår i för 

att se hur de olika diskurserna regleras och fördelas, detta för att kunna klarlägga vad den 

diskursiva praktiken får för ideologiska, politiska och sociala konsekvenser (Winther-

Jørgensen & Phillips 2000:90). Det är under denna analysnivå frågan om förändring och 

ideologiska konsekvenser kan närma sig (ibid). Det är även under denna del i analysen 

det kan studeras vilken status författaren försöker tilldela de olika aktörerna i texten 

(Fairclough 1995b:62). 

  Jag kommer nedan visa mitt analytiska tillvägagångssätt där jag har punktat upp ett antal 

frågor som jag anser kan hjälpa mig vid analysen. Detta analysschema tar sin 

utgångspunkt i Faircloughs tredimensionella modell som jag har beskrivit ovan och syftar 

till att försöka svara på hur dessa nyhetsberättelser ser ut och vad det kan finnas för 

diskurser. 

 

4.3 Analysschema 
Nyhetsartiklarna som jag har valt ut kommer att analyseras utifrån Faircloughs tre 

dimensioner som förklarades ovan och genom ett eget konstruerat analysschema. Detta 

analysschema ska tillämpas på artiklarna som jag har valt ut för att jag i den möjliga mån 

ska kunna analysera var artikel på någorlunda samma sätt, vilket påverkar hur 

reliabiliteten och validiteten kommer se ut i min studie. Dessa frågor kommer ställas efter 

genomläsning av varje artikel och förhåller sig inte till frågeställningarna på något annat 

sätt än att de ska hjälpa till att nå slutresultatet. Jag kommer först att analysera texterna 

genom att definiera och kategorisera ämnen, med hjälp av mina frågor nedan, som 

därmed kan underlätta analysen och upptäcka textens rådande diskurser. Jag har valt att 
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inte dela upp frågorna i de tredimensionella nivåerna, då jag anser att det ger ett resultat 

som sträcker sig över alla nivåer. Detta enligt Fairclough som anser att en kombination 

och analys av dessa ihop ger bäst resultat.  

 

• Vad handlar nyhetsartikeln om? Vad vill den berätta?  

• Finns det någon historisk bakgrund i texten?  

• Framkommer anledningen till varför texten är skriven?  

• Går det att hitta någon målgrupp i texten? Om ja, vilken?  

• Vad förmedlas i rubrik och ingress? 

• Vilka är aktörerna som får komma till tals i artikeln? Hur får de komma till tals?  

• Hur är journalistens författarton?  

• Vilken genre och diskurs kan texten tillhöra? 

• Hur konstruerar artikelförfattaren den humanitära krisen i Centralafrikanska 

republiken? 

• Finns det information som journalisten tar för givet att läsaren är medveten om? 

I sådana fall vad?  

• Finns det information som läsaren kan få genom att “läsa mellan raderna”? 

Vilken i sådana fall?  

• Finns det någon information i texten som är överflödig och/eller irrelevant? Om 

ja, vad kan den informationen leda till för slutsatser?  

• Vad använder journalisten för ordval? Hade journalisten kunnat använda andra 

ord?  

• Förekommer vissa ord, metaforer, synonymer eller fraser mer frekvent än andra?  

• Reproducerar den diskursiva praktiken diskursordningen - och bidrar därmed till 

att upprätthålla status quo i den bredare sociala praktiken?  

• Vilka är den diskursiva praktikens ideologiska, politiska och sociala 

konsekvenser?  

• Förstärker och döljer den diskursiva praktiken vissa ojämlika maktförhållanden i 

samhället eller sätter den maktpositionerna i fråga genom att framställa 

verkligheten och de sociala relationerna på ett nytt sätt? 
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4.4 Kritisk metoddiskussion 

Som metod kan kritisk diskursanalys kritiseras på grund av att det är svårt att behålla 

objektivitet i specifika delar av den. Jag har gjort medvetna avgränsningar i urvalet av 

data och i analysarbetet för att säkerställa att informationen berör rätt områden. Jag har 

därför lagt större tyngd vid vissa delar av mediernas rapportering, medan andra delar har 

exkluderats. Det är viktigt i kritisk diskursanalys att förhålla sig objektiv, då det är vanligt 

att den som studerar är en del av den kultur och det samhälle som ska studeras. Därför 

delas ofta många självklarheter, det vill säga diskurser och samhällets normer och 

värderingar, som finns i materialet. Detta i sin tur blir problematiskt då jag är del av och 

påverkad av den rådande ideologin i samhället (Winther- Jørgensen & Phillips 2000:28). 

Genom att ha förhållit mig objektiv till materialet har jag kritiskt kunnat granska 

diskurser, ideologier och maktförhållanden i samhället. En annan problematisk del i den 

kritiska diskursanalysen är att det finns diverse sätt att använda den på och därmed 

uppstår olika tolkningar. Det finns exempelvis ingen klar gräns mellan analysen av den 

diskursiva praktiken och analysen av den sociala praktiken, vilket bidrar till att det ofta 

skapas en egen tolkning. Med detta som bakgrund kan därför studiens reliabilitet och 

validitet bli ifrågasatt, då det är svårt att göra om den och få exakt samma svar. Därför är 

det viktigt att använda vetenskapligt erkända analysmetoder och att vara noggrann och 

förklarande när en tolkning görs.  

 

4.5 Insamling av material 
Insamlingen av empiriskt material har skett genom att välja ut åtta tidningsartiklar som 

handlar om den humanitära krisen i Centralafrikanska republiken. Denna studie 

fokuserar på storstadspress och därför har fokus legat på de större tidningarna. För att 

avgränsa datainsamlingen har jag valt att fokusera på följande tidningar: Dagens Nyheter, 

Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan. Dessa har jag valt för att det är 

de tidningar med flest läsare i Sverige. Jag har valt ut två olika tidsperioder då 

rapporteringen om krisen vid dessa tillfällen ökade. De två tidsperioder som jag valde 

var: från första januari till och med sista april och från första augusti till och med sista 

oktober 2013. I och med att krisen i Centralafrikanska Republiken har ansetts som 

“bortglömd” av medierna valde jag ett längre tidsspann och för att därmed få fler artiklar 

att välja bland. Dessa artiklar har hittats med hjälp av Retriever Mediearkivet med hjälp av 

sökorden: “Centralafrikanska republiken”, “humanitär kris” och “bortglömd kris”. De 

båda sista sökorden har använts i samband med det första ordet för att undvika 
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sökresultat på andra kriser av samma typ. I urvalet av artiklarna valdes de som handlade 

om flera olika länder i samma berättelse bort, då jag vill, i enlighet med mitt syfte, 

fokusera på nyhetsberättelser om den humanitära krisen i Centralafrikanska Republiken. 

Jag har valt ut två artiklar från var tidning.  

 

DAGENS NYHETER 

Dagens nyheter grundades 1864 av Rudolf Wall och är en oberoende liberal 

morgontidning som ges ut dagligen av AB Dagens Nyheter vilket är ett dotterbolag till 

Bonnier AB. Aktiemajoriteten innehas av familjen Bonnier. Tidningen har en upplaga på 

285 700 exemplar på vardagar och 330 000 exemplar på söndagar (2012) vilket gör den 

till Sveriges största morgontidning (Nationalencyklopedin 2013).  

