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Abstract 

This study deals with the distinct difference in media attention the earthquake-

disaster in Haiti and the flood-disaster in Pakistan got in 2010. There may be 

many reasons to this divergence, but this study focuses on how news articles can 

create compassion.  

   This study, with its critical perspective, examines how two daily papers in 

Sweden portray the suffering of the victims of the catastrophes in Haiti and 

Pakistan, and create compassion for them. Furthermore it asks the question who 

benefits from the newspaper’s description of human suffering in the third world.  

   The result shows that the manner of which Swedish daily newspapers report 

from the catastrophe in Haiti creates an emotional involvement, which most likely 

leads to compassion. Furthermore it shows potential to lead the readers to identify 

with the suffering people in Haiti. 

   The Swedish daily newspapers report of the catastrophe in Pakistan on the other 

hand, does not involve the reader on an emotional level, but gives them the role of 

a spectator. However the result also indicates that the distance between the victim 

and the reader is reducing. In that remark the report have potential to create 

compassion for the victims in Pakistan, although it is more likely that this does 

not occur. 

   In conclusion the study shows that the Swedish daily newspapers report of the 

catastrophes in Haiti and Pakistan is embedded in an ideology, which reproduces 

a global hierarchy of suffering by reproducing the construction of an Us and 

Them. In addition this study reveals a social conception of the West as more 

worthy compassion than the third world, and therefore the Swedish daily 

newspapers report of the catastrophes reproduces the West’s dominance and 

power in the society. 

   

Keywords: Haiti, Pakistan, Nature disaster, Earthquake, Flood, Global 

compassion, Human suffering, Distant suffering, Worthy victims, Critical 

discourse analysis, News reporting. 
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1. Inledning 

Har det undgått någon att det i januari 2010 inträffade en jordbävning i Haiti? Troligen inte.  

Hur många kommer ihåg vad som hände i Pakistan ett par månader senare? Förmodligen 

betydligt färre. 

   Det är av intresse att jämföra dessa katastrofer, eftersom deras omfattning är jämförbar. 

Dödsantalet är högre i Haiti än i Pakistan, men antalet drabbade människor är betydligt högre 

i Pakistan än i Haiti. Vidare har båda katastroferna främst drabbat barn. 

   Både jordbävningskatastrofen i Haiti och översvämningskatastrofen i Pakistan ses som stora 

internationella händelser och har fått uppmärksamhet i såväl svenska som internationella 

medier. Enligt Retriever
1
 publicerade svenska medier över 10 000 artiklar eller inslag om 

Haiti under den första månaden efter jordskalvet. Som kontrastering publicerade svenska 

medier 3 500 artiklar om Pakistan under den första månaden efter översvämningen. Dessutom 

samlade svenska Unicef in 24 miljoner kronor till Haiti och fem miljoner till Pakistan 

(Dagens Nyheter, 2010-08-26).  

   Denna studie har för avsikt att studera dagstidningarna Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet och vill därför få en överblickande bild av tidningarnas mediebevakning av 

katastrofen i Haiti respektive Pakistan. Därför följer nedan en sammanställning av 

tidningarnas mediebevakning under de första fyra veckorna efter katastrofens inträffande.  

Tabellerna är gjorda av studieförfattarna med siffror tagna från Mediearkivet
2
.  

 

Dagens Nyheters och Svenska Dagsbladets rapportering om katastrofen i Haiti 

 Antal sidor (ca) Framsida  

Vecka 1 53,5 13  

Vecka 2 36,0 12  

Vecka 3  13,7 3  

Vecka 4 2,6 0  

    

Totalt 105,8 28  

 

 

 

                                                             
1 Retriever är en leverantör av mediebevakning och ett verktyg för redaktionell research, medieanalys och 

företagsinformation. 
2 Mediearkivet, som ägs av Retriever, är en betaltjänst med artiklar från svenska dagstidningar och tidskrifter. 

Retriever har material från 1990-talet till idag. 
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Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets rapportering om katastrofen i Pakistan 

 Antal sidor (ca) Framsida  

Vecka 1 7,1 3  

Vecka 2  3,8 2  

Vecka 3 10,8 5  

Vecka 4 6,6 1  

    

Totalt 28,3 11  

 

Tabellerna, som bortser från insändare, visar att Haiti under de första två veckorna efter 

katastrofens inträffande får avsevärt fler sidor och framsidor än Pakistan. Inte förrän den 

fjärde veckan får Pakistan fler sidor än Haiti. Den totala bilden för samtliga fyra veckor visar 

att Haiti tilldelas cirka 106 sidor och 28 framsidor i tidningarna medan Pakistan endast får 

cirka 28 sidor och 11 framsidor, vilket visar en stor skillnad i bevakningen av katastroferna.  

   Den markanta skillnaden i mediebevakningens volym är anmärkningsvärd och tyder på att 

det finns en obalans i den uppmärksamhet som har tilldelats respektive katastrof. Katastrofen i 

Haiti tycks ha gjort ett starkare intryck än katastrofen i Pakistan. 

   En möjlig förklaring till både de inledande frågorna och till varför Haiti erhöll mer pengar 

än Pakistan kan ligga i mediebevakningens volym. Dock är frågan om det inte finns flera 

förklaringar till varför katastrofen i Haiti har fått mer uppmärksamhet än katastrofen i 

Pakistan. 

   Stig Arne Nohrstedt, Birgitta Höijer och Rune Ottosen har i en studie av Kosovokonflikten 

intervjuat grupper ur allmänheten i Norge och Sverige och dragit slutsatsen att medlidandet 

var det som satte djupast spår i deras medvetande (Nohrstedt, Höijer & Ottosen, 2002). En 

möjlig förklaring till varför en katastrof blir ihågkommen tycks vara att framställningen av 

katastrofen väcker medlidande för de lidande människorna. Denna studie ställer frågan hur 

medlidande framställs i Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets rapportering om 

katastrofen i Haiti, respektive Pakistan.    

   Tidigare studier av medias bevakning av naturkatastrofer och lidande har huvudsakligen 

fokuserat på televisionen och internationella medier, medan denna studie undersöker hur 

svenska dagstidningar rapporterar om två skilda naturkatastrofer och lidande.  
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1.2 Fakta om katastroferna 

Jordbävningen i Haiti, som ägde rum den 12 januari 2010, hade en magnitud på 7,0 på 

Richterskalan. Epicentrum var beläget 17 kilometer från huvudstaden Port-au-Prince, som är 

Haitis folktätaste stad (Unicef, 2010-01-13). Jordbävningen påverkade tre miljoner 

människor, dödade 220 000, skadade 300 000 och gjorde två miljoner människor hemlösa. 

Unicef betonar att katastrofen har omtalats som barnens katastrof, eftersom Haiti har en 

befolkning som till hälften består av barn (Unicef, 2010-07-12). 

   I mitten av juli samma år drabbades Pakistan av ett ovanligt kraftigt monsunregn som 

kulminerade i översvämning den 31 juli 2010. Enligt Unicef drabbades mer än en femtedel av 

landet, vilket är jämförbart med Belgiens, Österrikes och Schweiz yta tillsammans. Över 20 

miljoner människor, varav hälften barn, påverkades av översvämningen. Den 1 oktober var 

3,5 miljoner barn i akut behov av hjälp för att överleva. Vidare dog 1 752 människor i 

översvämningen, mer än 2 700 skadades och en miljon människor blev hemlösa (Unicef, 

2010-10-29). 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Med utgångspunkt i Nohrstedts, Höijers och Ottosens slutsats att medlidande satte djupast 

spår i människors medvetande, är denna studies syfte att undersöka hur medlidande kan antas 

väckas i Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets rapportering om jordbävningskatastrofen i 

Haiti, respektive översvämningskatastrofen i Pakistan. Vidare har studien för avsikt att 

blottlägga maktförhållanden och tydliggöra att beroende på hur nyhetsartiklarna representeras 

produceras och reproduceras särskilda makt- och dominansrelationer, som gynnar eller 

missgynnar vissa grupper i samhället (Lindgren 2009:125). Studiens frågeställning är: 

1. På vilket sätt kan tidningarnas rapportering om jordbävningskatastrofen i Haiti antas 

väcka medlidande? 

2. På vilket sätt kan tidningarnas rapportering om översvämningskatastrofen i Pakistan 

antas väcka medlidande? 

3. Vem/vilka gynnas eller missgynnas i tidningarnas rapportering om katastroferna i 

Haiti respektive Pakistan? 
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1.4 Studiens disposition 

Studiens första kapitel inleds med en Inledning, som redogör för studiens 

problemformulering, katastrofernas omfattning och studiens syfte och frågeställning.  

   Kapitel 2 behandlar Tidigare forskning kring medias konstruktion av lidande, samt studiens 

Teoretiska utgångspunkter. Kapitlet behandlar först Media som agendasättare och därefter 

Medias bevakning av naturkatastrofer och lidande, Media och konstruktionen av globalt 

medlidande och Chouliarakis nyhetskategorier. 

   Kapitel 3 redogör för studiens Material och metod och är uppdelat i Material och urval och 

Metod. Material och urval redogör för studiens urval och analysmaterial, medan metoddelen 

redogör för Kritisk diskursanalys samt studiens Tillvägagångssätt och Giltighet och 

tillförlitlighet. 

   Kapitel 4 utgörs av studiens Analys av Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets 

framställning av katastrofen i Haiti och Pakistan och behandlar vardera katastrofen i varsin 

sektion. Katastroferna är uppdelade i andra, tredje samt fjärde dagen efter katastrofens 

inträffande och analyserar var artikel för sig. Kapitel 4 avslutas därefter med en diskussion 

om nyhetsartiklarnas källor.  

   I kapitel 5 förs en Diskussion om de svenska tidningarnas framställning av lidandet i Haiti 

och Pakistan, samt en diskussion om vem eller vilka som gynnas eller missgynnas av 

tidningarnas framställning av lidandet i tredje världen. Studien avlutas sedan med en 

Sammanfattning. 

 

2. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

Nedan redogörs det för tidigare forskning, kring medias konstruktion av lidande, samt denna 

studies teoretiska utgångspunkter. Först behandlas Media som agendasättare och därefter 

Medias bevakning av naturkatastrofer och lidande, Media och konstruktionen av globalt 

medlidande och Chouliarakis nyhetskategorier. 

 

2.1 Media som agendasättare 

Forskning har visat att medier har förmågan att sätta agendan och bestämmer inte endast vad 

publiken ska lägga fokus vid, utan även hur de ska tänka. Frekvent mediebevakning, kring en 

viss fråga har visat sig leda till att publiken lägger större vikt vid frågan. På liknande sätt bryr 
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sig publiken mer om ett land som frekvent förekommer i medier än ett som är mer 

frånvarande (Besova & Cooley, 2009:220ff).  

   Medieforskaren Stijn Joye betonar att det i framställningen av lidande finns en ojämn 

fördelning av såväl mediebevakning som allmänhetens medlidande. Med andra ord får en del 

humanitära katastrofer stor uppmärksamhet i medier samt bistånd, medan andra hamnar i 

skymundan (Joye, 2009:57f).  

   Medias förmåga att sätta agendan är särskilt effektiv vid utrikesnyheter, eftersom publiken 

inte kan uppleva händelsen personligen utan måste förlita sig på mediernas rapportering. 

Effekten blir att media har en huvudsaklig roll i hur publiken uppfattar andra länder. Medier 

tenderar att framställa andra länder stereotypiskt (Besova & Cooley, 2009:239).  

 

2.2 Medias bevakning av naturkatastrofer och lidande 

Vid ett överblickande av forskningsläget kring medias bevakning av naturkatastrofer och 

lidande menar Joye att det går att urskilja främst tre forskningstraditioner. Det första 

forskningsfältet har som mål att urskilja faktorer och värderingar som har en avgörande roll i 

mediebevakningen. Det andra fältet behandlar representationen av lidande och det tredje 

fokuserar på den sociologiska aspekten med fokus på publik och hjälpinsatser (Joye, 

2009:47). 

 

2.2.1 Faktorer som påverkar mediebevakningen 

Inom det första forskningsfältet har Adam F. Simon, Gary D. Gaddy och Enoh Tanjong lagt 

märke till ett starkt samband mellan mediebevakningsvolym och antalet döda i katastrofen. 

En annan faktor som påverkar mediebevakningen är geografin, som enligt Joye har en 

signifikant roll. Studier har visat att främsta förutsättningen för utmärkande bevakning av 

humanitära kriser är det västerländska självintresset. Deltagandet av västerländska offer är 

med andra ord en viktig faktor i en katastrofs nyhetsvärde (Joye, 2009:47).  

   Joye har undersökt hur medierapporteringen kring katastrofer i USA och Indonesien skiljer 

sig åt i de belgiska medierna. Han observerade att de amerikanska katastroferna nämns i de 

belgiska mediernas rubriker och är den förstnämnda utrikesnyheten, till skillnad från 

katastroferna i Indonesien som hamnade i de amerikanska nyheternas skugga. Detta trots att 

den indonesiska katastrofen var av allvarligare grad med 235 personer döda i kontrast till 34 

döda i USA. Vidare förväntades mediernas publik ha kunskap om var USA ligger medan 

Indonesien visualiserades med en karta med utgångspunkt i Belgien (Joye, 2009:51f). 
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   När Joye jämförde den sydasiatiska tsunamin 2004 med den pakistanska jordbävningen 

2005 upptäckte han stor skillnad i uppmärksamhet från media, emotionellt engagemang och 

internationellt bistånd. Den sydasiatiska tsunamin hade främst två faktorer i 

medierapporteringen: den första i form av ett högt antal västerländska turister och den andra i 

form av spektakulära bilder, ”på plats”-reportage och ögonvittnen. Samtliga av dessa faktorer 

saknades i medierapporteringen kring den pakistanska jordbävningen. I studien poängteras att 

Pakistan inte är ett populärt turistmål och i och med det ett relativt okänt land. Effekten blir att 

det kan skapas en distans till landet (Joye, 2009:55f).  

   Joyes studie av den sydasiatiska tsunamin och den pakistanska jordbävningen är värd att 

lyfta fram eftersom den är snarlik denna studie. Det bör poängteras att Haiti är ett populärare 

turistmål än Pakistan och därmed ett mer välkänt land. 

   Joye har vidare studerat sjukdomen SARS, som drabbade Kina i november 2002, och 

observerat att globala medier under de första veckorna efter tillkännagivandet inte ägnade stor 

tid eller utrymme åt nyheten om SARS utan såg den som ett lokalt asiatiskt problem. Först när 

SARS nådde västeuropeiska länder som Tyskland, Frankrike och Belgien fick nyheten 

uppmärksamhet i globala medier, som fokuserade på negativitet och framställde Kina som de 

andra (Joye, 2010:587f). 

   Joye betonar återigen närhet som en viktig faktor i varför en händelse får uppmärksamhet i 

media, men betonar även närhet som en viktig faktor i skapandet av medlidande och 

engagemang. Studien poängterar att om en framställning av avlägset lidande präglas av närhet 

har den potential att skapa medlidande och identifikation (Joye, 2010:587ff). 

   Närhet behöver inte endast syfta till geografiskt avstånd utan kan även inkludera kulturell 

samhörighet, historiska band och psykologiska eller emotionella kopplingar. Samtliga 

faktorer skapar en relation mellan betraktare och offer. Om framställningen däremot präglas 

av en kulturell, geografisk eller psykologisk distans finns risk att emotionellt engagemang 

blockeras, vilket gör att medlidande och identifikation uteblir (Joye, 2010:589). 

 

2.2.2 Representationen av lidande i media 

Inom det andra forskningsfältet har man observerat att västvärlden främst upplever nyheter 

om naturkatastrofer som något utanför deras verklighet. När ett främmande samhälle 

genomgår omfattande förluster upplever inte västvärlden det personligen utan indirekt, via 

medier som rapporterar om en avlägsen katastrof. Deras kunskap grundar sig därmed i 
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mediernas rapportering av den. Det bör betonas att medier i västvärlden ofta porträtterar den 

tredje världen som exotiska andra och skapar på så sätt ett Vi och De (Joye, 2009:48)    

   Tidigare studier av naturkatastrofer och lidande har identifierat en hierarki i medias 

framställning som tenderar att vara stereotypisk. I en studie har Joye observerat att media 

framställde offer i katastrofer i USA och Australien som aktiva, samt betonade deras effektiva 

krishantering och förmåga att kontrollera situationen och gav på så vis en positiv 

framställning av USA och Australien. Däremot gavs en mer negativ bild av katastrofer i 

Indonesien och Pakistan, vars offer framställdes som passiva och besegrade.  

   I en undersökning av medierapporteringen kring en indonesisk översvämning observerade 

Joye att fokus låg på siffror och fakta och skildrade människorna som en anonym grupp. De 

få synliga lokala invånarna skildrades som passiva offer utan ansikten. På så vis skapades en 

tydlig distans till indonesierna. Till skillnad från Indonesien framställdes katastrofens offer i 

USA som individer med en röst och ett namn. Mediernas framställning leder till identifikation 

med USA, men inte till identifikation med Indonesien och Pakistan (Joye, 2009:52). 

   USA och Australien, som en del av västlandet, framställs av media som topprankade i 

hierarkin, medan länder som Indonesien och Pakistan, som framställs som avlägsna andra, ges 

en betydligt lägre rank (Joye, 2009:57). 

   Den stereotypiska framställningen av länderna går i linje med orientalism, som ställer 

västlandet emot de exotiska andra och framhåller västlandet som Orientens motpol. 

Västlandet framhålls som överlägsna och civiliserade, medan de avlägsna andra framhålls 

som underlägsna barbarer (Joye, 2009:57). 

   Joye betonar att medias framställning av internationella katastrofer speglar de rådande 

maktstrukturerna i världen, där västvärlden, är högre rankad än exempelvis länder som 

Indonesien och Pakistan (Joye, 2009:57f). På så vis skapar och reproducerar media 

konstruktionen av Vi och De, som gynnar vissa länder och missgynnar andra. 

 

2.2.3 Sociologiska aspekten 

Det tredje forskningsfältet har observerat att publiken förlitar sig på medier för att få kunskap 

kring en katastrof och vidare har sociologiska studier inom området observerat att publiken 

känner mer medlidande när de kan identifiera sig och känna samhörighet med offret. Om 

media framställer katastrofen och lidandet som värdig uppmärksamhet kommer publiken att 

bry sig om offret (Joye, 2009:48). 
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2.3 Media och konstruktionen av ett globalt medlidande 

Filosofen Martha Nussbaum definierar medlidande som en smärtsam känsla, som är 

framkallad av vetskapen om en annan individs oförtjänta olycka. Hon understryker att när 

medlidande väcks förutsätter betraktaren att offrets lidande är verkligt och oförtjänt (Höijer, 

2004:514f). 

   Medievetaren Birgitta Höijer poängterar att det är svårt att urskilja hönan och ägget i 

konstruktionen av globalt medlidande, men betonar att media tycks ha en fundamental roll i 

att ge lidande uppmärksamhet. Det är främst genom medias framställning som betraktaren 

möter bilden av avlägsna främlingars lidande och betraktaren förväntas reagera med 

medlidande och rationellt engagemang (Höijer, 2004:513ff). I dagens krisbevakning fokuserar 

medier inte i samma grad på militära aspekter, utan fokus ligger på människor som offer till 

konflikter och krig (Höijer, 2004:515).  

   Televisionen har i och med dess visuella karaktär en avgörande roll i skapandet av ett 

kollektivt globalt medlidande. Televisionen är uppbyggd av fotografier, som uppfattas som en 

sann spegling av verkligheten och dess autenticitet ifrågasätts sällan (Höijer, 2004:515). 

Journalistikforskaren Arielle Emmett har observerat att ju fler bilder på otänkbart lidande som 

publicerades i amerikanska medier under jordbävningskatastrofen i Haiti 2010 desto mer 

internationellt bistånd strömmade in (Emmett, 2010:31). 

   Det visuella gör att betraktaren kan inta rollen som ögonvittne till lidandet och har förmågan 

att föra in det avlägsna lidandet i betraktarens liv (Dobernig, Lobinger & Wetzstein, 

2010:89f). Höijer poängterar att bilder har förmågan att göra djupa intryck på betraktarens 

medvetna, vilket sannolikt har effekten att betraktaren bär med sig inre bilder av lidande 

(Höijer, 2004:520f). 

 

2.3.1 Värdiga och ideala offer 

Höijer understryker att vissa offer framställs som mer värdiga medlidande än andra. 

Medieforskarna Edward S. Herman och Noam Chomsky har utvecklat en propagandamodell 

för hur massmedier fungerar och menar att det finns värdiga och ovärdiga offer
3
. Även Nils 

Christie menar att det finns ett idealt offer för krig och katastrofer
4
. Det bör betonas att det 

                                                             
3 För vidare läsning se Edward S. Herman & Noam Chomsky. (1994).  Manufacturing consent: the Political 

Economy of the Mass Media, London: Vintage. 
4 För vidare läsning se Nils Christie. (1986). From crime policy to victim policy- Reorienting the Justice System, 

London: the MacMillan press. 
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ideala offret är en social konstruktion som förändras i olika samhälleliga och historiska 

kontexter (Höijer, 2003:66f).  

   För att ett offer ska få legitimitet som ett idealt offer måste han eller hon vara oskyldigt 

drabbat och försvarslöst. Ett offer som är gammalt, sjukt eller mycket ungt uppfattas som 

särskilt oskyldigt, och ett offer vars förövare uppfattas som ond är särskilt försvarslöst. 

Därmed är de ideala offren barn, kvinnor, gamla och sjuka (Höijer, 2003:67) 

   I och med barnets obestridliga egenskaper som oskyldigt och försvarslöst värderas ofta ett 

barn som mest värdig betraktarens medlidande (Höijer, 2003:67). Om ett barn tittar direkt in i 

kameran upplever betraktaren det som att barnet vädjar direkt till betraktaren och när barn 

uttrycker känslor skapas medlidande, dels genom att betraktaren erinrar sig hur det är att vara 

oskyddad och utelämnad åt de vuxnas värld, och dels genom att betraktaren intar rollen av 

beskyddare (Höijer, 2004:522).  

   Höijer betonar vidare att offer från områden i västlandet anses vara mer värdiga medlidande 

än offer från andra delar av världen. Kategoriseringen och rangordningen av offren skapar en 

hierarki av lidande där västlandet, samt barn, kvinnor, gamla, och sjuka gynnas, medan länder 

från tredje världen, samt män, missgynnas.    

   Medierna uppmärksammar gärna värdiga offer och som betraktaren känner vi mer 

medlidande för dem än för andra (Höijer, 2003:67). Det bör betonas att det finns ett flertal 

offer som inte uppfyller kriterierna för att uppfattas som värdiga och som därmed riskerar att 

falla i glömska (Höijer, 2004:516f).  

 

2.4 Chouliarakis nyhetskategorier 

Media har en avgörande roll i framställningen av avlägset lidande och konfronterar betraktare 

med verkligheter utanför deras vardagliga liv. Medievetaren Lilie Chouliaraki menar att 

mediernas framställning är uppbyggd av normer om hur betraktaren ska agera och relatera till 

lidande. Hon poängterar att dessa normer influerar betraktarens attityd till avlägsna offer 

(Chouliaraki, 2006:1ff).  

   Chouliaraki betonar att Dagens Nyheter möjliggör en ojämn fördelning av medlidande i 

världen. Hon har ett kritiskt perspektiv och menar att varje nyhet om lidande är uppbyggd 

kring ett antal värderingar som framstår som naturliga, men som i kontrast till andra nyheter 

blottas som delaktiga i bibehållandet av en hierarkisk maktordning.  På så vis kan nyhetens 

dolda ideologi, som gynnar eller missgynnar vissa platser och människor, blottläggas 

(Chouliaraki, 2006:94). 
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Chouliaraki använder kritisk diskursanalys som metod och fokuserar på nyhetsinslag i 

televisionen. I nyhetsinslagen undersöker hon hur olika typer av lidande i världen konstrueras 

diskursivt genom att media kombinerar språk och bild på olika sätt. Hon delar in nyheter om 

avlägset lidande i tre kategorier: adventure news, emergency news och ecstatic news. Varje 

kategori erbjuder ett sätt för betraktaren att engagera sig i lidandet och ett alternativ till 

möjligt agerande (Chouliaraki, 2006:93f).  

   Med hjälp av nyhetskategorierna blir det i vår studie möjligt att urskilja i vilken 

utsträckning medlidande kan antas väckas i tidningarna. Dock är nyhetskategorierna 

huvudsakligen utformade för televisionen, vilket gör att det krävs en viss modifiering för att 

de framgångsrikt ska kunna tillämpas på nyhetsartiklar. Dessa modifieringar återfinns i 

Metodkapitlet. 

 

2.4.1 Adventure news 

Den första kategorin är adventure news, som innebär att händelsen framställs som en 

slumpmässig och isolerad händelse som äger rum på en okänd plats. Frågan varför händelsen 

äger rum får inte utrymme. Singulariteten som finns kring händelsen är central i 

nyhetskategorin och begränsar representationen av en historisk och framtida kontext. 

Händelsen är tagen ur sin kontext, är inte sammanlänkad med andra händelser och har inte 

potential att förhindra andra händelser. Därmed misslyckas nyhetskategorin att sammanlänka 

händelsen och betraktarens värld (Chouliaraki, 2006:97ff).  

   Adventure news vidmakthåller objektivitet på bekostnad av emotionellt engagemang 

(Chouliaraki, 2006:106). Texten är främst deskriptiv och har inte inslag av prosa eller 

ställningstagande. Generell fakta tas upp och människor framställs inte som verkliga 

individer, utan refereras som siffror, nationalitet och kännetecknas av funktionella faktorer, 

såsom yrke (Chouliaraki, 2006:99).  

   Kategorins gruppering av offers utmärkande kulturella karaktärsdrag, såsom nationell 

identitet, har en avgörande roll i etablerandet av en hierarkisk maktordning gällande lidande. 

Om den nationella identiteten inte är förekommande återges vad offren gör och inte deras 

personliga egenskaper. Frånvaron av en verklig person med ett namn och ett ansikte fråntar 

offret dess mänsklighet (Chouliaraki, 2006:105).  

   Nyhetskategorin konstruerar en kulturell skillnad mellan offret och betraktaren, vilket gör 

att offren framställs som de andra. Effekten blir troligen att betraktaren har svårt att känna 



15 
 

identifikation, befrias därmed från den moraliska skyldigheten att agera och känner inget 

medlidande för offren (Chouliaraki, 2006:98).  

   Bilderna föreställer kartor, diagram och förstörda områden. Kartor får representera den 

avlägsna platsen och gör att den förblir abstrakt och endast en punkt på kartan. En kartas 

minimalistiska skildring gör att platsen framställs som obebodd (Chouliaraki, 2006:101f).   

   Bilder föreställer katastrofdrabbade områden och gör betraktaren till ett ögonvittne för 

katastrofen. Dock är bilderna tagna på avstånd, vilket skapar en universell representation, som 

skulle kunna tillämpas på ett flertal andra katastrofer. Om det finns bilder som föreställer 

människor är de tagna bakifrån och på avstånd, så att offret inte kommer nära publiken. Den 

visuella representationen öppnar inte upp för emotionellt engagemang, utan för ett 

beskådande (Chouliaraki, 2006: 99-107). 

 

2.4.2 Emergency news 

Den andra kategorin är emergency news, som frambringar medlidande genom att den ställer 

krav på direkt agerande. Offren framställs fortfarande som de andra, men berövas inte på 

medlidande. Lidandet framställs med en historisk- och framtida kontext (Chouliaraki, 

2006:118f). 

   Emergency news har drag av prosa och har flera visuella framställningar av lidande. Denna 

studie utgår från att en text med prosaistisk karaktär har ett målande språk, som ofta återfinns 

i skönlitterära verk. Visualiserandet av lidande introducerar betraktaren till den konkreta plats 

där människor lever. Betraktaren får bevittna flera olika aspekter av lidande, vilket skapar en 

dynamisk verklighet som inte finns representerad i adventure news (Chouliaraki, 2006:119ff). 

Publiken blir ett ögonvittne till händelsen och får uppleva utvecklingen som om den ägde rum 

live och händelsen framställs som ouppklarad. Detta åstadkoms genom att texten skildrar det 

redan skedda i presens och genom positioneringen av kameran (Chouliaraki, 2006:127). 

   I emergency news preciseras händelsen så att den inte kan blandas ihop med någon annan. 

Det bästa sättet att uppnå preciseringen är genom bilder där visuell precisering inbegriper 

individuella bilder av offer. Det starkaste verktyget för att beröra är att framställa offret som 

en verklig individ, med ett ansikte och ett namn. Bilder av lidande samverkar med detaljer 

kring tid och plats, vilket gör att lidandet upplevs som unikt (Chouliaraki, 2006:123). 

   I nyhetskategorin är mänsklighet likställd med förmågan att agera. Aktivitet visualiseras 

antingen genom att offret deltar i en konkret aktivitet, intar en blick som skapar en relation 

med kameran eller symboliserar en universell mänsklighet, såsom moderskap. Offer som 
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endast är aktiva och inte direkt konfronterar betraktaren med sin blick, eller som symbol för 

en universell mänsklighet, förses med lägre grad av mänsklighet (Chouliaraki, 2006:124f).  

   I adventure news framställs offren som de andra, medan emergency news framställer offren 

som De andra. Med andra ord närmar sig offret betraktarens värld i emergency news, vilket 

gör att distansen mellan offer och betraktare minskar (Chouliaraki, 2006:124f). 

   Mobilitet är centralt i emergency news eftersom katastrofområdet förbinds med tryggheten 

hemma. Mobiliteten hävdar att det finns en länk mellan betraktare och offer. Emergency news 

har förmågan att uppmana betraktaren till att agera, men är beroende av närvaron av andra 

deltagare i katastrofområdet eftersom betraktaren inte kan agera direkt på egen hand. I 

emergency news ligger fokus på välgörare, såsom räddningsaktioner och mänskliga 

rättighetsaktivister (Chouliaraki, 2006:123ff).  