 

GÖTEBORGS-POSTEN 

Göteborgs-Posten, GP, grundades 1859 och är en liberal daglig morgontidning. 

Göteborgs-Posten ingår i Stampen AB, vars majoritetsägare är Peter Hjörne med familj 

och bolag. Tidningen har en upplaga på cirka 200 000 exemplar (2012) vilket gör den till 

den näst största morgontidningen i Sverige (Nationalencyklopedin 2013) 

 

SVENSKA DAGBLADET 

Svenska Dagbladet (SvD) grundades 1884 som ett organ för unionsfientliga och 

tullvänliga krafter och är en obunden moderat morgontidning som ges ut dagligen. Sedan 

1998 innehas aktiemajoriteten av Schibsted. Tidningen har en upplaga på 175 200 

exemplar på vardagar (2012) vilket gör den till Sveriges tredje största tidning 

(Nationalencyklopedin 2013). 

SYDSVENSKAN 

Sydsvenska Dagbladet Snällposten, Sydsvenskan, grundades 1870 och är en oberoende 

liberal daglig morgontidning som ges ut dagligen i Malmö. 1994 blev Sydsvenskan ett 

dotterbolag till Tidnings AB Marieberg, som i sin tur 1998 togs över av Bonnier AB. 

Tidningen har en upplaga på 104 500 exemplar (2012) (Nationalencyklopedin 2013). 

 

4.6 Materialgenomgång 

Materialet består av åtta artiklar från svensk storstadspress, varav tre artiklar är från TT. 

Artiklarna skiljer sig från varandra i flera avseenden, både i hur de är uppbyggda (med 

ordval, beskrivande språk etc.) och i deras utgångspunkter, där den största skillnaden 
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artiklarna sinsemellan gäller vilken genre texten hamnar i. De flesta av artiklarna hamnar i 

en fakta- eller informationsgenre, dock är det värt att påpeka att vissa artiklar som är i 

denna genre även har inslag av en berättargenre eller intervjugenre. I de artiklar som inte 

renodlat är i faktagenren finns det mycket citat från civilbefolkning i Centralafrikanska 

republiken som jag anser inkluderas i texten för att de är med om händelsen i nuet. 

Rubriker, ingresser och ibland till och med brödtext, för de olika artiklarna är väldigt 

snarlika i vissa fall. Många av artiklarna är uppbyggda på intertextuella kedjor, vilket 

innebär att kommunikativa händelser bygger på tidigare händelser och att det aldrig 

börjar om från början (jfr Winther-Jørgensen & Phillips 2000:77). Enligt Fairclough 

(1992:117) kan en text ses som en intertextuell kedja av texter, där ”samma” text finns i 

flera olika utformningar. I och med att de olika artiklarna liknar varandra, i alla fall de 

som är i samma perioder har analysarbetet visat att upptäckter och innehållet i artiklarna 

förändras aningen, där det finns vissa tillägg och bortfall av information.  

 Det generella språket i artiklarna är lättförståeligt, bortsett från några ordval som känns 

onödigt komplicerade. Det finns många metaforer vilket kan säga mycket om språket 

och diskurser. Jag kommer att återkomma till metaforer och specifika ordval under de 

olika temana nedan. Vidare anser jag det viktigt att ta upp objektivitet hos journalisten, 

vilken i flera artiklar ofta försvinner lite, om än helt och hållet. I de artiklar som är helt 

faktabaserade syns det att journalisten försöker hålla en hög objektivitet, medan i de 

artiklar som är mer beskrivande är det tydligt att journalisten har låtit sig påverkas av 

omgivningen, vilket syns genom fler känslosamma ordval och skapandet av medlidande 

hos läsaren.  

  Jag har som utgångspunkt att alla diskurser jag definierar ingår i mediernas 

diskursordning, vilken kommer analyseras i förhållande till de olika diskurserna nedan.  

 

ARTIKLARNA 

DAGENS NYHETER 

Starkt tvivel på att freden ska bli långvarig (publicerad 2013-01-14) handlar om civilpersonen 

Lilian Tambala och hennes syn på hur läget är i landet. Artikeln är skriven av en 

journalist på DN och kategoriserar sig i (vad som är min definition) den berättande typen 

av text. Artikeln går som nyhet under världensektionen. 

Fem beväpnade grupper terroriserar byn (publicerad 2013-03-28) handlar om civilpersonen 

Cecile Ngamba och hennes liv efter att presidenten i landet har störtats av rebeller. 

Artikeln är skriven av en journalist på DN och kategoriserar sig i den berättande typen av 

text. Artikeln publicerades som nyhet under världensektionen. 
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GÖTEBORGS-POSTEN 

Kaos i Bangui (publicerad 2013-03-27) handlar om att det genomförts en rebellkupp som 

störtat presidenten. Artikeln är skriven av TT och kategoriserar sig som faktabaserad 

text. Artikeln publicerades under utlandssektionen.  

Krismöte med rebeller men utan president (publicerades 2013-04-04) handlar om att andra 

länder har samlats till ett krismöte angående rebellkuppen. Artikeln är skriven av en 

journalist på GP och kategoriserar sig som faktabaserad text. Artikeln publicerades under 

utlandssektionen. 

 

SVENSKA DAGBLADET 

Drömmen om ett fritt land gick i kras (publicerad 2013-08-26) handlar om civilpersonen 

Goniba Bernadette som genom en livsberättelse förklarar Centralafrikanska republikens 

utveckling. Artikeln är skriven av en journalist på SvD och kategoriserar sig i den 

berättande typen av text. Artikeln är publicerad under SvD insikt.  

Våldsvåg i laglöst land (publicerad 2013-10-19) handlar om att om det inte görs något snart 

kommer landet kollapsa. Artikeln är skriven av en journalist på SvD och kategoriserar sig 

som en faktabaserad artikel. Den är publicerad under världensektionen.  

 

SYDSVENSKAN  

Huvudstaden plundras efter rebellernas intåg (publicerad 2013-03-25) handlar om rebellkuppen 

och att allt plundras i huvudstaden. Artikeln är skriven av TT och kategoriserar sig som 

faktabaserad. Den är publicerad under världensektionen.  

Nytt övergångsråd ska välja president (publicerad 2013-04-07) handlar om att rebelledaren 

som tog över efter presidenten har gett order om att ett övergångsråd ska utse president. 

Artikeln är skriven av TT och kategoriserar sig som faktabaserad. Den är publicerad 

under världensektionen.  
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5. Analys 
 

I nedanstående analys presenteras de olika teman som framkommit under läsningen av 

artiklarna och som kategoriserades med hjälp av det konstruerade analysschemat tidigare 

beskrivits. Dessa teman representerar de mest förekommande begreppen i artiklarna och 

har en tydlig koppling till tidigare redovisad teori och begreppen som tas upp där. I och 

med att dessa teman eller kategoriseringar har gjorts kommer olika delar av diverse 

artiklar dyka upp under de olika kategoriseringarna, alltså kommer analysen inte ske med 

en artikel åt gången. Jag har valt att först analysera texten, sedan den diskursiva praktiken 

och till sist den sociala praktiken. Under den sociala praktiken kommer det inte finnas 

teman då jag analyserar alla dessa i förhållande med varandra, samt text och diskursiv 

praktik. Detta för att den sociala praktiken undersöker hur diskurserna fungerar med 

varandra i diskursordningen och att jag därför valt att analysera dem tillsammans. Genom 

att sätta upp teman på detta sätt har uppsatsen en struktur som underlättar för läsaren 

samt att det skapar ett överskådligt sätt att se hur den humanitära krisen i 

Centralafrikanska republiken och nyhetsberättelser om den har konstruerats, 

reproducerats och framställts i medierna.  

 

5.1 Text  
EXPERTDISKURS  

I samtliga artiklar förekommer det expertmedverkan av olika typer av “experter”. 

Experternas medverkan i artiklarna sker antingen direkt genom citat eller indirekt genom 

att återskapa “experternas” tolkningar på problemen. Ett exempel på ett citat från en 

expert finns i artikeln Krismöte med rebeller men utan president (Göteborgs-Posten):  

 

“-Både Tchad och Frankrike har tröttnat på honom, de vill inte stödja honom längre”.  

 

Experten i detta fall är Ilmari Käihkö som är doktorand vid Institutionen för freds- och 

konfliktforskning på Uppsala universitet. Ett exempel på indirekt medverkan finns i 

artikeln Kaos i Bangui (Göteborgs-Posten):  

 

“Enligt FN har tiotusentals människor flytt från Centralafrikanska republiken till 

grannländer som Kongo-Kinshasa och Kamerun, rapporterar BBC.”  
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Dessa exempel är liknande i samtliga artiklar och varvas kontinuerligt med varandra. 

Genom att bygga upp en artikel med hjälp av experters uttalande legitimeras journalistens 

text då läsarens tillit och förtroende för texten förstärks genom experten (jmf Fairclough 

2003:98f). I flera olika artiklar har Läkare utan gränser citerats direkt eller blivit citerade 

indirekt. Exempel på direkta citat finns i Fem beväpnade grupper terroriserar byn (Dagens 

Nyheter) där frågorna som journalisten ställt till Läkare utan gränser finns med i artikeln 

eller i Våldsvåg i laglöst land (Svenska Dagbladet) där läkaren får förstärka situationen i 

landet.  

 

DET BORTGLÖMDA LANDET 

Som nämndes ovan i teoriavsnittet använder medierna sociala representationer när de 

skapar gemensamma föreställningar och syftet med alla representationer är att göra något 

okänt känt. De sociala representationerna syns tydligt i artiklarna och visar sig i form av 

förankring och objektifiering. 

   Det finns sociala representationer i samtliga utvalda artiklar. I de flesta artiklarna finns 

det exempel på förankring där en grupp militärer som gör uppror mot staten namnges 

“rebellerna”. Namngivning av Centralafrikanska republiken som “ett land som glömts av 

omvärlden” eller “den bortglömda krisen” förkommer också i fyra av de åtta artiklarna. I 

artiklarna Starkt tvivel på att freden ska bli långvarig (Dagens Nyheter), Fem beväpnade grupper 

terroriserar byn, Våldsvåg i laglöst land och Drömmen om ett fritt land gick i kras nämns det vid 

flera tillfällen att krisen i Centralafrikanska republiken är bortglömd av världen och i två 

artiklar skrivs det till och med att landet är bortglömt. Den förankring som tydligast 

förekommer i samtliga artiklar är emotionell förankring. Redan i de flesta rubriker och 

ingresser spelar journalisten på läsarens känslor och då framförallt på de medlidande 

känslorna som läsaren har för dessa typer av nyheter. Här kan två olika genrer skilja 

artiklarna åt: informativa nyheter och narrativa nyheter. Informativa nyheter är de som jag 

skulle vilja kalla faktabaserade nyheter och narrativa nyheter är de mer narrativa 

nyheterna, det vill säga de nyheter som är uppbyggda mer som en berättelse. Det är i 

framförallt den sistnämnda genren där hela artiklar är uppbyggda på emotionell 

förankring. Exempel på detta hittas i Starkt tvivel på att freden ska bli långvarig (Dagens 

Nyheter) där hela texten handlar om invånaren Lilian Tambala. Detta sker även i Fem 

beväpnade grupper terroriserar byn (Dagens Nyheter) och Drömmen om ett fritt land gick i kras 

(Svenska Dagbladet). I samtliga artiklar, även de faktabaserade, använder sig 

journalisterna av diverse ord eller uttryck för att skapa emotionell förankring i texten, 

som exempelvis: plundring, våldtäkter, död, flykt, hungerkatastrof, inbördeskrig, folk 
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tjänar fem kronor om dagen, anarki råder, malarian dödar så många människor att ingen 

längre håller räkningen. Ett exempel på emotionell förankring som definitivt förklarar 

begreppet finns i Svenska Dagbladet:  

 

“Sen sätter de sig runt den lilla skålen till hälften fylld med löv och vatten, som i vår värld 

inte hade mättat en mage, men som här ska mätta allihop”.  

 

En annan typ av social representation som finns i en artikel är objektifiering, vilket 

används genom att förvandla det okända till något konkret som vi kan se och ta på. När 

skribenten till artikeln Starkt tvivel på att freden ska bli långvarig (Dagens Nyheter) förklarar 

hur huvudstaden ser ut, genom att koppla det till Hollywood, blir det objektifiering:  

 

“På kullen i norr lyser sex vita bokstäver - BANGUI - en underbart ironisk 

efterhärmning av den världsberömda Hollywoodskylten i Los Angeles”.  

 

IDEOLOGI OCH MAKT  

Som nämndes ovan är hälften av artiklarna mer baserade på ett berättande sätt och den 

andra hälften är mer faktabaserade. De fyra artiklarna där texten är mer berättande 

innehåller, som tidigare nämnts, diverse exempel på emotionell förankring och skapar 

därmed mycket medlidande. De faktabaserade artiklarna däremot, trots vissa inslag av 

emotionell förankring, beskriver krisen i Centralafrikanska republiken mer 

faktagrundande och texten får därför en aningen likgiltig inställning till krisen. Här finns 

det även andra skillnader på en mikronivå, som exempelvis att de berättande artiklarna 

innehåller fler metaforer och andra beskrivande ordval än de faktabaserade artiklarna. 

Exempel på denna skillnad är först från en faktabaserad artikel och sedan från en 

berättande artikel: I artikeln Huvudstaden plundras efter rebellernas intåg (Sydsvenskan) skriver 

journalisten att:  

 

“Sporadisk skottlossning hördes i Bangui även under söndagen. Internationella 

rödakorskommittén larmade om många skadade som behövde vård.” 

 

I artikeln Drömmen om ett fritt land gick i kras (Svenska Dagbladet) skriver journalisten (om 

malaria):  
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“Hoppas på att det finns någon medicin. Hoppas på hoppet som många gånger är det 

enda som finns då malarian dödar så många människor att ingen längre håller 

räkningen.” 