   Emergency news etablerar en hierarki av agerande, medan adventure news etablerar en 

hierarki av lidande. I den aspekten handlar emergency news om den spektakulära nyheten 

som konstrueras som värdig betraktarens direkta uppmärksamhet och engagemang 

(Chouliaraki, 2006:144). 

   I emergency news kan betraktaren inta tre hierarkiska positioner: voyeur, filantrop eller 

demonstrant. En voyeur är befriad från den moraliska skyldigheten att agera, kan betrakta 

händelsen i skräck och uppleva en adrenalinkick. All pågående aktivitet upphör, detaljer 

förstoras och betraktaren tvingas hålla andan (Chouliaraki, 2006:145).  

   En filantrop känner antingen ömsinthet eller vrede gentemot vad den bevittnar och har 

potential att agera. Framställningen ska baseras på känslor och inte på fakta och logiska 

argument (Chouliaraki, 2006:146f). 

   Demonstranten känner empati och går från att observera till att agera. Framställningen 

ställer antagonistiska, politiska krafter mot varandra och möjliggör en kosmopolitisk 

medborgare. På så vis kan emergency news både uttrycka ett krav på betraktaren att agera och 

engagera betraktaren i lidandet (Chouliaraki, 2006:147f).  

 

2.4.3 Ecstatic news 

Den tredje kategorin är ecstatic news, som skildrar händelsen i realtid och gör betraktaren till 

ett ögonvittne (Chouliaraki, 2006:163). Betraktaren får ett översiktligt perspektiv och ges 

möjlighet att bevittna allt genom att kameran är närvarande i katastrofområdet. Vidare förses 

betraktaren med ett ständigt flöde av intryck och det kan tyckas som att ett enda ögonblick 

varar en hel livstid eller att tiden flyger förbi (Chouliaraki, 2006:176ff). Intrycksflödet 
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skildrar flera sanningar och gör det möjligt för betraktaren att empatisera, anklaga och 

reflektera över lidandet (Chouliaraki, 2006:158f).  

I ecstatic news samverkar text och bild för att ge betraktaren både fakta och känslor. 

Betraktaren får bevittna bilder av den grymma verkligheten och bjuds in till att engageras i de 

drabbades känslor och tankar. I ecstatic news till skillnad från emergency news tillhör de 

drabbade och välgörarna samma värld. De drabbade framställs inte som de andra, utan som 

en universell varelse som är lika mänsklig som Vi (Chouliaraki, 2006:164f).  

   Ecstatic news inbegriper inte bara medlidande utan även identifikation. En identifikation 

som ger betraktaren förmågan att både agera som om denne befann sig i katastrofområdet och 

som en representant för de drabbade (Chouliaraki, 2006:178f). Ecstatic news kan skapa en 

hybrid betraktare som både kan tillförse sig information och tillfredställelse (Chouliaraki, 

2006:160). 

   Chouliaraki delar in identifikationen i tre positioner: den engagerade, den överallt 

närvarande och den distanserade betraktaren. Den engagerade betraktaren överväldigas av 

empati, främjar känslor på bekostnad av rationalitet och misslyckas att förhålla sig till orsaken 

bakom händelsen. Den överallt närvarande betraktaren känner ilska, kräver rättvisa och är 

angelägen att identifiera händelsens antagonist. Den distanserade betraktaren förflyttas 

mentalt från tryggheten hemma till grymheten i katastrofområdet genom att beskåda det 

iscensatta lidandet (Chouliaraki, 2006:179f). 

 

3. Material och metod 

Nedan följer Material och urval, som redogör för studiens avgränsning och analysmaterial, 

och Metod, som redogör för studiens metod och tillvägagångssätt. 

 

3.1 Material och urval 

Med hänvisning till Retrievers statistik blir det inte möjligt att undersöka all svensk 

mediebevakning av naturkatastroferna i Haiti och i Pakistan 2010. Studien avgränsar sig till 

Dagens Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet (SvD), vilka båda är rikstäckande dagstidningar 

med ett stort antal läsare. Tidningarna väljs för att de har stort genomslag generellt och har 

stort potential att påverka många människor (Nilsson, 2010:129). Dessutom har dagstidningar 

generellt högre status än kvällstidningar.  
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Tillsammans ger Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet en bild av morgontidningarnas 

framställning av katastroferna, om än dock inte en komplett. Det bör poängteras att studiens 

resultat inte kan ge en generell bild av varken de svenska morgontidningarnas framställning 

eller den svenska mediebevakningens framställning av katastroferna, utan studien har endast 

belägg för hur de undersökta nyhetsartiklarna framställer katastroferna.  

   I Global Crises Reporting: Journalism in the Global Age hänvisar författaren Simon Cottle 

till Media Tenor
5
 som poängterar att mediernas uppmärksamhetsintervall är begränsad till 

ungefär en vecka efter den första sensationsnyheten, oavsett om det handlar om ett mindre 

jordskalv eller en långskridande översvämning. Den andra dagen når mediernas 

uppmärksamhet klimax, eftersom journalister då har hunnit ta sig till platsen. Under dagarna 

som därefter följer minskar mediernas uppmärksamhet successivt och i och med att samma 

bilder återkommer får de inte lika stark genomslagskraft (Cottle, 2009:50). 

   Med utgångspunkt i Media Tenors syntes utgörs studiens material av artiklar publicerade 

från och med den andra dagen efter katastrofens inträffande och två dagar framåt. Med andra 

ord analyseras totalt tre dagar för vardera katastrofen. Studien fokuserar på nyhetsartiklar och 

bortser från ledare och insändare.    

   Urvalet består av ett jämnt fördelat antal artiklar mellan de olika katastroferna, men i och 

med att det publicerats olika antal artiklar varje dag om de olika katastroferna, vilket 

uppmärksammats i tabellen över Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets rapportering, 

krävs ytterligare en avgränsning.  

   Med hänvisning till Åsa Nilsson utgår studien från att större artiklar har större betydelse än 

de mindre, dels för att de upptar större utrymme i tidningen och dels för att de troligen 

uppmärksammas och tolkas av fler (Nilsson 2010:136). Med utgångspunkt i detta sker 

avgränsningen i första steget genom att artiklar med förstasidesplacering prioriteras. I andra 

steget prioriteras större artiklar, vilket innebär att mindre artiklarna prioriteras bort. Dock 

används mindre artiklar, som kan kategoriseras som notiser, i de fall där ingen annan artikel 

finns tillgänglig.  

   Totalt analyseras tolv artiklar; tre artiklar om Haiti från DN, tre artiklar om Haiti från SvD, 

tre artiklar om Pakistan från DN och tre artiklar om Pakistan från SvD. I anslutning till 

huvudartiklarna finns några mindre artiklar som studeras tillsammans med huvudartikeln för 

att få en helhetsbild av framställningen. 

                                                             
5 Media Tenor är en självständig institution som analyserar medieinnehåll världen över. För vidare läsning se: 

www.mediatenor.com 
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3.1.2 Analysmaterial 

Nedan följer studiens analysmaterial, vilket dels är uppdelat mellan katastroferna och dels 

mellan dagarna efter katastrofens inträffande. 

 

3.1.2.1 Haiti 

Andra dagen efter katastrofens inträffande: 

 “Förtvivlade rop på hjälp från rasmassorna” och ”Hjälparbetare förväntar sig ren 

anarki.”, DN 14 januari, 2010 

 ”Hundratusen kan ha dött i skalvet”, SvD 14 januari, 2010 

 

Tredje dagen efter katastrofens inträffande: 

 ”Klagorop blandas med stank från lik” och ”Katastrofen en av 2000-talets värsta”, DN 

15 januari 2010 

 ”Övermänsklig insats väntar hjälparbetare”, SvD 15 januari, 2010 

 

Fjärde dagen efter katastrofens inträffande: 

 ”Vi behöver vatten och mat snabbt”, ”Instängda människor kan överleva i fyra dygn” 

och ”Invånarnas ilska växer”, DN 16 januari, 2010  

 ”Det värsta är att säga nej till barnen” och “Räddad efter 50 timmar”, SvD 16 januari, 

2010 

 

3.1.2.2 Pakistan 

Andra dagen efter katastrofens inträffande: 

 “Över tusen döda i översvämningen”, DN 2 augusti, 2010 

 “En miljon drabbade av översvämningen”, SvD 2 augusti, 2010 

 

Tredje dagen efter katastrofens inträffande: 

 ”1,5 miljoner flyr regnet”, DN 3 augusti, 2010 

 “Katastrofen en tävling för västländer”, SvD 3 augusti, 2010 

 

Fjärde dagen efter katastrofens inträffande: 

 ”Stigande dödstal i Pakistan”, DN, 4 augusti, 2010  

 ”Mer regn väntas i Pakistan”, SvD 4 augusti, 2010 
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3.2. Metod 

Nedan redogörs det för studiens metod som är kritisk diskursanalys. Därefter följer studiens 

tillvägagångssätt, som utformar konkreta punkter som används i studiens analys, och studiens 

giltighet och tillförlitlighet. 

 

3.2.1 Kritisk diskursanalys 

Studien använder kritisk diskursanalys (CDA), som är både en teori och en metod. I kritisk 

diskursanalys betonas hur språket skapar samhället och fokus ligger på relationen mellan 

samhälle och språk (Berglez & Olausson 2008:122f). Det markeras att det finns en interaktion 

mellan nyhetsmedier och det omgivande samhället (Berglez, 2010:267).  

   Nyheter ifrågasätts sällan utan ses som objektiva och neutrala. Dock kan en nyhet dölja ett 

maktintresse som framträder som neutralt eftersom nyheten inte ifrågasätts. Ur ett 

ideologikritiskt perspektiv fungerar nyheter som en ideologi, det vill säga vilka underliggande 

föreställningar om samhället den ger uttryck för, just genom att framträda som en icke-

ideologi (Berglez, 2010:269). Med andra ord blir maktutövning möjlig genom att 

maktförhållanden i samhället naturaliseras och inte kritiskt ifrågasätts (Berglez & Olausson 

2008:132f). 

   Kritisk diskursanalys understryker att nyheter är diskurs eftersom nyheters språkanvändning 

strukturerar den sociala verkligheten på ett visst sätt. Medievetaren Peter Berglez betonar att 

nyhetsartiklars rubriker, underrubriker och ingresser utgör element i nyhetsindustrins 

specifika sätt att kognitivt strukturera verkligheten (Berglez, 2010:272ff).  

   Vidare paketerar nyhetsartiklar den sociala verkligheten utifrån en viss position som gynnar 

eller missgynnar vissa grupper, idéer och intressen i samhället. Inom kritisk diskursanalys är 

maktbegreppet centralt och målet är att blottlägga maktstrukturer i samhället (Berglez, 2010: 

272ff). 

   Michel Foucault betonar vidare att vardagsspråket är maktens huvudsakliga medium och 

poängterar att det i vardagsspråket döljer sig uppfattningar om normalitet och sanning. 

Maktutövning utövas med andra ord inte uppifrån av en elit utan av de förtryckta själva 

(Berglez & Olausson 2008:124). 

   Denna studie studerar nyhetsartiklar på både makro- och mikronivå. På makronivå berörs 

textens mer övergripande egenskaper med fokus på teman, ämnen, och kategorier som finns 

och prioriteras i texten (Berglez & Olausson, 2008:129). 
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På makronivå talas det om en tematisk och en schematisk struktur. I analys av den tematiska 

strukturen undersöks nyhetens hierarki, som behandlar relationen mellan textens huvudtema 

och delteman. Huvudtemat återfinns oftast i rubrik och ingress där det mest relevanta i 

rapporteringen placeras, medan det som anses mindre relevant får en marginaliserad position i 

relation till huvudtemat (Berglez, 2010:275). 

   Vid analys av den schematiska strukturen är målet att fånga de sociokognitiva 

berättarkonventionerna i nyheten, som dels utgörs av rubrik och ingress där nyheten kort 

sammanfattas och dels av den historiska bakgrunden där den aktuella händelsen relateras till 

en tidigare händelse. Till nyhetens berättarkonventioner hör även att ge utrymme till aktörer 

och källor. Med hjälp av den tematiska och schematiska strukturen blir det möjligt att se att 

nyheten anpassas till färdiga mallar. Därmed speglar den inte verkligheten, utan en vald del av 

verkligheten (Berglez, 2010:275).  

   På mikronivå uppmärksammas information som är underförstådd men nödvändig för att 

göra texten begriplig. Om underförstådd information är förkommande blir texten beroende av 

en viss verklighetsuppfattning. Vidare ligger mikronivåns fokus på överflödig information 

som kan vara ett uttryck för en värdering (Berglez & Olausson 2008:129f). 

 

3.2.2 Tillvägagångssätt 

Sett ur ett kritiskt perspektiv speglar inte nyhetsartiklarna verkligheten utan en vald del av 

verkligheten. För att kunna urskilja vilken verklighet som representeras i nyhetsartiklarna om 

katastroferna i Haiti och Pakistan och för att kunna blottlägga hur medlidande kan antas 

väckas i nyhetsartiklarna utgår studien huvudsakligen från Chouliarakis nyhetskategorier.  

   Med hjälp av nyhetskategorierna vill studien blottlägga maktförhållanden och tydliggöra att 

beroende på hur något representeras produceras och reproduceras särskilda makt- och 

dominansrelationer som gynnar eller missgynnar vissa grupper i samhället (Lindgren 

2009:125). 

   Studien studerar nyhetsartiklar för att fastställa om de går att kategorisera som 

nyhetskategorin adventure news, emergency news eller ecstatic news. Med andra ord ska 

nyhetskategorierna tillämpas på nyhetsartiklar, vilket skapar viss problematik eftersom 

Chouliarakis nyhetskategorier huvudsakligen är utformade för televisionen. Därför krävs viss 

modifiering för att nyhetskategorierna framgångsrikt ska kunna tillämpas på nyhetsartiklar. 

En modifiering som är möjlig genom att kritisk diskursanalys tillåter inspiration från olika 

teori- och metodhåll (Berglez, 2010:286). 
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Med detta som utgångspunkt sammanställer studien med hänvisning till Chouliarakis teori 

varje nyhetskategori i några punkter som redovisas nedan och som i analysen kursiveras för 

att ytterligare uppmärksammas. 

   Studien utgår från att en nyhetsartikel som främst är uppbyggd kring punkterna 1-6 

identifieras som adventure news. 

1. Katastrofen framställs äga rum på en avlägsen och okänd plats.  

2. Texten präglas av singularitet och placerar inte katastrofen i en historisk eller framtida 

kontext.  

3. Texten är deskriptiv och faktabaserad. 

4. Människor refereras som siffror, nationalitet eller yrke.  

5. Bilderna är tagna på avstånd och presenterar kartor, diagram och förstörda områden. 

Människor kan vara förekommande, men då är bilderna tagna bakifrån. 

6. Offren framställs som de andra.  

Vidare utgår studien från att en nyhetsartikel som främst är uppbyggd kring punkterna 7-14 

identifieras som emergency news. 