  

Skillnaden mellan hur de båda artiklarna är skrivna är markant och som läsare är 

reaktionen på de båda texterna helt olik den andra, till princip samma innehåll, fast olika 

sätt att framföra det. En lyckad metafor kan bidra till att en mening kan få en helt ny 

betydelse och därmed ökad genomslagskraft hos publiken (Heradstveit & Bjørgo 

1996:68). Metaforer finns med i samtliga artiklar och här kommer några exempel ”ny våg 

av flyktingar”, ”är Bangui trofén”, ”Här finns den lilla spillra som återstår”, ”Marknadens 

saluständer gapar tomma”, ” En hungerkatastrof kan segla upp”, ”självständighet ligger i 

ruiner”, ”förvandlat landet till aska”, ”jobbar i motvind”, ”i ett hav av prioriteringar”, ”små 

droppar i en ström av människor” och ”bort från helvetet”, ” den nya våldsvågen”, ”blixt-

besök”, ”vården knäar”, ”Bangui har fallit”, ”kastat in landet i kaos” och ”frysta tillgångar”.  

   Det som även skiljer de faktabaserade artiklarna från de narrativa är sättet att koppla 

texten till en person. I de faktabaserade artiklarna finns det ingen typ av personifiering. I 

de narrativa artiklarna finns det en tydlig koppling till diverse personer som, genom 

texten, får berätta sina historier. Exempel på detta är genom Lilian Tambola, Goniba 

Bernadette eller Cecile Ngamba.  

 

VI OCH DEM 

Det är mycket intressant att känslan av “vi och dem” infinner sig när texterna läses, vilket 

det finns bra och goda exempel på kopplade till frasen den bortglömda krisen. De olika 

skribenterna framställer texterna på ett sätt där, egentligen alla länder förutom 

Centralafrikanska republiken, men framförallt länderna i väst, det vill säga vi blir en typ 

av inaktiva länder som snarare bidrar till läget än agerar. Ett exempel på detta, angående 

diamanter och olja som finns i landet, är i artikeln Starkt tvivel på att freden ska bli långvarig 

där journalisten skriver:  

 

“Alla vill till Centralafrika men få vill hjälpa”.  

 

I artikeln Fem beväpnade grupper terroriserar byn skriver journalisten genom ett citat från en 

civilperson:  
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“- Nu samlar jag ris som jag binder ihop till kvastar. Jag säljer dem för 150 CFA (runt två 

kronor) styck. Det ger mig en inkomst på 15 kronor om dagen. Inget man kan överleva 

på.”  

 

Genom att skribenten understryker det som kan av läsaren uppfattas som annorlunda i 

“den andres” lidande, eller i detta fall vardag, förhindras skapandet av den relationen som 

bidrar till att läsaren identifierar sig med “den andre”, genom att det skapas ett större 

avstånd mellan de båda (jmf Silverstone 2007:47). Samma sak sker i Drömmen om ett fritt 

land gick i kras då klyftan mellan oss och dem blir gigantisk. Journalisten skriver då att 

människorna äter löv med vatten och att:  

 

“De slurpar i sig med händerna, så snabbt att de sätter i halsen och hostar. För de är 

hungriga och har inte varit mätta på månader. Kanske på år. Kanske aldrig.”  

 

De faktabaserade texterna har ingen närhet, har avstånd men skapar samtidigt inget 

medlidande och känns därför, som jag skrev ovan likgiltigt inställd till krisen. Texterna 

som är mer narrativa, känns mer inriktade på att de ska vara intressanta för läsaren och 

kanske därför skapa ett nyhetsvärde som är svårt att annars hitta i en lågintensiv konflikt.  

 

5.2 Diskursiv praktik 
EXPERTDISKURS  

Expertdiskursen som finns i vårt samhälle präglar alla de artiklar jag har valt ut i 

uppsatsen. Det är ett medvetet val från journalisters sida att vilja ha med en expert för att 

förstärka ståndpunkten de vill framföra i sina texter. När en person som är expert på 

fred- och konfliktforskning förmedlar något om en kris, litar läsaren på att det är sant för 

att det är den som får uttala sig som är expert på sakfrågan. Detta överensstämmer med 

Faircloughs (2002:56) sätt att tänka, då han skriver att en diskurs kan vara ett verktyg i 

processen av hur vi producerar kunskap och att språkets sammanställning och 

sammanhang kan påverka ur vilket perspektiv mottagaren ska utgå ifrån, vid läsningen av 

en text. Detta innebär att journalisten begränsar möjligheterna för läsaren att tolka texten 

på olika sätt.   

  Det går sedan att dela in “små” diskurser under expertdiskursen. Experterna som syns i 

texterna är från FN och andra liknande auktoritära institutioner som hamnar i en politisk 

diskurs, medan Läkare utan gränser, doktoranden och andra liknande experter tilldelas en 
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“legitim” diskurs. Dessa diskurser representerar olika värderingar och normer i samhället. 

I artiklarna framställs de aktörer (exempelvis FN) som verkar i den politiska diskursen 

ofta som styrande i samhället och som läsaren egentligen inte kan lita på, vilket 

journalisten förstärker i exempel som att aktörer som har makt väljer att förbli inaktiva. 

Här syns det även en hög grad av modalitet, det vill säga att journalisten har en 

instämmande ton till det som experterna säger och det ifrågasätts inte. Ett exempel på 

detta finns i artikeln Nytt övergångsråd ska välja president (Sydsvenskan) där FN får uttala sig:  

 

”- De senaste två veckorna har våra kontor sett nya ankomster till Tchad, Kamerun och 

Kongo-Kinshasa, säger Adrian Edwards, talesman för FN:s flyktingorgan UNHCR, i ett 

pressmeddelande.”  

 

Om fokus istället läggs på hur Läkare utan gränser framställs i artiklarna Fem beväpnade 

grupper terroriserar byn (Dagens Nyheter) och Våldsvåg i laglöst land (Svenska Dagbladet), 

finns det tydliga tecken på hur journalisten vill peka på att de är hjältar, genom 

expertcitaten och indirekta meningar om agerande. I samtliga artiklar finns det alltså en 

låg interdiskursivitet då journalisterna väljer att spela på existerande diskurser i samhället 

för att reproducera det bestående.  

 

DET BORTGLÖMDA LANDET 

Diskursen kring sociala representationer är reproducerad i de flesta utvalda artiklar. Som 

skrivet ovan förekommer förankring både genom namngivning och emotionell 

förankring samt exempel på objektifiering.  Den emotionella förankringen används flitigt 

i samtliga artiklar och kan tolkas som ett sätt för skribenten att visa en ideologisk 

orättvisa mellan hur vi lever och hur det ser ut i Centralafrikanska republiken. Enligt 

Chouliaraki (2006) är nyhetsförmedlingen om andra människors lidande dominerande. 