7. Texten har prosaistiska drag. 

8. Händelsen beskrivs i presens. 

9. Händelsen preciseras, genom bilder av individuella offer. 

10. Händelsen placeras i en historisk- och framtida kontext. 

11. Framställningen präglas av aktivitet och agerande. 

12. Framställningen möjliggör mobilitet, som skapar en länk mellan betraktare och offer. 

13. Närvaro av räddningsaktioner och hjälporganisationer. 

14. Offren framställs som De andra och berövas inte medlidande. 

Slutligen utgår studien från att en nyhetsartikel som främst är uppbyggd kring punkterna 15-

19 identifieras som ecstatic news. 

15. Händelsen skildras i realtid och gör betraktaren till ett ögonvittne. 

16. Betraktaren ges ett översiktligt perspektiv, som skildrar flera sanningar.  

17. Den textuella rytmen och tempot gör att ett ögonblick tycks vara en hel livstid eller 

tycks flyga förbi. 

18. Text och bild samverkar och ger både fakta och känslor. 

19. De drabbade och välgörarna framställs som tillhörande samma värld. 
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3.2.3 Studiens giltighet och tillförlitlighet 

Inom kvalitativa studier används begreppen giltighet (validitet) och tillförlitlighet 

(reliabilitet). För att studien ska vara giltig måste det finnas en god överensstämmelse mellan 

studiens teoretiska utgångspunkter och analysens observationer (Bryman, 2002:257). Vidare 

är det centralt att de faktorer som undersöks verkligen kan kopplas till medlidande. Om inte 

lämpliga faktorer används finns det en risk att studien inte undersöker det den har för avsikt 

att undersöka och därmed inte kan nå en hög validitet (Ekström & Larsson, 2010:14f).  

   Denna studie bör uppfattas som både giltig och tillförlitig, eftersom studien med 

utgångspunkt i teorierna utformat en konkret mall över hur analysmaterialet skulle studeras 

och eftersom nyhetsartiklarna med största sannolikhet finns tillgängliga för framtida forskare. 

Vidare ges tydliga instruktioner för hur en forskare ska gå tillväga för att bestyrka och 

konfirmera studien. Genom att samtliga steg i forskningsprocessen noga redovisas kan studien 

nå en hög reliabilitet (Bryman, 2002:257).  
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4. Analys 

Nedan följer en analys av Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets framställning av 

katastrofen i Haiti och i Pakistan. Därefter följer en redogörelse över de källor som används i 

framställningen av katastroferna. 

 

4.1 Haiti 

Nedan analyseras de svenska tidningarnas framställning av jordbävningskatastrofen i Haiti.  

Analysdelen utgår från Media Tenor resonemang och är uppdelad i andra, tredje samt fjärde 

dagen efter katastrofens inträffande. 

 

4.1.1 Andra dagen efter katastrofens inträffande 

Nedan analyseras de svenska tidningarnas framställning av den andra dagen efter 

jordbävningskatastrofens inträffande, som enligt Media Tenor är den dag då mediernas 

uppmärksamhet når klimax. Först analyseras Dagens Nyheters framställning och därefter 

Svenska Dagbladets. 

 

4.1.1.1 “Förtvivlade rop på hjälp från rasmassorna”, DN 14 januari 2010 

Hjälporganisationer och räddningsaktioner 

Artikeln upptar ett uppslag och består till cirka sextio procent av bilder. Huvudbilden skildrar 

en kvinna i rasmassorna och bildtexten betonar att hon räddas ur rasmassorna. Kvinnan ges 

inget namn och framställs som anonym, vilket gör att räddningsaktionen hamnar i centrum.  

   I anslutning till huvudbilden finns en mindre bild som är tagen på avstånd och skildrar en 

man som står med händerna i sidan och tittar ned på en skadad på gatan. Mannens blick riktar 

uppmärksamheten mot den skadade och tillsammans med bildtexten, som framhäver att 

skadade får första hjälpen ute på gatan, läggs fokus på räddningsaktioner.  

   Bilden intill skildrar ett skadat barn som blickar in i kameran med stora fuktade ögon. 

Barnets blick framställer barnet som aktivt och gör att det skapas en kontakt mellan barnet 

och betraktaren. Därmed ges en känsla av att barnet vädjar till betraktaren. Samtidigt 

omringas barnet av händer från sjukvårdare, vilka indikerar att barnet är i behov av hjälp och 

tillsammans med bildtexten som informerar att hjälparbetare från hela världen är på väg till 

Haiti läggs fokus på räddningsaktioner och hjälporganisationer.  
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Sammanfattningsvis lägger den visuella framställningen fokus på räddningsaktioner och 

hjälporganisationer och betonar Haitis akuta behov av hjälp. Den sannolika effekten blir att 

framställningen skapar ett emotionellt engagemang som uppmanar betraktaren till att agera. 

   Räddningsaktioners centrala plats i framställningen är tydligt redan i rubriken ”Förtvivlade 

rop på hjälp från rasmassorna”. Vidare är hjälporganisationerna FN, Hoppets stjärna, Food 

for the Poor och Röda Korset närvarande i framställningen. Både FN-chefen och Hoppets 

stjärnas katastrofchef presenteras med bild, vilket gör att hjälporganisationer får en 

framträdande position i framställningen. 

 

Prosaistiska inslag och mobilitet 

Hjälporganisationernas framträdande roll är tydlig även i redogörelsen över katastrofens offer. 

Ett av offren är Susan Westwood som är en brittisk sjuksköterska som arbetar på ett 

barnsjukhus i Haiti. Hon var närvarande i Haiti under jordbävningen och är en av de 

drabbade. Susan Westwood framställs med namn och yrke och personliga egenskaper och blir 

en verklig individ. Hennes berättelse om att hon var på intensivvården med en niomånaders 

baby när skalvet kom har prosaistiska inslag. 

Barnen gallskrek av rädsla. Själv kunde jag inte hålla mig på fötterna utan föll på knä. 

Jag lyckades hålla kvar den lilla flickan och fick tag på ytterligare en baby.  

Citatet skildrar hur Susan Westwoods räddar barn under jordbävningen. Hennes agerande 

framhåller henne som en hjältinna och tillsammans med hennes yrke som sjuksköterska 

aktualiseras räddningsaktioner. 

   Textens prosaistiska inslag är tydligt även genom att det skildras hur ”Golvet började skaka 

våldsamt och hela byggnaden krängde från sida till sida” under skalvet. Det kanske tydligaste 

exemplet demonstreras nedan.   

OMFATTNINGEN AV katastrofen började klarna först när det ljusnade på 

onsdagsmorgonen. Ett landskap av kollapsade betonghus öppnade sig för de chockade 

överlevande. 

Citatet målar upp en bild av katastrofområdet och gör betraktaren till ett ögonvittne. 

Framställningen har potential att mentalt förflytta betraktaren till platsen och skapa en länk 

mellan katastrofområdet och betraktaren. Dock tycks mobiliteten begränsas av att citatet inte 

är skrivet i presens, vilket gör att händelsen inte upplevs som att den sker här och nu utan i det 

förgångna.  
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I artikelns näst största bild står en tjej i förgrunden med raserade byggnader bakom sig. Hon 

framställs som aktiv genom att hennes blick är riktad in i kameran. Tjejens blick gör att det 

skapas en kontakt mellan henne och betraktaren och gör att deras världar närmar sig varandra, 

vilket kan öppna upp för en mobilitet. Bildtexten bortser dock från tjejen i bilden och 

framhåller förödelsen som råder i Port-au-Prince och riktar därmed uppmärksamheten på det 

katastrofdrabbade området. På så vis öppnar inte framställningen upp för ett emotionellt 

engagemang utan för ett beskådande. 

 

Haitier som de andra 

Texten är deskriptiv genom att det framgår att skolor, sjukhus, presidentpalatset och 

centralfängelset har förstörts och genom att det ges fakta om jordbävningens och 

efterskalvens magnitud på Richterskalan, svensk samt lokal tid för skalvet och skalvets 

geografiska placering till huvudstaden Port-au-Prince. Den deskriptiva och faktabaserade 

framställningen skapar inte ett emotionellt engagemang.  

   Vidare refereras människor som siffror genom att det informeras att fler än ”hundra tusen 

människor befaras ha mist livet”, ”mellan 30 000 och 50 000” har omkommit och ”uppemot 

tre miljoner människor” har drabbats av jordbävningen. I ett pull quote framgår det att fyra 

miljoner människor i Haiti har blivit hemlösa, vilket ger statistik från katastrofen en 

framträdande plats. Resultatet blir att människor framställs som anonyma och utan namn och 

ansikte. 

   Intervjun med Utrikesdepartementet är visuellt framträdande i artikeln och i den används 

”vi” tre gånger och ”svenskar” två gånger. Det är med största sannolikhet fråga om ett 

nationellt Vi och en svensk identitet. Även i intervjun med den svenska hjälporganisationen 

Hoppets stjärna, är "vi", "vår" och "våra" vanligt förekommande. Återigen är det troligen 

fråga om ett nationellt Vi.  

   På liknande vis tycks Haitis premiärminister syfta till människor närvarande i Haiti när han 

använder ordet ”Vi”. Det tycks återigen vara fråga om ett nationellt Vi, men utifrån nationen 

Haiti. Dock tycks premiärministerns Vi inbegripa fler människor eftersom han vänder sig till 

samtliga människor i Haiti. Sammantaget har troligen närvaron av de nationella identiteterna 

effekten att framställningen av haitierna som de andra förstärks genom att kulturella 

skillnader framhävs och genom att människor kategoriseras in i olika grupper. Samtidigt kan 

framställningen ha effekten att människor mobiliseras genom att de fysiskt eller psykiskt 

upplever sig vara en del av premiärministerns Vi och därmed mer nära Haiti.  
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Historisk och framtida kontext 

Katastrofen i Haiti placeras i en historisk kontext genom att jordbävningen betonas som den 

värsta jordbävningen i det karibiska örikets på minst 200 år. Vidare framgår det att rebeller 

genomförde en stadskupp 2004 och tvingade dåvarande presidenten Aristide på landsflykt, att 

Haiti är åttioprocentigt katolskt, att Hoppets stjärna funnits representerade i Haiti sedan 1979 

och var på plats 2004 när en tyfon ödelade Haiti.  

   Katastrofen placeras vidare i en framtida kontext genom att det framgår att kriminaliteten 

kommer att öka lavinartat som en följd av katastrofen. Både den historiska och framtida 

kontexten har effekten att katastrofen sammanlänkas med andra händelser och ger betraktaren 

en vidare förståelse för lidandet, vilket gör att offrets och betraktarens värld kan närma sig 

varandra. På så vis kan framställningen uppmana betraktaren att agera. 

 

4.1.1.2 ”Hundratusen kan ha dött i skalvet”, SvD 14 januari, 2010 

Räddningsaktioner och aktivitet 

Artikeln utgör ett uppslag och består till femtio procent av bilder. Huvudbilden skildrar 

människor hopträngda på ett bilflak och är centrerad kring en man som framställs som aktiv, 

genom att han blickar in i kameran. Bildtexten framhåller att skadade får hjälp med transport 

och lägger fokus på räddningsaktioner. Vidare preciserar bildtexten platsen, datumet och den 

lokala tidpunkten för katastrofen. På så vis samverkar framställningen av lidandet med 

detaljer om tid och plats och har sannolikt effekten att lidandet upplevs som unikt. 

   Ytterligare tre bilder skildrar av räddningsaktioner. Två av bilderna tillhör en 

informationsruta, varav den första föreställer män som bär på en annan man. Bildtexten 

betonar att det är invånare i Port-au-Prince som hjälper en skadad man. På så vis lägger bilden 

fokus på räddningsaktionen och framställer de haitiska männen som aktiva. 

   Den andra bilden skildrar en man som står med en telefon i handen, samt håller hand med 

en annan man som sitter hopkurad på marken. Mannen framställs som aktiv och den 

tillhörande bildtexten informerar att han ringer ett samtal efter skalvets inträffande.  

   I ytterligare en informationsruta finns en tredje bild, vilken är en närbild på en människa 

som är lindad i ansiktet. Det faktum att bilden är tagen på nära håll gör att offret kommer nära 

betraktaren. Bildtexten informerar att det är en skadad människa som väntar på vård. Både 

den första och tredje bilden uppmärksammar skadade människor och aktualiserar 

räddningsaktioner. Den andra bilden har främst koppling till aktivitet. 
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Haiti som ett avlägset land 

Texten är deskriptiv och ger fakta om skalvets epicentrum, magnitud på Richterskalan, 

avstånd till Port-au-Prince samt den lokala tiden för skalvet. Haiti utpekas som det fattigaste 

landet i Amerika och det ges fakta om levnadsförhållandena för Haitis nio miljoner invånare 

som huvudsakligen bor i Port-au-Prince. Likt rubriken ”Hundratusen kan ha dött i skalvet”, 

refereras människor som siffror genom att det framgår att tre miljoner människor har drabbats 

och mellan 30 000 och 100 000 har omkommit. Effekten blir att människor framställs som 

anonyma. 

   Visuellt framställs Haiti som ett avlägset land genom att det intill huvudbilden finns två 

kartor som upptar en halv sida och består av diagram. Diagrammen illustrerar 

kontinentalplattornas läge, skalvets epicentrum, samt placerar jordbävningen i förhållande till 

andra katastrofer i världen. Kartorna tillsammans med diagrammen framställer Haiti som ett 

abstrakt land och endast en punkt på kartan.    

   Vidare gör underrubriken ”ENORM FÖRÖDELSE det tydligt att katastrofdrabbade 

områden tilldelas stort utrymme i framställningen, vilket även är fallet i tre bilder som är 

tagna på avstånd och skildrar katastrofdrabbade områden.  

   Två av de tre bilderna är placerade i en informationsruta och föreställer en byggnad. Den 

första bilden föreställer en byggnad i sin prakt och den andra samma byggnad förstörd. 

Bildtexterna informerar att det är före- och efterbilder på presidentpalatset i Port-au-Prince. 

Kontrasten mellan de olika bilderna förtydligar förödelsen efter jordbävningen och lägger 

fokus på det katastrofdrabbade området, vilket uppmuntrar till beskådande. 

   Inklippt i texten finns en bild som är tagen i fågelperspektiv och föreställer raserade hus. 

Bildtexten informerar att tusentals kan ligga döda i rasmassorna. Framställningen fokuserar på 

det katastrofdrabbade området och framställer offren för katastrofen som en anonym statistik, 

vilket inte skapar ett emotionellt engagemang.  

   Sammanfattningsvis skapar bilderna en universell representation som skulle kunna tillämpas 

på ett flertal andra händelser och öppnar inte upp för ett emotionellt engagemang utan för ett 

beskådande. 

 

Hjälporganisationer och agerande 

Den textuella nivån är huvudsakligen uppbyggd kring närvaron av hjälporganisationer. 

Konkret nämns FN, Internationella Röda Korset, Hoppets stjärna och Läkare utan gränser. 

Det Vi som finns i texten tillhör främst dessa hjälporganisationer. Det enda undantaget finns i 

intervjun med Svenska Utrikesdepartementet som har ett tydligt nationellt Vi. 
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Hjälporganisationer som representanter i världen möjliggör ett internationellt Vi, medan det 

nationella Vi:et snarare motverkar den globala gemenskapen genom att Sverige och Haiti 

skiljs åt och framställer Haiti som de andra. 