Diskursen kring att andra människor lider påverkar hur vi förstår, tolkar och pratar om 

lidande som inte är vårt eget. De normer och värderingar som finns i samhället grundar 

hur massmedier väljer att framställa och förmedla detta lidande. Det är därför denna 

diskurs styr hur åskådare i väst förhåller sig till människor fjärran och deras lidande 

(Chouliaraki 2006:38f). Den emotionella förankringen sker även genom att skribenterna i 

vissa fall skapar en typ av närhet med läsaren genom att koppla samman människors 

lidande med ord som julhelg eller nyårsafton. Genom att använda dessa ord, som för 

många människor är helger som spenderas med familj och vänner, kan ännu en diskurs 
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identifieras. Familjediskursen kan många människor relatera till och därmed skapas en 

förståelse för innehållet samt en brygga till läsarens sociala verklighet.  

 

IDEOLOGI OCH MAKT  

Genom att de artiklarna som är mer faktabaserade beskriver läget i Centralafrikanska 

republiken på ett subjektivt sätt, genom att inte visa medlidande i texten, visar författarna 

att läget inte ifrågasätts och det framställs därför som något självklart och naturligt. Detta 

är därför ett exempel på ideologisk makt, vilket enligt Fairclough (1995b:47) kan påverka 

samhället och den sociala reproduktionen. Alltså anses läget, på ett ideologiskt plan, 

naturligt för svenskar. Det kan bero på att samhället har vant sig vid den här typen av 

framställning när det handlar om fjärran kriser som läsaren inte kan identifiera sig själv 

med (jmf Boltanski 1999:3ff). För att återkoppla till teoridelen om ideologi är Zizeks 

(1999:9-15) definition av begreppet att:  

 

• Ideologi är en samling idéer som tillsammans konstituerar en tro eller övertygelse 

om någonting. 

• Ideologi har en materiell karaktär i form av konkreta institutioner. 

• Ideologi produceras i relation mellan människor (på arbetsplatsen, i den privata 

sfären etc.) genom ritualer och praktiker. 

 

Med dessa tre punkter som utgångspunkt finns det tydliga tecken på att det finns en 

samling idéer som konstituerar en tro eller övertygelse om krisen i Centralafrikanska 

republiken. Denna tro eller övertygelse menar jag är sättet på hur de faktabaserade 

artiklarna använder språket som får en sådan händelse att låta naturlig eller till och med 

självklar för, i detta fall, läget i en världsdel som Afrika.  

  För att ta upp den andra punkten ovan bekräftas även ideologi genom dessa konkreta 

institutioner genom de expertuttalanden som jag tog upp under rubriken expertdiskurs, 

där både vetenskapliga och statliga “experter” får komma till tals. Det är här värt att 

poängtera att varken stycket ovan eller det som skrivs i detta, står skrivet i texten, utan är 

en del av analysen och är sådant som, enligt mig, har uppfattats finns mellan raderna i 

artiklarna. Den sista punkten ovan är inte något som syns i texten, men det kan antas att 

ideologi produceras i relation mellan människor genom ritualer och praktiker.  

   Genom att journalisten väljer hur texten ska se ut (i detta fall: faktabaserad eller 

narrativ) formas och formar denne den sociala världen och sociala praktiker (jmf 

Winther-Jørgensen & Phillips 2000:7). Diskurser påverkar vad människor uppfattar och 
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bidrar därför till hur en läsare uppfattar en faktabaserad respektive narrativ artikel. Dock 

behöver inte detta vara ett medvetet val av journalisten, utan kan vara en reproduktion av 

en ideologisk makt som läsaren faller “offer” för (jmf Berglez 2010:269). Analysen visar 

även att det finns en tydlig maktutövning då journalisterna till de olika artiklarna, kanske 

inte medvetet, väljer att skriva texter på ett sätt där läsaren får information mellan 

raderna. Ett exempel på detta är i Starkt tvivel på att freden ska bli långvarig (DN) där 

journalisten skriver om att det är många länder som är involverade i landet och skriver att 

alla vill till Centralafrika men få vill hjälpa och styrker med ett citat som berättar att allt 

handlar om ekonomi. På så vis har journalisten fått med, mellan raderna, att det finns 

bakomliggande politiska och ekonomiska faktorer till problemen i landet.  

 

VI OCH DEM 

Vi har idag tillgång till mycket större delar av världen tack vare massmediernas 

nyhetsrapportering. Dock bidrar detta till att människor även är mer beroende av hur 

massmedier konstruerar “den andre” i relation till läsaren, vilket medierna allt som oftast 

misslyckas med (Silverstone 2007:47). Samtidigt som dessa artiklar berättar om hemska 

lidanden som är svåra för västvärlden att föreställa sig, förhåller sig journalisterna till 

närheten för att visa på de kulturella och sociala likheter som finns, som exempelvis 

genom familjediskurs. Genom att spela på denna diskurs ges en mer mänsklig bild till 

“den andre” och det blir svårare att ignorera lidandet som finns i texten. Det är i därför 

intressant att försöka reda ut vilken diskurs som ligger bakom anledningen till varför den 

humanitära krisen i Centralafrikanska republiken har blivit bortglömd. Det är viktigt att 

poängtera att vad som bedöms vara en händelse värd att rapportera är kulturellt betingat 

och det som är en nyhet i Sverige behöver inte vara en nyhet någon annanstans. Galtung 

och Ruge (1965:67) menar att ett kriterium för utrikesnyheter är att de ska skapa balans i 

nyhetsrapporteringen och finns det redan en betydande del inom samma område är 

risken stor att ytterligare en nyhet därifrån väljs bort eller ges mindre utrymme. I 

massmedierna förmedlas ständigt skillnaderna mellan “vi och dem” genom 

användningen av stereotyper som finns i samhället och vad skribenten väljer att fokusera 

på när ett händelseförlopp beskrivs (Silverstone 2007:20). Alltså genom att nyheter 

värderas som de gör och genom att journalisterna till de utvalda artiklarna väljer att 

konstruera texterna om “den andre” på det sättet de gör reproduceras diskursen om “vi 

och dem”. Denna diskurs kan kopplas till hur vi ser på “de andra”, vilket i längden kan 

påverka hur samhället förhåller sig till deras lidande och om huruvida läsarens likgiltighet 

eller medlidande utvecklas till något mer. Diskursen påverkar hur samhället ser på “den 
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andres” lidande, vilket reproduceras i nyhetsrapporteringen. De normer runt nyhetsvärde 

som finns i samhället har med tidningarnas teknologiska utveckling ändrats, från att vara 

den enda informationskällan till att bli en av många sådana. Med detta menar jag att även 

besluten om vad som värderas som en nyhet har blivit hårdare och tidningarna har 

behövt marknadsanpassa innehållet och skriva på ett mer “underhållande” sätt (Nord 

2013:208). Detta tas upp närmare under rubriken nedan.  

 

5.3 Social praktik   
Under denna rubrik kommer analysen ta upp den tredje dimensionen i Faircloughs 

modell: Social praktik. Det är den delen där fokus ligger på att analysera den diskursiva 

praktiken i ett bredare kulturellt och socialt kontext. Frågor som kan ställas i detta skede, 

för att analysera den sociala praktiken är: Reproducerar den diskursiva praktiken 

diskursordningen - och bidrar därmed till att upprätthålla status quo i den bredare sociala 

praktiken? Vilka är den diskursiva praktikens ideologiska, politiska och sociala 

konsekvenser? Förstärker och döljer den diskursiva praktiken vissa ojämlika 

maktförhållanden i samhället eller sätter den maktpositionerna i fråga genom att 

framställa verkligheten och de sociala relationerna på ett nytt sätt (Winther-Jørgensen & 

Phillips 2000:90)? Diskurserna som tagits upp ovan verkar inom mediernas 

diskursordning, vilken är den jag ska analysera i förhållande till de andra diskurserna.  

    Ur en politisk synvinkel finns det flera aspekter som bör tas i beaktande. Som jag 

beskriver ovan finns det diverse expertuttalanden från olika typer av experter:(som jag 

döpt) politiska och legitima. De politiska experterna är i detta fall FN, Afrikanska 

Unionen, Frankrikes regering, Ecca (samarbetsorgan) och BBC. Även om de får tillträde 

i texten kan det tyckas finnas en typ av dold mening som säger att det är “politikernas” 

fel att det ser ut som det gör i landet och att de väljer att förbli inaktiva. Detta kan i sin 

tur få konsekvenser för läsaren som ifrågasätter varför “politikerna” inte gör något åt det, 

fast de kanske egentligen gör det. Alltså, när journalisten framställer de politiska 

experterna på detta sätt reproduceras diskursen i samhället, vilket bidrar till att läsaren 

“tappar” tillit som kanske inte ens fanns där från början. För att då gå ännu djupare in i 

analysen och för att ta det ett steg längre är det intressant att analysera det politiska spelet 

bakom medierna.  

   Ur en ekonomisk synvinkel är medieföretag speciella på ett sätt då de arbetar på två 

olika marknader: läsarmarknaden och annonsmarknaden. Med den tekniska utvecklingen 

är det svårt att behålla intäkterna från både läsare som vänjer sig vid “gratis” 
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medieinnehåll och från annonsörer som väljer andra marknadsföringsvägar. Detta bidrar 

till att kvalitetsjournalistiken försvinner allt mer och ersätts med snabba alternativ (jmf 

Melesko 2013:119). Detta påverkar alltså innehållet på ett sätt där tidningarna kanske 

måste anpassa innehållet för att läsaren ska bli nöjd. Här spelar alla diskurser ovan in på 

olika sätt. Med detta som bakgrund får tidningarna anpassa innehållet till sådant som de 

föreställer sig att läsarna är intresserade av och gå på vad som efterfrågas.  

  Som jag beskrev tidigare visar analysen att det finns en tydlig maktutövning, då 

journalisterna till de olika artiklarna, kanske inte medvetet, väljer att skriva texter på ett 

sätt där läsaren får information mellan raderna. Med detta som utgångspunkt kan en 

artikel i nyhetsgenren med ett konstruerat språk producera ett maktförhållande som i den 

sociala praktiken har en inverkan på hur läsaren tänker och handlar. Dessutom kan denna 

maktutövning kopplas till vem det är som skapar nyhetsvärdet. Detta maktförhållande 

reproduceras och konstrueras både av samhället och massmedierna. Det blir en 

påverkancirkel, där den ena påverkar den andra och tvärtom. Denna makt kan också 

synas i dagordningsagendan, det vill säga att det som medierna väljer att ta upp som 

nyheter blir ledtrådar till samhället om vad som är viktigt och vilken fråga som ska 

prioriteras. Att återkomma till ett ämne dag efter dag är det starkaste budskapet om ett 

ämnes betydelse i medierna (McCombs 2006:23f). Genom att medierna utgör den 

viktigaste källan till information om politik och samhälle för de flesta människor, kan 

deras val av nyheter få betydande konsekvenser för människors verklighetsuppfattning. 

Framställs därför nyhetsberättelserna om krisen i Centralafrikanska republiken på ett eller 

annat sätt kan det påverka hur samhället ser den och vad de sedan väljer för 

ställningstagande. Det finns enligt Strömbäck (2009:33f) forskning som har visat att en av 

de faktorer som bidrar till om någonting blir en nyhet i medierna handlar om graden av 

konflikt. Det som här blir lite missvisande mot samhället är det faktum att det finns en 

konflikt, och har funnits sedan 1960-talet i Centralafrikanska republiken, som i enlighet 

med de faktabaserade artiklarna har en likgiltig text, vilket skulle kunna få samhället att 

ifrågasätta graden av konflikt. Det är viktigt att poängtera att ideologiskt, ekonomiskt, 

politiskt, socialt och kulturellt skiljer sig detta så klart från land till land.    

  Det är även intressant att titta på faktabaserade och narrativa artiklar, och deras olika 

typer av påverkan på samhället. De faktabaserade artiklarna i empirin är både skrivna av 

TT och journalister, vilket jag anser kan kopplas till de ekonomiska och teknologiska 

förutsättningarna en tidning har i dagens samhälle.  
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   Tidigare i texten uppmärksammades diskursen om “vi och dem” och att denna kan 

vara en bidragande faktor till att en viss uppfattning om “den andre” skapas, som 

egentligen grundar sig i att det finns en ”typisk” bild av ”den andre”, detta genom vad 

medierna reproducerar för diskurser i artiklarna. I ett större bredare sammanhang kan 

ideologi och makt skapa ojämlika förhållanden mellan sociala grupper som exempelvis 

mellan etniska minoriteter och majoriteten (Winther- Jørgensen & Phillips 2000:69). 

Genom exempelvis det faktabaserade och informativa sättet att skriva kan det skapa en 

likgiltighet till problemet och läget i Centralafrikanska republiken, vilket i sin tur kan få 

konsekvenser på exempelvis hur samhället väljer att handla. Västsamhällets (vi) 

förhållande till, i detta fall, Centralafrikanska republiken (dem) är präglat av makt där 

“den andre” blir det som är annorlunda och en typ av motbild till väst. På sätt och vis 

bidrar journalisterna som skrivit artiklarna genom att reproducera diskursen till att denna 

definition finns och kommer förbli sådan.  

    Diskursen om sociala representationer och medlidande är den del där journalisterna i 

vissa fall försöker visa på, genom emotionell förankring, en ideologisk orättvisa mellan 

hur vi lever och hur människorna i Centralafrikanska republiken lever. De normer och 

värderingar som finns socialt och kulturellt i samhället är sedan det som återspeglas i 

artiklarna, även om det är en faktabaserad eller berättande artikel. Diskurserna som 

journalisterna återspeglar i artiklarna kan som sagt bidra till vad samhället har för bild och 

uppfattning om en viss konflikt och kan därför påverka vad människor i samhället väljer 

att agera för, exempelvis genom att skänka pengar till en organisation. Förankring kan 

även ske genom namngivning som jag tog upp som exempel tidigare. Namngivningen av 

Centralafrikanska republiken som det bortglömda landet/den bortglömda krisen kan i 

detta fall vara det som gör att läsaren uppmärksammar situationen och väljer att agera. 