   I framställningen av räddningsaktioner får Sverige en framträdande position genom att det 

framgår att Svenska Utrikesdepartementet har erbjudit svenskar att lämna landet med ett 

hjälpplan och att Sverige har agerat och bidragit med sex miljoner kronor till Haiti. Därmed 

finns det i framställningen en kulturell gruppering av katastrofens offer som framställer 

svenskar som Vi och haitier som de andra. Det faktum att Sverige har bidragit med pengar 

gör samtidigt att haitierna framställs som värdiga att hjälpas och därmed berövas de inte på 

medlidande.  

   Behovet av förnödenheter, utrustning för sök- och räddningsinsatser, fältsjukhus, akut 

hälsovård, vattenrening, boende, logistik och telekommunikationer, betonas. Röda Korset 

poängterar att de har nödmaterial för att hjälpa 3 000 familjer i tre till fyra dagar och Läkare 

utan gränser menar att deras mål är att vårda så många som möjligt, innan det är försent. 

Buskapet som förmedlas är att behovet av hjälp är brådskande, vilket uppmanar till ett 

agerande. 

   En informationsruta konkretiserar artikelns fokus på räddningsaktioner och agerande 

genom att framhålla att tre miljoner haitier är i behov av hjälp i form av mat, rent vatten och 

tak över huvudet. Det understryks att flera länder (USA, Storbritannien, Frankrike, Kanada, 

Kina, Tyskland, Mexiko, Venezuela, Island och Sverige) sänder hjälpinsatser. 

 

Historisk kontext  

Haiti placeras i en historisk kontext genom att det framgår att René Garcia Préval är president 

sedan 2006 och att FN har en fredsbevarande styrka i landet sedan fem år tillbaka. Vidare ges 

information om landets erfarenheter av naturkatastrofer historiskt. Det framgår att Haiti 

utsatts för både orkaner och kraftiga jordbävningar och det poängteras att skalv i Västindien 

inte är vanligt. Den historiska kontexten sammanlänkar katastrofen med andra händelser och 

ger betraktaren en vidare förståelse för lidandet, vilket troligen har effekten att offer och 

betraktare kommer närmare varandra. 
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4.1.2 Tredje dagen efter katastrofens inträffande 

Nedan analyseras de svenska tidningarnas framställning av den tredje dagen efter 

jordbävningskatastrofens inträffande. Först analyseras Dagens Nyheters framställning och 

därefter Svenska Dagbladets.  

 

4.1.2.1 ”Klagorop blandas med stank från lik”, DN 15 januari 2010 

Prosaistiska inslag, hjälporganisationer och agerande  

Artikeln upptar ett uppslag och består till cirka sextio procent av bilder. I huvudbildens 

förgrund står en kvinna med fuktiga ögon i rasmassorna. Bakom henne under ett betongblock 

ligger underdelen av en kropp. Den tillhörande bildtexten är skriven i presens, vilket ger 

uppfattningen att det som beskrivs sker i detta ögonblick och betonar katastrofens omfattning, 

samt meddelar att kvinnan hör rop på hjälp från den raserade byggnaden. På så vis fokuserar 

framställningen på katastrofens omfattning, men betonar samtidigt räddningsaktionen. 

Användandet av presens tillsammans med betoningen av räddningsaktionen gör att 

framställningen uppmanar betraktaren att agera. 

   Artikelförfattaren Michael Winiarskis röst är närvarande i ingressen, som betonar 

katastrofens omfattning och vars prosaistiska karaktär påminner om inledningen på en 

skönlitterär bok. 

Det sexsitsiga Piper Navajo-planet dyker ner genom de ulliga molnen över Haitis 

huvudstad. Ett landskap öppnar sig, som hämtat ur Dantes inferno. Det är inte bara 

värre än jag kunde föreställa mig – det övergår mänskligt förstånd. 

Jordbävningskatastrofens omfattning är helt enkelt större än vad mänskliga sinnen kan 

ta in. [Författarnas kursivering] 

Ingressens prosaistiska karaktär målar upp en bild av katastrofen och förflyttar betraktaren 

mentalt till platsen. I citatet används pronomen ”jag”, vilket förtydligar Winiarskis såväl 

psykiska som fysiska närvaro i texten. Han kliver in i det katastrofdrabbade området och 

intar tillsammans med betraktaren rollen som ögonvittne för katastrofen. Användandet av 

presens ger en uppfattning av att det som beskrivs ännu inte har skett utan sker i detta 

ögonblick. 
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Prosaistiska inslag i framställningen av katastrofen finns representerad på flera ställen i 

texten och nedan demonstreras ytterligare ett exempel.  

Klagoropen från dem som sitter fast under de sammanfallna betongblock som skulle 

föreställa tak blandas med den sötaktiga stanken från lik som befinner sig i snabb 

sönderdelning. 

Skildringen framhåller Haitis akuta behov av hjälp och går i samma ton som rubriken 

”Klagorop blandas med stank från lik”. På den textuella nivån betonas att de tre första dygnen 

är de viktigaste i en jordbävningskatastrof och Läkare i världen poängterar att kirurgiska 

ingrepp måste göras inom de första 48 timmarna för att liv ska kunna räddas. Det akuta läget 

markeras ytterligare, vilket uppmanar till ett agerande.  

   Vidare framhålls det att flygplatsen är full med hjälparbetare och konkret nämns FN, Röda 

Korset, Läkare i världen och baptistkyrkan i Nashville. 

 

Offer som aktiva men anonyma 

I flera av framställningens bilder skildras lokala invånare som aktiva. Bredvid huvudbilden 

finns två bilder som föreställer kvinnor på gatorna. Den första skildrar två äldre kvinnor som 

står framför en folkmassa. Den andra skildrar en kvinna som böjer sig fram och tittar in under 

ett lakan, som ett dödsoffer på gatan är inlindat i. Den andra bildens bildtext framhäver att 

kvinnan tittar på en av de tiotusentals omkomna i jordbävningskatastrofen. Bilderna skildrar 

kvinnorna som aktiva, men ger dem inget namn vilket gör att de förblir anonyma. 

Vidare finns en bild som är inklippt i texten och föreställer en man med en säck på axlarna. 

Bildtexten informerar att han är en invånare i Port-au-Prince som har hämtat matvaror från en 

affär. Därmed är han en lokal invånare som framställs som aktiv. 

   På den textuella nivån refereras människor som siffror genom att det redogörs för 

katastrofens omfattning. Det framgår att tre miljoner har skadats eller blivit hemlösa, mellan 

40 000 och 50 000 har omkommit och 7 000 har begravts i massgravar. Haitis offer framställs 

på så vis som anonyma och tillsammans med en karta över Haitis position i världen framställs 

Haiti som ett okänt och avlägset land. 

   Det finns dock ett undantag i form av Tanya Brendt som är ett offer och ögonvittne för 

katastrofen. Hon skildras tillsammans med sin femton månader dotter Tchais, vilket gör att 

Tanya Brendt blir en symbol för moderskap och framställs som aktiv. Dessutom ges Tanya 

Brendt en röst och både hon och hennes dotter ges ett namn. Effekten blir troligen att de 

upplevs som verkliga individer.  
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Historisk kontext 

Haiti placeras i en historisk kontext genom att det framgår att landet för 205 år sedan 

utropades som världens första fria svarta stat och genom att katastrofen utpekas som en av 

2000-talets värsta katastrofer. Informationen gör att katastrofen sammanlänkas med andra 

händelser och ger betraktaren en vidare förståelse för lidandet, vilket troligen har effekten att 

landet inte upplevs som lika avlägset, utan mer nära. 

 

4.1.2.2 ”Övermänsklig insats väntar hjälparbetare”, SvD 15 januari, 2010 

Haiti som ett avlägset land  

Artikeln upptar ett uppslag och består till mer än femtio procent av bilder. Huvudbilden 

upptar cirka fyrtio procent av bildytan, är tagen i ett fågelperspektiv och skildrar ett förstört 

område. Bildtexten framhåller att förödelsen är stor och att hjälp från olika länder och 

hjälporganisationer strömmar in i Haiti. Vidare betonar den att den svåraste och viktigaste 

uppgiften blir att samordna hjälpen. Därmed riktas stor uppmärksamhet mot 

hjälporganisationer, vilka senare visar sig få en avgörande roll i framställningen. 

   Intill huvudbilden finns två mindre bilder, som båda är kartor. Den första kartan är över 

Haiti och markerar Port-au-Prince och skalvets epicentrum, samt demonstrerar skalvets 

konsekvenser. Den andra är en karta över Port-au-Prince. Kartorna har effekten att Haiti 

framställs som ett abstrakt och avlägset land, som endast är en punkt på en karta. 

I den andra kartans nedre kant finns tre bilder, som alla föreställer en raserad byggnation. 

Bildtexten förtydligar att det är presidentpalatset, FN:s huvudbyggnad och kranar och bryggor 

i hamnen. Ytterligare en bild på FN:s raserade högkvarter finns i en informationsruta. 

Framställningen lägger fokus på förstörda områden, vilket skapar en universell 

representation, som skulle kunna tillämpas på ett flertal andra händelser. Därmed skapar inte 

bilderna ett emotionellt engagemang, utan öppnar upp för ett beskådande. 

 

Hjälporganisationer, agerade och mobilitet 

Inklippt i texten finns en bild på en man som bär på ett barn. Mannens rygg och barnets 

ansikte är vänt mot kameran, men barnets blick är inte riktad in i kameran. Bildtexten 

informerar att drabbade får hjälp av hjälparbetare från FN. Bilden aktualiserar 

hjälporganisationer och räddningsaktioner, vilket gör att framställningen kan uppmana till 

agerande. 
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I en faktaruta finns ytterligare en bild som skildrar ett barn med bandage på huvudet. Barnets 

ansikte är i närbild, vilket gör att offret kommer nära betraktaren, men barnets blick är riktad 

bort från kameran och den direkta kontakten uteblir. Bildtexten belyser att det är en skadad 

treårig pojke. Pojken ges ett ansikte och en ålder men inget namn och framställs därmed inte 

som en verklig individ. Betoningen på pojken som skadad aktualiserar räddningsaktioner. 

   På den textuella nivån är det främst hjälporganisationer som får uttala sig och samtliga Vi 

som florerar i texten kommer från dem. FN, OCHA, Röda Korset, Läkare utan gränser, Plan, 

Unicef, Rädda Barnen, SOS Barnbyar och Hoppets stjärna finns representerade i texten och 

rubriken ”Övermänsklig insats väntar hjälparbetare” gör det tydligt att hjälporganisationer 

har en central roll i framställningen av katastrofen. Vidare framgår det att hjälporganisationer 

från Kina, Mexiko, Kanada, Island, USA, Ryssland, Sverige, och Tyskland anländer till Haiti, 

vilket har effekten att framställningen riktar uppmärksamhet på agerande och möjligen även 

på ett globalt medlidande. 

   Vidare läggs fokus på agerande genom att Haiti framhävs vara i akut behov av hjälp. Dels 

genom att det markeras att de ”första 72 timmarna efter en jordbävning är kritiska” och dels 

genom att det framhävs att ”tusentals är fortfarande fastklämda under rasmassorna” och ”tre 

miljoner människor är i akut behov av vatten, mat och mediciner”. Framställningen av det 

akuta läget uppmuntrar betraktaren till att agera. 

   I framställningen framgår det att flera av de representerade hjälporganisationerna främst är 

inriktade på barn och det ges information om vad de konkret gör och vill uträtta i landet, samt 

vad de vill förhindra: Läkare utan gränser flyger in fältsjukhus, Plan och Unicef sätter upp 

provisoriska skolor och mötesplatser för barn och betonar att fler hemlösa barn medför en 

ökad risk för övergrepp och exploatering, såsom trafficking och prostitution. Vidare 

poängterar Unicef att sjukdomar, trauman och föräldralöshet kan få allvarliga konsekvenser 

för barnen. Framställningen kretsar kring aktivitet och agerande. Det beskrivs vidare att 

hjälparbetare ”anländer” till Haiti och ”behandlar” skadade ute på gatorna. Genom att 

hjälporganisationerna skildras i presens upplevs de som aktiva, vilket är tydligt i ingressen: 

Internationell nödhjälp strömmar nu in i det jordbävningsdrabbade Haiti. Men 

hjälparbetarna står inför kolossala svårigheter. De möts av miljoner hemlösa, skadade 

eller döda människor och katastrofala kommunikationer [Författares kursivering] 

Användandet av presens i citatet ger en uppfattning att det som beskrivs ännu inte har skett 

utan sker i detta ögonblick och är ouppklarat. Betraktaren intar rollen som ögonvittne, ser 

katastrofen utifrån hjälparbetarnas perspektiv och kan följa varje steg som tas. 
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Vidare poängteras det att miljoner människor är hemlösa eller skadade och 50 000 människor 

beräknas ha omkommit. Människor blir en del av en anonym statistik, refereras som siffror, 

och skildras inte som verkliga individer. Det betonas dock att ”omkring två miljoner barn” 

riskerar livslånga fysiska och psykiska skador, vilket ger barnen en mer framträdande position 

i och med att de refereras enskilt. Barnen framhävs i texten som värst drabbade och en hel 

informationsruta underrättar om barnens situation. Därmed blir inte barnen en del av en 

sammanslagen statistik, utan får som sagt var en mer framträdande position.  

   Informationsrutan poängterar att fler än 500 av hjälporganisationernas barn har faddrar i 

Sverige, som skänker pengar och brevväxlar med barnen. Förhållandet mellan fadder och 

fadderbarn möjliggör en mobilitet genom att det skapas en länk mellan betraktare och 

katastrofområde. Därmed kommer offret närmare betraktaren och gör att framställningen 

uppmanar betraktaren till att agera. 

   Ytterligare en informationsruta upplyser om dagen och svensk och lokal tidpunkt för 

jordbävningen, samt skalvets epicentrum och magnitud på Richterskalan. Informationen gör 

att katastrofen i Haiti preciseras och går att skilja från andra katastrofer. Vidare ges fakta om 

befolkningens levnadsförhållanden och Haiti placeras i en historisk kontext genom att det 

poängteras att landet har en lång historia av diktatur och korrupt styre. Den historiska 

kontexten har troligen effekten att distansen till landet minskar genom att katastrofen 

sammanlänkas med andra händelser och ger betraktaren en vidare förståelse för lidandet. 

 

4.1.3 Fjärde dagen efter katastrofens inträffande 

Nedan analyseras de svenska tidningarnas framställning av den fjärde dagen efter 

jordbävningskatastrofens inträffande. Först analyseras Dagens Nyheters framställning och 

därefter Svenska Dagbladets.  

 

4.1.3.1 ”Vi behöver vatten och mat snabbt”, DN 16 januari 2010 

Offer som verkliga individer 

Artikeln upptar ett uppslag och består till cirka sextio procent av bilder. Huvudbilden är  

tagen i närbild, vilket gör att offret kommer nära betraktaren, och skildrar en kvinna, en pojke 

och en flicka som sitter på marken. Kvinnan är i förgrunden och pojken och flickan sitter 

strax bakom henne. Samtliga framställs som aktiva genom att de blickar in i kameran. Deras 

blickar gör att det skapas en kontakt mellan dem och betraktaren, som kan skapa ett 
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emotionellt engagemang. Bildtexten betonar att kvinnan heter Maria Felicia och framhåller att 

hon har förlorat sitt hem i katastrofen och bara har röda bönor att ge sin make och sina fyra 

barn. På så vis bjuds betraktaren in till att delta i hennes livsöde.  

   Maria Felicia, presenteras med bild samt citeras i rubriken, ”Vi behöver vatten och mat 

snabbt” och är ett ögonvittne för katastrofen. Hon presenteras som hustru och 

fyrbarnsmamma och det betonas att hennes namn betyder ”den lyckliga”. Det framgår att 

hennes familj har blivit hemlös och att ingen hjälp har nått dem. Hon framställs som aktiv 

både genom att hon blir en symbol för moderskap och genom att hon vänder sig till 

betraktaren och vädjar om hjälp.  

   I framställningen av Maria Felicia samverkar text och bild och ger henne både ett ansikte, 

ett namn och personliga egenskaper. Effekten blir troligen att hon upplevs som en verklig 

individ som är värdig betraktarens emotionella engagemang. 

   I framställningen finns det ytterligare två lokala invånare som framställs som verkliga 

individer. Den första presenteras med en mindre bild, som är placerad i anslutning till 

huvudbilden. Bilden är en närbild på en man som står framför en gallergrind och bildtexten 

framhåller att det är Thony Silenciueuxs som har förlorat sitt hem i katastrofen. Han är ett 

ögonvittne som ges ett namn och ett ansikte och därmed framställs som en verklig individ. 

   Vidare intervjuas André Gusmy som är ett ögonvittne för katastrofen. Han presenteras inte 

med bild, men ges ett namn och framställs som aktiv genom att det framgår att han har 

kommit till Port-au-Prince för att söka rätt på sina släktingar. Framställningen gör honom till 

en verklig individ.  

   De individuella bilderna av offren har effekten att katastrofen preciseras och inte blandas 

ihop med någon annan händelse. De individuella bilderna samverkar tillsammans med en 

precisering av datum och lokal tid för jordbävningen och gör att lidandet upplevs som unikt, 

vilket kan skapa ett emotionellt engagemang. 

   Människor refereras som siffror och deras nationalitet betonas delvis i redogörelsen för 

antalet skadade, hemlösa, omkomna eller begravna. I övrigt framställs människor som 

verkliga individer. 

 

Offer som aktiva 

I huvudbildens nedre kant finns två bilder som båda skildrar lokala invånare som aktiva. Den 

första är en närbild och skildrar två pojkar på en åker. En av pojkarna är aktiv genom att hans 

blick är riktad in i kameran och gör att det skapas en kontakt mellan offer och betraktare. 
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Bildtexten meddelar att barn har blivit omhändertagna i ett provisoriskt tältläger och betonar 

samtidigt räddningsaktionen. 

   Den andra bilden är tagen på avstånd och föreställer en man som står lutad inunder ett 

betongblock, samt människor som klättrar över raserade byggnader. Bildtexten betonar att 

människorna försöker rädda en kvinna som är fast i rasmassorna. Bilden framhåller 

människorna som aktiva i räddningsarbetet och uppmärksammar räddningsaktionen. 

  

Prosaistiska inslag och mobilitet 

Artikelförfattaren Michael Winiarskis röst är starkt närvarande i texten. Han kliver in i 

haitiernas värld och intar rollen som ögonvittne för katastrofen. Texten skildrar hans 

upplevelse av katastrofen och betraktaren får följa hans väg genom Port-au-Prince. 

En livlös fot som sticker fram under en presenning. Flugbemängda kroppar under 

upplösning, som ingen tar hand om. Den dävna liklukten. Människors tomma blickar. 

[Författarnas kursivering] 

Winiarski tycks bli en del av haitiernas värld och tillhör därmed samma värld som de 

drabbade. Citatet som har en prosaistisk karaktär gör betraktaren till ett ögonvittne för 

katastrofen och ger ett översiktligt perspektiv som skildrar flera sanningar. Det faktum att 

texten är skriven i presens ger en känsla av realtid som tillsammans med textens prosaistiska 

karaktär tycks ha effekten att även betraktaren kliver in i de drabbades värld och förflyttas 

mentalt till platsen. På så vis uppstår en mobilitet som skapar en länk mellan katastrofområdet 

och betraktaren och som för offret och betraktaren närmare varandra.  

   Framställningen rymmer flera skildringar som har potential att skapa mobilitet och nedan 

demonstreras ytterligare ett exempel. 

Men en kvinnlig försäljare är ännu i livet. Jag hör hennes avlägsna rop, som från 

underjorden fast bara några betongblock skiljer oss åt. En man med munskydd försöker 

förtvivlat gräva sig igenom med sina bara händer. Det som skulle krävas för att rädda 

henne, lyftkranar eller grävmaskiner, syns inte till. Hon lever, har inte gett upp, trots tre 

dygn i mörker utan mat och vatten. Men under betongen är hennes rop allt svagare. 

Ingen utlovad utländsk räddningspatrull syns till här. [Författarnas kursivering] 

I citatet ges betraktaren ett översiktligt perspektiv som skildrar flera sanningar och blir ett 

ögonvittne till katastrofens grymma verklighet. Dessutom ges en känsla av att tiden stannar 

upp. Citatet är skrivet i realtid och dess uppbyggnad gör att betraktaren bjuds in till att 

engageras i de drabbades känslor och tankar.  
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Det som beskrivs i citatet är ett räddningsförsök som i och med att det inte ges någon 

upplösning präglas av maktlöshet. Istället avslutas skildringen med en fråga: ”Kommer 

försäljerskan under den kollapsade marknadshallen att hinna bli räddad? Det är en 

kapplöpning mot klockan”. Frågan indikerar att Haiti är i akut behov av hjälp och inte är 

förmögna att klara sig på egen hand, vilket aktualiserar agerande. 

 

Hjälporganisationer och agerande 

Det akuta läget är tydligt i rubriken ”Vi behöver vatten och mat snabbt” och betonas 

ytterligare av Läkare utan gränser som framhåller att tusentals skadade omedelbart måste 

opereras. Vidare framgår det att instängda människor kan överleva i fyra dygn, att två 

miljoner människor saknar mat och att tusentals människor är skadade. Framställningen ger 

buskapet att behov av hjälp är brådskande, samtidigt som det förmedlas ett hopp genom att 

det betonas att klimatet i Haiti är gynnsam för att människor ska överleva i rasmassorna. Det 

framhålls att en människa vid en jordbävning i Kina 2008 räddades efter att ha varit instängd 

en vecka. Närvaron av hjälporganisationer tillsammans med framställningen av det akuta 

läget uppmanar betraktaren till att agera. 

   I texten framhålls det att flera internationella grupper med räddningspersonal och flera 

hundra räddningsexperter har landat på flygplatsen. Konkret nämns Världssamfundet, FN-

organet World Food Program och Läkare utan gränser. Det är dock endast 

hjälporganisationer från USA som framställs som aktiva, vilket har effekten att andra länder 

upplevs som passiva. 

 

Haiti som nära 

I framställningen finns en karta över Haiti som gör att Haiti framställs som ett avlägset land. 

Den distans som kartan skapar motarbetas dock av att kartan tillhör en informationsruta som 

betonar att Haiti är västvärldens fattigaste land med en befolkning som nästan till hälften är 

under 18 år. Informationen placerar Haiti i en historisk kontext och gör att katastrofen 

sammanlänkas med andra händelser i världen, samt ger betraktaren en vidare förståelse för 

lidandet. Följden kan bli att Haiti återigen närmar sig betraktarens verklighet. 
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4.1.3.2 ”Det värsta är att säga nej till barnen”, SvD 16 januari, 2010 

Räddningsaktioner och offer som aktiva 

Artikeln upptar ett uppslag och upptas till cirka sextio procent av bilder. Huvudbilden skildrar 

två kvinnor som ligger på gatan och är inlindade i lakan. I bildtexten framgår det att 

kvinnorna är skadade och väntar på medicinsk hjälp, samt att människor från grannskapet 

kommer till platsen för att bli omhändertagna. Bilderna understryker behovet av hjälp och 

behovet av räddningsaktioner, vilket kan uppmana till agerande. 

   Intill huvudbilden finns det ytterligare tre mindre bilder som framhåller räddningsaktioner. 

Den första skildrar ett skadat barn i armarna på en kvinna, samt en person iklädd skyddskläder 

som tar hand om barnet. Kvinnan tillsammans med barnet symboliserar moderskap och får en 

aktiv roll. Bildtexten betonar att det skadade barnet får hjälp av personal ur ett kinesiskt 

räddningsteam. På så vis lägger framställningen vikt vid hjälporganisationer och 

räddningsaktioner. 

   Den andra bilden föreställer en man som är aktiv genom att bära på paket av vattenflaskor. I 

bakgrunden syns andra män samt räddningsarbetare, med Röda Korsets logotyp på ryggen, 

som utför samma handling. Även en byggnad i bakgrunden har Röda Korsets logotyp. I 

bildtexten framgår det att bilden är tagen i Mexico City och att det är haitiska män som lastar 

humanitär hjälp vid Röda Korsets byggnad. Återigen läggs uppmärksamhet på 

hjälporganisationer och räddningsaktioner och lokala invånare framställs som aktiva. 

 

Haiti som ett avlägset land 

Inklippt i texten finns en bild som föreställer en jordglob samt en karta på Haiti som pekar ut 

Haitis geografiska position i världen. Bilderna har troligen effekten att det skapas en distans 

till Haiti och gör att landet framstår som avlägset.  

   Framställningen av Haiti som ett avlägset och okänt land betonas ytterligare genom en bild 

som är placerad i anslutning till huvudbilden. Bilden är tagen på avstånd och skildrar 

människor i ett katastrofdrabbat område som går omkring i raserade byggnader. Bilden 

framställer människorna som aktiva, men bildtexten bortser från människorna som därmed 

framställs som anonyma och betonar förödelsen i Port-au-Prince. Effekten blir att fokus 

hamnar på det katastrofdrabbade området,  

   Både kartan och bilden på det katastrofdrabbade området öppnar snarare upp för ett 

beskådande än för ett emotionellt engagemang. 
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Hjälporganisationer och offer 

Den textuella nivån är uppbyggd kring intervjuer med ögonvittnen som kan kopplas samman 

med hjälporganisationer och/eller räddningsaktioner. Den första som intervjuas är Sheila 

Staulford som arbetar som sjuksköterska i ett improviserat sjukläger som drivs av 

hjälporganisationen International Faith Mission, som betonas som amerikansk. Sheila 

Staulford framställs som aktiv och berättar att de endast har möjlighet att hjälpa de skadade 

eftersom resurserna inte räcker till alla. Det är främst hennes roll i räddningsarbetet som 

framhålls, men samtidigt framställs hon som en verklig individ med ett namn.  

   Den andra som intervjuas är Kurt Rollo, som är missionär i International Faith Mission. 

Kurt Rollo får ett namn samt ett yrke och det framgår att han kommer från Ohio i USA. 

Framställningen gör honom till en verklig individ.  

   Kurt Rollos yrke, samt berättelse om hur organisationen räddade en sekreterare som blivit 

fast under rasmassorna framhåller Kurt Rollo som aktiv och som en hjälte och aktualiserar 

både räddningsaktioner och hjälporganisationer. 

   Den tredje som intervjuas är Sarla Chand som är ett offer för katastrofen. Intervjun får en 

egen spalt med rubriken ”Räddad efter 50 timmar” och presenterar Sarla Chand med bild. I 

bilden är hon omringad av tre sjukvårdare. Bildtexten betonar att det är just 65-åriga Sarla 

Chand från New Jersey som har räddats ur rasmassorna. Vidare framgår det att hon räddats av 

ett franskt räddningsteam efter att ha suttit fast i över 50 timmar. Framställningen framhåller 

både räddningsaktionen och hjälporganisationer och framställer Sarla Chand med ansikte, 

namn och ålder, vilket gör att hon upplevs som en verklig individ. 

   De drabbade skildras huvudsakligen som verkliga individer, men refereras som siffror vid 

ett tillfälle då det framhålls att ”tusentals sover på gatan”. 

 

Prosaistiska inslag och agerande  

Rubriken ”Det värsta är att säga nej till barnen” tillsammans med pull quotet ”Det finns långt 

ifrån mat eller vatten till alla. Mycket är förstört och de dåliga vägarna gör att transporter är 

farliga” riktar uppmärksamhet mot Haitis akuta behov av hjälp. Att förnödenheter är 

begränsade är ett centralt tema i framställningen och är särskilt tydligt i ingressen som skildrar 

en flickas situation.  

”Kan jag få vatten”, frågar den lilla flickan utanför järnporten i Port-au-Prince där det 

en gång låg en skola. Men hon får inget, eftersom hon klarat sig utan några synliga 

skador i jordbävningen. [Författarnas kursivering] 
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Ingressen har en prosaistisk karaktär och är skriven i presens, vilket ger en uppfattning att det 

som beskrivs sker i detta ögonblick. Den prosaistiska skildringen tycks ha effekten att 

betraktaren mentalt förflyttas till flickans värld och gör att det uppstår en mobilitet, som 

skapar en länk mellan katastrofområdet och betraktaren. Framställningen skapar ett 

emotionellt engagemang som kan uppmuntra till agerande. 

   Vidare framhäver en faktaruta Sverige som aktivt. Dels framgår det att Sverige genom Sida, 

Röda Korset, Svenska kyrkan och Myndigheten för säkerhet och beredskap har bidragit med 

133 miljoner kronor till Haiti. Och dels framgår det att en svensk finansman har skänkt 100 

miljoner kronor till Haiti. Det ges även direktiv om hur man kan gå tillväga för att hjälpa till.  

På så vis uppmanar framställningen betraktaren att agera. 

 

4.2 Pakistan 

Nedan analyseras de svenska tidningarnas framställning av katastrofen i Pakistan.  

Analysdelen utgår från Media Tenor resonemang och är uppdelad i andra, tredje samt fjärde 

dagen efter katastrofens inträffande.    

 

4.2.1 Andra dagen efter katastrofens inträffande 

Nedan analyseras de svenska tidningarnas framställning av den andra dagen efter 

översvämningskatastrofens inträffande, som enligt Media Tenor är den dag då mediernas 

uppmärksamhet når klimax. Först analyseras Dagens Nyheters framställning och därefter 

Svenska Dagbladets.  

 

4.2.1.1 “Över tusen döda i översvämningen”, DN 2 augusti 2010 

Offer som aktiva 

Artikeln som är en notis, upptar cirka tolv procent av en sida och består till femtio procent av 

en bild. I bilden och bildtexten skildras hur pakistanska soldater för ett barn i säkerhet vid ett 

översvämmat område. De pakistanska soldaterna framställs som aktiva och deras yrke 

betonas. Soldaterna har dock bortvända blickar, som tillsammans med betoningen av yrke, gör 

att de förblir anonyma.  