Betoningen på att ett land är bortglömt i kombination med att många människor lider 

och är på flykt kan få många att reagera och begränsar förmodligen också vilket 

perspektiv läsaren kan utgå ifrån när denne läser artikeln. 
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6. Sammanfattning av resultat och slutdiskussion 

 

Här nedan kommer resultatet sammanfattas och diskuteras. Sammanfattningsvis har 

Centralafrikanska republiken delvis skildrats som en bortglömd kris, men samtidigt delvis 

som något som är helt naturligt för hur det är i Afrika. De föreställningar samhället har 

om Afrika har reproducerats och rekonstruerats i de utvalda artiklarna. Genom teorier 

om sociala representationer, diskurser, ideologier, maktteori och dagordningsteori har 

materialet analyserats och kommer nedan diskuteras i förhållande till varandra. De 

diskurser som framförallt har dykt upp i artiklarna är diskurserna om: vi och dem, tilliten 

för experter, sociala representationer i form av emotionell förankring, ideologiska 

orättvisor och maktförhållande mellan olika parter.  

   Texten i artiklarna går, som jag beskrivit, att dela upp i två genrer: informativa och 

narrativa nyheter. Där informativa nyheter enligt min åsikt är mer faktabaserade än de 

narrativa nyheterna som är mer berättande. Båda dessa sätt att skriva på har enligt mig 

olika förtjänster för journalisten respektive läsaren. De faktabaserade nyheterna är 

ekonomiskt sett bättre, då det går snabbare att skriva om dem från exempelvis TT, eller i 

vissa fall ta nyheten från TT rakt av. Detta stämmer även överens med Chouliaraki 

(2006) som menar att nyheter som karaktäriseras av ett beskrivande, faktabaserat språk 

väcker inte medlidande. De narrativa nyheterna har fördelen att de är mer beskrivande 

och skapar ofta medlidande hos läsaren, vilket i sin tur kan göra att krisen (i detta fall) 

blir mer uppmärksammad i samhället. Dock finns risken att om dessa berättande texter 

hamnar för långt ifrån vår sociala verklighet tar inte läsaren åt sig alls av innehållet då 

denne inte har något att jämföra med.  

   Att artiklar innehåller olika typer av experter ger ofta texten ett slags legitimitet åt 

skribenten, genom att det som skrivs förstärks av någon som verkligen kan. I denna 

uppsats är den expert som dyker upp i flest artiklar Läkare utan gränser, vilket i min 

mening kan bero på att organisationen har en hög status i samhället, dels för att de är 

läkare och dels för att det är en ideell organisation. Det kan också förstärkas genom en 

institution i samhället som är att lita på för att skapa trovärdighet för det som skrivs. Värt 

att ta upp är att med en expert i en artikel blir det inte spekulativt från journalistens sida 

utan det blir fakta. Dock behöver inte dessa experter fungera som något som läsaren litar 

på utan kan förstärka det journalisten skriver på andra sätt. I detta fall skapar många av 

de “politiska” experternas uttalande ett ifrågasättande hos läsarens. Journalisterna 

reproducerar på så vis den diskursen om att samhället ofta tror att politiker har dolda 
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avsikter. De artiklar som analyserats i denna uppsats innehåller en hel del knep, då 

framförallt genom dessa expertuttalanden, men även genom metaforer som definierades 

under textanalysen. Det kan tyckas att läsaren blir “lurad” att tycka och tänka på ett visst 

sätt om den humanitära krisen i Centralafrikanska republiken och kanske omedvetet 

(eller medvetet) av journalisten att skriva mellan raderna att krisen är bortglömd på grund 

av politikerna. Dock vill jag poängtera att jag inte nödvändigtvis tycker att det är dåligt 

om läsaren skulle vilseledas, framförallt om det skulle bidra till att läsaren 

uppmärksammar och bryr sig om krisen. I vilket fall innebär detta att journalisten 

begränsar möjligheterna för läsaren att tolka texten på olika sätt.   

  Det förekommer en hel del sociala representationer i texten, framförallt i form av 

emotionell förankring, men även namngivning. Detta sker genom att namnge 

Centralafrikanska republiken som Det bortglömda landet, vilket görs i fyra av de åtta 

artiklarna (Starkt tvivel på att freden ska bli långvarig (DN), Fem beväpnade grupper terroriserar byn 

(DN), Våldsvåg i laglöst land (SvD) och Drömmen om ett fritt land gick i kras(SvD)). Det är 

även anmärkningsvärt att dessa fyra artiklar är de artiklar som har hamnat i genren 

narrativa nyheter eller som jag har benämnt de berättande/narrativa artiklarna. Enligt 

Moscovici (i Höijer 2008:148) kan namngivning ge ett fenomen nya kvalitéer och denna 

namngivning av Centralafrikanska republiken som det bortglömda landet/den 

bortglömda krisen kan kanske i framtiden vara just det som gör att den blir 

uppmärksammad. Det är även dessa artiklar som nästan är helt uppbyggda på emotionell 

förankring. Den emotionella förankringen används flitigt i samtliga artiklar och kan 

tolkas som ett sätt för skribenten att visa en ideologisk orättvisa mellan hur vi lever och 

hur det ser ut i Centralafrikanska republiken. Analysen kom även fram till att diskursen 

kring att andra människor lider påverkar hur vi förstår, tolkar och pratar om lidande som 

inte är vårt eget. Det kan enligt maktutövande, diskuteras om det är samhället eller 

massmedierna som styr hur denna diskurs ser ut. Då det är de normer och värderingar 

som finns i samhället som grundar hur massmedier väljer att framställa och förmedla 

detta lidande, kan det förmodligen inte fastställas. Jag skulle vilja tolka det som att 

journalisterna reproducerar den redan existerande diskursen som samhället har skapat 

och att det därför blir som en cirkelpåverkan. Förankring sker även genom att 

journalisterna skapar en närhet till läsaren, då användning av ord som julhelg eller 

nyårsafton kan vara ord som många omedvetet kopplar till att umgås med familj och 

vänner. Denna familjediskurs skapar en brygga till läsarens sociala verklighet vilket kan 

bidra till att läsaren tar till sig texten mer.  
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  Objektifiering, som används genom att förvandla det okända till något konkret, sker i 

endast en artikel där journalisten objektifierar huvudstaden i Centralafrikanska republiken 

genom att likna det med Hollywood och på detta sätt blir Bangui förankrat hos läsaren 

som kanske aldrig har varit där, men som garanterat känner till Hollywoodskylten på ett 

eller annat sätt.  