   Anonymiteten tillsammans med bilden som framhäver det katastrofdrabbade området, 

skapar inte ett emotionellt engagemang utan uppmanar främst till ett beskådande. 
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Vidare är FN den enda hjälporganisation som finns representerad i texten, vilket gör att 

framställningen inte uppmanar till agerande.    

 

Pakistan som de andra 

Texten är deskriptiv och faktabaserad med redogörelser för antal drabbade och döda, koleras 

spridning i vattnet och översvämningens utbredning i landet. Människor refereras som siffror 

och är anonyma, vilket är tydligt redan i rubriken ”Över tusen döda i översvämningen”. Det 

enda undantaget är spädbarnet som presenteras visuellt.  

   Vidare talas det om att ”över 1 000 människor” har hittats döda och att ”över en miljon 

pakistanier” har blivit drabbade. Till en början benämns offren som ”människor”, men 

benämns senare utifrån nationalitet som ”pakistanier”. När ordet människor används betonas 

deras mänsklighet, medan ordet pakistanier snarare betonar deras geografiska position och 

deras nationella samt kulturella tillhörighet. På så vis framställs de som de andra.  

 

4.2.1.2 “En miljon drabbade av översvämningen”, SvD 2 augusti 2010 

Pakistan som ett avlägset land 

Artikeln upptar cirka tjugofem procent av en sida och cirka fyrtio procent upptas av en bild. 

Bilden skildrar en samling aktiva människor som vadar genom vatten. I bildens blickfång är 

en man ledande en motorcykel, med två flickor vid hans sida. Bilden är tagen på avstånd och 

gör det möjligt att bevittna ett översvämmat område. Bildtexten betonar att människor vadar i 

midjehögt vatten och fokuserar på människorna som helhet, vilket har effekten att mannen 

och flickorna blir en del av en samling människor och framstår därmed som mer anonyma. 

   Texten har en deskriptiv karaktär i redogörelsen för förstörda hus, jordbruksmarker och 

vägar, samt i utfärdandet av varningar för utbrott av kolera och andra vattenburna sjukdomar. 

Den deskriptiva karaktären gör att det inte skapas något emotionellt engagemang. 

   I texten refereras människor som siffror genom att det framgår att 1 100 har omkommit, 

19 000 har räddats från de värst drabbade delarna och en miljon har direkt drabbats av 

översvämningarna. Även rubriken “En miljon drabbade av översvämningen” betonar 

människor som statistik.  

   FN är den enda hjälporganisation som finns representerad i texten. Den begränsade 

representationen av hjälporganisationer har troligen effekten att uppmaning till agerande 

uteblir. 
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Historisk och framtida kontext 

Pakistan placeras i en historisk kontext genom att det framgår att de norra delarna sedan 

tidigare är sargade av strider. Vidare placeras katastrofen i en framtida kontext genom att det 

poängteras att katastrofen förväntas förvärras med fler översvämningar. Den historiska och 

framtida kontexten sammanlänkar katastrofen med andra händelser och ger betraktaren en 

vidare förståelse för lidandet, vilket gör att offret kan komma närmare betraktaren. 

 

4.2.2 Tredje dagen efter katastrofens inträffande 

Nedan analyseras de svenska tidningarnas framställning av den tredje dagen efter 

översvämningskatastrofens inträffande. Först analyseras Dagens Nyheters framställning och 

därefter Svenska Dagbladets.  

 

4.2.2.1 ”1,5 miljoner flyr regnet”, DN 3 augusti 2010 

Offer som anonyma 

Artikeln upptar cirka en halv sida och utgörs till femtio procent av en bild. Bilden är tagen på 

avstånd och skildrar människor som är på väg att ta sig in i en helikopter. Helikopterns 

närvaro i bilden lägger fokus på räddningsaktionen, genom att bildtexten betonar att 

människorna flyr undan vattenmassorna. Det finns dock inget vatten synligt i bilden och det 

går överhuvudtaget inte att bevittna någon förödelse.  

   Människorna i bilden framställs som aktiva, men deras ryggar är vända mot kameran så att 

kontakten med betraktaren uteblir. På så vis framställs människorna som anonyma och 

effekten av den visuella framställningen tycks bli att det skapar en universell representation, 

som skulle kunna tillämpas på ett flertal andra händelser. Därmed öppnar bilden snarare upp 

för ett beskådande än för ett emotionellt engagemang. 

   Vidare meddelar bildtexten att minst 1 400 människor har omkommit och refererar därmed 

människor som siffror, vilket ytterligare betonar deras anonymitet. Rubriken, ”1,5 miljoner 

flyr regnet” betonar ytterligare människor som anonyma siffror och i texten framgår det att 

mer än 1 400 har omkommit och omkring 1,5 miljoner har blivit direkt berörda. Människor 

blir på så vis en del av statistiken och förblir anonyma. 

   Vidare är texten deskriptiv i framställningen av katastrofens förödelse och spridningen av 

kolera, och innehåller fakta om antal millimeter fallet regn, under en 36-timmars period. 

Textens deskriptiva och faktabaserade karaktär skapar inte ett emotionellt engagemang. 
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Historisk kontext 

Katastrofen placeras i en historisk kontext genom att det meddelas att Pakistan drabbades av 

en kraftig jordbävning 2005 och genom att den nuvarande översvämningskatastrofen utmärks 

som en av de värsta översvämningarna i Asien på 20 år. Den historiska kontexten gör att 

katastrofen sammanlänkas med andra händelser och ger betraktaren en vidare förståelse för 

lidandet, vilket gör att offret och betraktaren kan närma sig varandra. 

 

Frånvaro av agerande 

FN nämns i texten, men samtidigt framgår det att de inte är på plats i Pakistan. Inga andra 

hjälporganisationer finns representerade i texten. Kina och USA har lovat hjälp, men har 

fortfarande inte agerat och Sverige tycks invänta FN, vilket gör att det finns en frånvaro av 

aktivitet i framställningen. Avsaknaden av hjälporganisationer gör troligen att betraktaren inte 

uppmanas till att agera.  

    

4.2.2.2 “Katastrofen en tävling för västländer”, SvD 3 augusti 2010 

Offer som aktiva men anonyma 

Artikeln upptar närapå ett uppslag och består till femtio procent av bilder. Huvudbilden är 

tagen på avstånd och skildrar en man som vadar genom vattenmassor, dragandes på två 

bufflar. Bakom honom vadar andra människor och hela bilden förmedlar aktivitet. 

Stämningen tycks lugn trots att bildtexten understryker att bilden är tagen i det värst drabbade 

området. Effekten blir att behovet av hjälp inte framställs som brådskande.  

   I en bild tillhörande en informationsruta skildras en kvinna som aktiv, både genom att bära 

på filtar och genom att blicka in i kameran. Bilden är tagen på avstånd, men hennes blick gör 

att distansen minskar, genom att det skapas en kontakt mellan henne och betraktare. 

   I anslutning till huvudbilden finns ytterligare två bilder som är tagna på avstånd och 

skildrar aktivitet. Den ena skildrar människor som står med vatten upp till knäna och blickar 

upp mot två helikoptrar. Människornas ryggar är vända mot kameran och i bildens blickfält 

hamnar inte det översvämmade området, utan helikoptrarna som upptar huvuddelen av bilden. 

Bildtexten förtydligar att det är militärhelikoptrar som förser drabbade människor med 

förnödenheter från luften. Därmed ligger bildtextens fokus på räddningsaktionen, men inga 

förnödenheter är synliga i bilden, vilket försvagar betoningen på räddningsaktionen.  

   De drabbade skildras huvudsakligen som aktiva människor utan namn. Dock finns det ett 

undantag, i form av det lokala ögonvittnet ”30-årige Fazal Maula från byn Imam Dheri i 
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Swat-dalen”. Han framställs med namn, ålder och personliga egenskaper och framstår som en 

verklig individ. Fazal Maula får dock inte vara med i någon bild, vilket gör att han förblir 

ansiktslös. 

     

Pakistan som ett avlägset land 

I en informationsruta finns en karta över Pakistan som pekar ut de värst drabbade områdena 

för översvämningen. Kartan bidrar till att Pakistan framställs som ett avlägset land och endast 

som en punkt på kartan, vilket skapar en distans till såväl landet som offren. 

   Texten är deskriptiv och informerar om antal millimeter regn per dygn i kontrast till 

fjolårets monsunperiod samt bortspolad infrastruktur, sjukdomsspridning, förorenade brunnar 

och mat- och förnödenhetsbrist. Textens faktabaserade karaktär framgår tydligt i en faktaruta, 

där det redogörs för Pakistans area, invånare, huvudstad, president, religion, språk, BNP 

(försvarsutgifternas och hälsovårdens andel av BNP) och exportvaror. 

 

Pakistan som de andra 

En bild föreställer en man i ett förstört område och bildtexten informerar att det är en 

afghansk flykting som samlar ihop sina ägodelar efter översvämningarna. Det är intressant att 

mannen inte benämns som en drabbad, likt människorna i bilden som är placerad ovanför, 

utan som en afghansk flykting. Hans nationella och kulturella tillhörighet markeras och 

skapar en distans både till de andra drabbade människorna och till betraktaren. 

   På den textuella nivån refereras människor som siffror genom att det framgår att minst 1 100 

har omkommit och 1,5 miljoner har drabbats. De drabbade framhålls inte enbart som 

människor utan framhävs som ”pakistanier”. Deras nationella tillhörighet markeras och 

placerar dem i ett särskilt kulturellt sammanhang, skilt från väst. Inte minst rubriken 

”Katastrofen en tävling för västländer” anspelar på en tänkbar nationell konflikt mellan 

Pakistan och västlandet. Effekten blir att Pakistan framställs som de andra.    

   Vidare intervjuas Carl Bildt, som uteslutande använder ett europeiskt Vi i sina uttalanden 

om Europas relation till Pakistan. Även här hamnar Pakistan utanför västs gemenskap och 

framställs som de andra. 

   Likt rubriken antyder framgår det i texten att västlandet tävlar, mot frivilligorganisationer 

med nära band till islamister om att nå ut med hjälp till de drabbade. Katastrofen riktar fokus 

på framtiden och placeras därmed i en framtida kontext där västlandets huvudsakliga mål inte 

framställs vara att hjälpa de drabbade, utan att vinna över de drabbade på sin sida. Även 

USA:s mål framhålls vara att förhindra antiamerikanska stämningar i Pakistan. Resultatet blir 
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att fokus hamnar på motstridigheter och maktkamp istället för räddningsaktioner. På så vis 

ställs Pakistan i kontrast till västlandet och framställs som de andra.  

 

Agerande 

FN är den enda hjälporganisationen som finns representerad i texten. Det framgår att FN har 

erbjudit stöd, men fortfarande inte är närvarande i Pakistan. Även Kina och USA har erbjudit 

stöd och svenska Sida inväntar FN. Framställningen präglas av en brist på aktivitet, där 

organisationer och länder väntar på varandra. Det framgår att räddningsarbetet för tillfället 

sköts av den pakistanska armén som därmed framställs som aktiv, men det betonas att 

regeringen får kritik, vilket samtidigt betonar misslyckande.  

   Vidare ges den svenska ambassaden i Pakistan en framträdande roll i framställningen. Dels 

framställs den svenska ambassadören med bild och dels får hon uttala sig om katastrofen. Den 

svenska ambassaden, som en svensk institutionen i Pakistan, gör att framställningen till viss 

mån kan skapa en mobilitet som möjliggör en länk mellan Sverige och Pakistan. På så vis 

minskar distansen mellan länderna och Pakistans stämpel som de andra försvagas.  

   Pakistan placeras i en historisk kontext genom att det framgår att delar av landet har levt 

under hot från talibaner och tvingats genomgå en militäroperation. På så vis sammanlänkas 

katastrofen med andra händelser och ger betraktaren en vidare förståelse för lidandet, vilket 

kan minska distansen till Pakistan. 

   I ett pull quote placeras Pakistan i en framtida kontext genom att det framgår att 

översvämningarna kommer att fortsätta. Dessutom framhåller pull quotet att det är viktigt att 

”jobba förebyggande och hjälpa folk med deras omedelbara behov”. Framställningen 

uppmanar till agerande, men uppmaningen kan inte fullföljas i och med den begränsade 

representationen av hjälporganisationer. 

   Dock betonar en informationsruta att klimatförändringarna påverkar monsunen och 

vattenförsörjningen till infrastruktur och jordbruk för miljoner fattiga i sydasiatiska länder. I 

och med att klimatförändring ses som ett globalt problem i dag framhålls översvämningen i 

Pakistan som hela världens ansvar. På så vis kan framställningen skapa ett emotionellt 

engagemang, som uppmanar betraktaren att agera. 
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4.2.3 Fjärde dagen efter katastrofens inträffande 

Nedan analyseras de svenska tidningarnas framställning av den fjärde dagen efter 

översvämningskatastrofens inträffande. Först analyseras Dagens Nyheters framställning och 

därefter Svenska Dagbladets.  

 

4.2.3.1”Stigande dödstal i Pakistan”, DN 4 augusti 2010 

Offer som siffror 

Artikeln upptar cirka femton procent av en sida och har ingen bild. Avsaknaden av en bild gör 

att katastrofen visuellt inte preciseras, samt förhindrar betraktaren från att inta rollen som 

ögonvittne. 

   Människor refereras huvudsakligen som siffror genom att det framgår att mer än tre 

miljoner människor har drabbats av katastrofen och blir därmed en del av en anonym statistik. 

Dock framhålls 65-åriga Bistma Bibi som ett offer och ögonvittne för katastrofen. Hon får 

uttala sig om katastrofen och berättar att hon har förlorat två barnbarn. Bistma Bibi ges ett 

namn och en ålder och blir därmed inte en del av en anonym statistik, utan en verklig individ. 

Dock ges hon inget ansikte och förblir visuellt anonym.     

 

Offer som aktiva 

I framställningen framställs både landet Pakistan och dess befolkning som aktiva. Den 

pakistanska regeringen distribuerar förnödenheter till de drabbade och framställs därmed som 

aktiv. Dock framgår det att människor har börjat angripa personalen som förser befolkningen 

med förnödenheterna, vilket betonar de lokala invånarna som aktiva, där Bistma Bibi får en 

framträdande roll genom att hon berättar att hon fick be och slåss för att få varor. 

Framställningen framhåller därmed både den pakistanska regeringen som aktiv och som 

ansvariga för en misslyckad katastrofhantering, där lokala invånare aktivt gör motstånd. 

 

Mobilitet 

I texten får Haider Raja, som är ordförande i Pakistanska föreningen i Botkyrka, kommentera 

översvämningskatastrofens påverkan på svenskpakistanier. De Vi som finns i framställningen 

av katastrofen kommer från Raja och syftar till den pakistanska föreningen, som har 

svenskpakistanier som medlemmar.  

   En svenskpakistanier kan förenklat förklaras som en svensk med ursprung i Pakistan. Det 

nämnda vi:et inkluderar på så vis både svenskar och pakistanier och har troligen effekten att 
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det skapas en länk mellan Sverige och Pakistan. Svenskpakistaniers koppling till Pakistan 

möjliggör en mobilitet, som skapar en länk mellan offer och betraktare. Därmed har närvaron 

av svenskpakistanier i framställningen effekten att distansen till landet minskar. 