   Analysen visade även att de berättande artiklarna innehåller text som skapar mycket 

medlidande hos läsaren, medan de faktabaserade artiklarnas text var tvärtemot 

medlidande och kändes likgiltig. I analysen av artiklarna upptäckte jag tydliga tecken på 

ideologi det vill säga att det finns en samling idéer som konstituerar en tro eller 

övertygelse om krisen i Centralafrikanska republiken. När texten i de faktabaserade 

artiklarna skrevs med ett faktabaserat språk kan det lätt låta som att krisen i 

Centralafrikanska republiken är en naturlig företeelse, vilket i sin tur reproducerar 

ideologin i samhället om att det ser ut så i Afrika. Chouliaraki (2006) tar även upp detta 

och hänvisar till att den västerländska pressen alltid har konstruerat en inskränkande 

ideologisk konstrast mellan ”oss” och dem”.  Dock är det viktigt att ta upp att 

journalistisk etik innebär att författaren till en nyhetstext ska förhålla sig objektivt, vilket 

innebär att de artiklarna som jag kallar berättande egentligen inte är objektiva (jmf 

Karlsson 2013:261). Ideologi bekräftas även i analysen genom de expertuttalanden som 

jag tog upp under rubriken expertdiskurs, där både vetenskapliga och politiska “experter” 

får komma till tals. Detta står som sagt inte skrivet i texten, men kan tolkas som något 

som finns mellan raderna. Analysen visar att det finns en tydlig maktutövning då 

skribenterna till de olika artiklarna, kanske inte medvetet, väljer att skriva texter på ett sätt 

där läsaren får information mellan raderna och på så vis påverkar hur läsaren ska tänka 

om och förhålla sig till innehållet. De metaforer som finns i texterna är framförallt 

kopplade till ”naturen” (exempelvis: ny flyktingvåg, segla upp, i ett hav och fryst) och 

kanske på så vis till naturkatastrofer, vilket kanske gör att läsaren relaterar till något som 

är närmare den sociala verkligheten.  

  Analysen visar även att journalisterna reproducerar diskursen om “vi och dem” och 

även “den andre” ofta kopplat till namngivningen den bortglömda krisen. I texterna 

framställs det ofta att resten av världen är och förblir inaktiva till krisen, vilket jag anser 

är ett dolt budskap till läsaren om att alla andra länder och deras stater och regeringar (vi) 

är “bovarna” i dramat. Hur “den andre” framställs i de flesta artiklarna kan förhindra 

läsarna att få skapa en relation till de som lider då en för stor klyfta mellan de bådas 

verklighet skapas. Detta stämmer även överens med Galtung och Ruge (1965) och hur en 
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händelse blir en nyhet. Enligt mig är det viktigaste för journalisterna att försöka hålla en 

balansgång mellan avstånd och närhet för att kunna skapa en förståelse och känsla hos 

läsaren, men att samtidigt inte placera denne för långt bort för att kunna känna detta 

inför texten. Det är så klart lätt i teorin, men förmodligen inte lika lätt i praktiken och 

kan mycket väl vara en bidragande anledning till varför Centralafrikanska republiken är 

det bortglömda landet.  

   Analysen visar även att det finns en tydlig maktutövning mellan massmedierna och 

samhället. Detta genom att journalisterna väljer att skriva artiklarna på sätt så att läsaren 

får information “mellan raderna”, vilket innebär att det konstrueras ett maktförhållande 

där artiklarna har en inverkan på hur läsaren tänker och handlar.  

  Jag anser att de flesta diskurser som har upptäckts i analysen kan kopplas till mediernas 

diskursordning, vilket därför blir den institution som har makten att generera kunskap 

och sanning. Dock ligger denna makt inte enbart hos medierna, då de har ekonomiska, 

juridiska, politiska, kulturella och ideologiska bakomliggande påtryckningar samtidigt som 

det som skrivs i artiklarna alltid utgår i från hur samhället kommer motta texten. 

Dessutom kan denna maktutövning kopplas till vem det är som skapar nyhetsvärdet. I 

undersökningen som Strömbäck m.fl. (2012) gjorde, skiljde sig svaren på vad journalister 

anser vara nyhetsvärde och vad som faktiskt är nyhetsvärde. Det enda svarsalternativet 

som stämde överens med den faktiska och den normativa uppfattningen hos journalisten 

angående nyhetsvärde var: ”att händelsen intresserar många människor”. Den största 

skillnaden mellan hur svarande uppfattar att något bör vara och hur det faktiskt är var 

alternativet: ”att händelsen är av intresse för redaktionella chefer”, ”att händelsen är billig 

att täcka” och ”att händelsen handlar om kända personer/organisationer”. Med detta och 

min analys som utgångspunkt framkommer det att journalisterna har bakomliggande 

påtryckningar och kan nödvändigtvis inte själva bestämma vad som ska bli en nyhet. 

Detta kan i stället ha att göra med vad nyhetschefer anser gynnar tidningen ekonomiskt 

och vad de anser att samhället tycker är intressant.  Maktförhållandet reproduceras och 

konstrueras både av samhället och massmedierna. Denna makt kan också synas i 

dagordningsagendan, det vill säga att det som medierna väljer att ta upp som nyheter blir 

ledtrådar till samhället om vad som är viktigt och vilken fråga som ska prioriteras. 

Genom att medierna utgör den viktigaste källan till information om politik och samhälle 

för de flesta människor, kan deras val av nyheter få betydande konsekvenser för 

människors verklighetsuppfattning. Olsen m.fl (2003) och Hawkins (2011) fastställer att 

det är västerländska politiker som sätter agendan som i efterhand kommuniceras vidare 
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av massmedierna och menar därför att medierna ofta blir ett verktyg för makthavarna. 

Framställs därför dessa nyhetsberättelser om krisen i Centralafrikanska republiken på ett 

visst sätt kan det påverka hur samhället ser den och vad de sedan väljer för 

ställningstagande.  

 
SLUTSATS 

För att sammanfatta resultat och slutdiskussion har nyhetsberättelserna kring 

Centralafrikanska republiken beskrivits som fruktansvärda händelser fast samtidigt 

naturliga för Afrika och hur det ser ut där. Då hälften av artiklarna har varit 

faktabaserade och hälften berättande skiljer dessa sig såklart varandra åt, både när det 

gäller textens utformning och vilka diskurser som reproduceras. Den diskursen som 

reproduceras oavsett artikelgenre är expertdiskursen, vilket förmodligen beror på den 

förstärkning av innehåll den innebär. De diskurser som analyserats påverkar alla i 

samhället på olika sätt och förhåller sig även till varandra som diskuterats ovan. 

Massmediernas roll i förmedlingen av nyhetsrapporteringarna är som diskuterats ovan, 

en makthavande roll, dock med andra bakomliggande maktpåverkningar. Mediernas 

rapportering av krisen i Centralafrikanska republiken konstruerar den sociala och 

kulturella skillnaden mellan oss och dem samt reproducerar diskurser och 

maktförhållanden som finns i samhället. 

 

VIDARE FORSKNING  

Under arbetets gång har många tankar väckts och ämnet kan tyckas vara oändligt. Vissa 

frågor kanske aldrig går att ta reda på, medan andra hade varit intressanta att forska 

vidare om. I skrivande stund har nu krisen uppmärksammats mer i medier och därför 

hade det varit intressant att i nuläget ta in nytt material och fortsätta forskningen på 

samma spår för att se om det finns nya diskursiva strukturer i nyhetsberättelserna. En 

vinkling i forskningen skulle kunna vara att jämföra tabloidpress, exempelvis 

Aftonbladet, med morgonpress, exempelvis Dagens Nyheter, för att se om 

nyhetsberättelserna ser annorlunda ut.  
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