   Det framgår att ett flertal svenskpakistanier har ringt den pakistanska föreningen med 

förfrågningar om vad de kan göra för att hjälpa till, vilket framhåller en vilja att agera. Dock 

framgår det att den pakistanska ambassaden vill att föreningen ska vänta med att skicka 

förnödenheter tills de hunnit bilda sig en uppfattning om situationen i Pakistan. Vidar får FN 

kommenterar katastrofen och är den enda hjälporganisation som är närvarande i 

framställningen.  Den sannolika effekten av den pakistanska ambassadens avvaktande 

inställning, tillsammans med avsaknaden av aktiva hjälporganisationer, gör att 

framställningen inte uppmanar betraktaren till att agera.  

 

Framtida kontext 

Framställningen av katastrofen har ett blickande mot framtiden, vilket är tydligt redan i 

rubriken ”Stigande dödstal i Pakistan” samt i ingressen som betonar att dödsantalet kommer 

att stiga. Pakistan placeras även i en framtida kontext genom att det betonas att fler befaras 

omkomma på grund av sjukdomsspridning och genom att det poängteras att det finns ett 

missnöje med regeringens hantering av katastrofen, som kan leda till att islamistiska 

organisationer får inflytande i landet. Framställningen tycks betona att dessa konsekvenser 

kan förhindras, vilket möjligen kan uppmana betraktaren att agera. 

 

4.2.3.2 ”Mer regn väntas i Pakistan”, SvD 4 augusti 2010 

Offer som siffror 

Artikeln som är en notis, upptar cirka fem procent av en sida och har ingen bild. Frånvaron av 

en bild gör att katastrofen visuellt inte preciseras, samt har effekten betraktaren inte kan inta 

rollen som ögonvittne. 

   Texten är deskriptiv och refererar människor som siffror genom att det framgår att över 1 

400 har omkommit och över tre miljoner har blivit drabbade. Därmed framstår inte 

människorna som verkliga individer, utan som en del av en anonym statistik. Troligen blir 

effekten att det inte skapas något emotionellt engagemang. 
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Hjälporganisationer och framtida kontext 

Den textuella nivån är främst uppbyggd kring Unicef, som presenteras som FN:s barnfond. 

Unicefs närvaro riktar uppmärksamhet på hjälporganisationer, men inte på räddningsaktioner 

eftersom det inte talas om någon räddningsaktion utan endast om översvämningskatastrofens 

omfattning. På så vis tycks framställningen snarare uppmuntra till ett beskådande än till ett 

emotionellt engagemang. 

   Katastrofen i Pakistan placeras i en framtida kontext genom att både texten och rubriken 

”Mer regn väntas i Pakistan” framhåller att det kommer att komma mer nederbörd, vilket 

tyder på att katastrofen kommer att förvärras. Framställningen tycks därmed ha potential att 

uppmana betraktaren till att agera. 

 

4.3 Nyhetsartiklarnas källor 

Bilderna i samtliga artiklar om jordbävningskatastrofen i Haiti, med undantag från Dagens 

Nyheters fjärde dag, är tagna av AP, Reuters, AFP, All over press, Polaris, FN/USAID och 

Hoppets stjärna.  

   Samtliga artiklar är skrivna av svenska journalister och under den tredje och fjärde dagens 

rapportering finns den svenska korrespondenten Michael Winiarski på plats i Haiti. Det 

faktum att texten är skriven av en korrespondent i Haiti kan ge en förklaring till varför den 

tredje och fjärde dagens rapportering har en mer prosaistisk karaktär. 

   I samtliga artiklar om översvämningskatastrofen i Pakistan är bilderna tagna av AP, 

Reuters, AFP, Getty Images och Graphic News. Tre av totalt sex artiklar har TT-AFP och TT-

Reuters som källor och resterande tre artiklar är skrivna av svenska journalister. Det faktum 

att tre texter helt kommer från Tidningarnas Telegrambyrå kan ge en förklaring till skillnaden 

i storlek mellan artiklarna om katastroferna i Pakistan och Haiti, samt textens deskriptiva 

karaktär. Den deskriptiva karaktären kan ytterligare förklaras genom att en svensk 

korrespondent inte fanns på plats i Pakistan under någon av dagarna. 
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5. Diskussion och slutsatser 

Nedan förs en diskussion om framställningens potential att väcka medlidande i Dagens 

Nyheters och Svenska Dagbladets rapportering om katastroferna i Haiti och Pakistan. Därefter 

följer en diskussion om vem eller vilka som gynnas eller missgynnas i tidningarnas 

framställning av lidande i tredje världen. 

 

5.1 Framställningens potential att väcka medlidande: Haiti 

Studiens analys visar att framställningen av jordbävningskatastrofen i Haiti i Dagens Nyheter 

och Svenska Dagbladet huvudsakligen är uppbyggd som emergency news (punkterna 5.1.2, 

5.1.3, 5.1.4, 5.1.5 nedan), men även rymmer punkter som identifierats som adventure news 

(punkt 5.1.1) och ecstatic news (punkt 5.1.6). Nedan följer i punktform resultatredovisningen 

om hur framställningen förhåller sig till nyhetskategorierna och ett skapande av medlidande.  

 

5.1.1 Haiti som ett avlägset land  

Haiti framställs bitvis som ett avlägset land, dels genom att kartor och bilder av 

katastrofdrabbade områden är vanligt förekommande i framställningen och dels genom att 

människor refereras som siffror när det redogörs för antalet drabbade, skadade, omkomna 

etcetera. På så vis skapas en universell representation som skulle kunna tillämpas på ett flertal 

andra händelser och som inte gör katastrofen unik. 

   Den deskriptiva och universella representationen tillsammans med det geografiska avståndet 

till landet skapar en distans till Haiti, som enligt Joye riskerar att blockera det emotionella 

engagemanget. På så sätt uppmuntrar framställningen snarare till ett beskådande än till 

medlidande. Skildringen av Haiti som ett avlägset land har dock en marginell position i 

samtliga artiklar. 

 

5.1.2 Uppmanar till att agera 

Huvudsakligen är framställningen av katastrofen uppbyggd av närvaron av 

hjälporganisationer. Deras dominerande roll är tydlig i framställningen av katastrofens 

ögonvittnen, där tre har direkt koppling till hjälporganisationer genom sina yrken som 

sjuksköterskor eller hjälparbetare. Enligt Chouliaraki måste hjälporganisationer vara 

närvarande i framställningen för att den ska ställa krav på agerande. Analysen visar att 
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hjälporganisationer är närvarande på flera plan i framställningen av katastrofen i Haiti, vilket 

troligen har effekten att framställningen uppmanar betraktaren att agera. 

 

5.1.3 Katastrofen som unik 

Jordbävningskatastrofens samtliga dagar är presenterade med bilder som främst skildrar 

drabbade människor. Effekten av de individuella bilderna av lidande blir att katastrofen förses 

med ett mänskligt ansikte, vilket kan skapa ett emotionellt engagemang. Därtill gör den 

visuella framställningen att betraktaren blir ett ögonvittne för katastrofen, vilket ytterligare 

uppmuntrar till ett emotionellt engagemang.  

   Chouliaraki menar att förekomsten av individuella bilder på offer har effekten att 

katastrofen preciseras så att den inte blandas ihop med någon annan händelse. Vidare 

poängterar hon att bilder tillsammans med preciseringen av datum och tid för jordbävningen 

har effekten att lidandet upplevs som unikt. Därmed kan framställningen skapa ett emotionellt 

engagemang som väcker medlidande. 

   

5.1.4 Verkliga individer berör 

Chouliaraki menar att det starkaste verktyget för att beröra är att framställa offret som en 

verklig individ med ett ansikte och ett namn. I framställningen av katastrofen i Haiti skildras 

samtliga intervjuade ögonvittnen som verkliga individer, vilket troligen har effekten att 

framställningen berör så att medlidande kan väckas. 

   Vidare betonar Chouliaraki att mänsklighet i emergency news är likställt med förmågan att 

agera. I tidningarnas framställning av katastrofen i Haiti skildras katastrofens offer som 

aktiva, dels genom att de tittar in i kameran och dels genom att de deltar i konkreta aktiviteter 

eller symboliserar moderskap. Därmed skildrar den aktiva framställningen offren som 

mänskliga och värdiga medlidande. 

 

5.1.5 Distansen mellan offer och betraktare minskar 

I framställningen av katastrofen placeras Haiti i en historisk kontext genom att det framgår att 

landet är den första fria svarta staten och genom att det upplyses om landets president, 

befolkning, huvudreligion, erfarenheter av diktatur, korrupt styre, naturkatastrofer och FN:s 

närvaro i landet. Den historiska kontexten sammanlänkar katastrofen med andra händelser, 
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ger betraktaren en vidare förståelse för lidandet och betonar delvis gemensamma erfarenheter. 

På så vis kan distansen mellan offer och betraktare minska, vilket motarbetar framställningen 

av Haiti som ett avlägset land.  

   Vidare placeras katastrofen i Haiti i en framtida kontext genom att det framhålls att 

kriminaliteten kommer att öka som en konsekvens av katastrofen. Den framtida kontexten gör 

att katastrofen har potential att förhindra framtida händelser, vilket kan uppmana betraktaren 

att agera.  

   Sammantaget gör den historiska och framtida kontexten att distansen till Haiti minskar, 

vilket för offer och betraktare närmare varandra, samt ger betraktaren en vidare förståelse för 

katastrofen och lidandet. Därmed kan framställningen skapa medlidande. 

 

5.1.6 Potential att leda till identifikation  

Betraktaren blir ett ögonvittne till katastrofen både genom bilder och genom att 

framställningen bitvis har en prosaistisk karaktär, som målar upp en bild av katastrofen.  

   Den prosaistiska texten är ofta skriven i presens, vilket dels har effekten att betraktaren 

upplever katastrofen som om den skedde här och nu och dels förflyttas från tryggheten 

hemma till katastrofområdet. En förflyttelse som möjliggör en mobilitet och som skapar en 

länk mellan betraktare och offer.  

   Länken mellan offer och betraktare gör ytterligare att distansen mellan offer och betraktare 

minskar och tycks i viss mån ha effekten att offer och betraktare tillhör samma värld. I den 

aspekten kan framställningen leda till identifikation med Haitis offer. 

 

5.1.7 Sammanfattningsvis väcker framställningen sannolikt medlidande 

Sammanfattningsvis väcker troligen de svenska tidningarnas framställning av katastrofen 

medlidande för offren i Haiti. Dessutom tycks framställningen ha potential att kunna leda till 

identifikation med människorna.     

   Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets framställning är inte främst baserad på fakta, utan 

på känslor och skildrar jordbävningskatastrofens offer som mänskliga. Därmed 

avhumaniseras inte katastrofens offer, utan blir verkliga individer som kan väcka emotionellt 

engagemang. Kontentan blir att framställningen troligen skapar ett emotionellt engagemang 

som både uppmanar till agerande och till medlidande.  
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Framställningen tycks skapa en betraktare som kan inta den hierarkiska positionen av en 

filantrop. Chouliaraki menar att filantropen antingen känner ömsinthet eller vrede gentemot 

vad den bevittnar och har potential att agera. Dock visar framställningen även potential att 

kunna skapa en betraktare som kan inta positionen av en demonstrant. Enligt Chouliaraki 

känner demonstranten empati, går från att observera till att agera och blir en kosmopolitisk 

medborgare.  

   Frågan om studiens observationer av de svenska tidningarnas framställning av medlidande 

stämmer överens med publikens uppfattning, kan sannolikt besvaras av en 

fokusgruppsintervju.  

 

5.2 Framställningens potential att väcka medlidande: Pakistan 

Studiens analys visar att framställningen av översvämningskatastrofen i Pakistan i Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet är uppbyggd som både adventure news (punkterna 5.2.1, 

5.2.2 och 5.2.3 nedan) och emergency news (punkterna 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 och 5.2.5).    

   Framställningen tycks ha sin bas i adventure news, men samtidigt innehålla inslag av 

emergency news, vilket är förklaringen till varför en punkt både kan kategoriseras som 

adventure news och emergency news. Nedan följer i punktform resultatredovisningen om hur 

framställningen förhåller sig till nyhetskategorierna och ett skapande av medlidande.  

 

5.2.1 Pakistan som de andra 

Tidigare studier framhåller Pakistan som ett relativt okänt land och inget populärt turistmål. 

Därmed finns det redan från början en geografisk och psykologisk distans till landet, som 

enligt Joye riskerar att blockera emotionellt engagemang. 

   Den textuella framställningen av katastrofen i Pakistan är framförallt deskriptiv och 

faktabaserad med fokus på statistik, där människor refereras som siffror, nationalitet eller 

utifrån yrke. Likt Joyes studie av medierapporteringen kring en indonesisk översvämning, 

fokuserar framställningen av översvämningskatastrofen i Pakistan på siffror och fakta och 

skildrar människor som anonyma. På så vis framställs Pakistan som anonymt, vilket gör att 

dess invånare fortfar att vara de andra. 

   Nationell identitet, som ett kulturellt karaktärsdrag, har en framträdande roll i 

framställningen och har effekten att det konstrueras en kulturell skillnad mellan offer och 

betraktare, vilken skapar en distans mellan offer och betraktare och ytterligare markerar 

Pakistan som de andra.  
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Betoningen av den kulturella skillnaden mellan Pakistan och västlandet har troligen effekten 

att betraktaren har svårt att känna identifikation och medlidande för lidandet och resulterar 

enligt Chouliaraki i att betraktaren befrias från den moraliska skyldigheten att agera. Därmed 

etablerar framställningen en hierarki av lidande, som framställer Pakistan som mindre värdig 

medlidande.  

   Joye framhåller att media tenderar att framställa andra länder stereotypiskt och menar att 

västlandet ofta framställs som aktiva och kapabla att kontrollera situationen, medan länder 

som Pakistan framställs som passiva och oförmögna att kontrollera situationen.  

   Framställningen av katastrofen i Pakistan motsäger Joyes observationer genom att 

framställa både landet Pakistan och dess befolkning med aktivitet, dels genom att lokala 

invånare utför konkreta aktiviteter och dels genom att den pakistanska regeringen är delaktig i 

räddningsarbetet. Å andra sidan går framställningen i linje med Joyes observationer genom att 

det framgår att befolkningen är missnöjd med regeringens krishantering, vilket betonar ett 

misslyckande i deras krishantering. Därmed får Pakistan en lägre position än västlandet i den 

hierarkiska maktordningen. 

 

5.2.2 Uppmanar inte betraktaren till att agera 

Konkreta hjälporganisationer finns representerade under samtliga dagar, huvudsakligen i form 

av FN men under den tredje dagen nämns även svenska Sida och under den fjärde dagen 

nämns Unicef, som presenteras som en del av FN.  

   Enligt Chouliaraki har hjälporganisationernas närvaro effekten att betraktaren ges möjlighet 

att agera. Dock finns det en risk att betraktaren väljer att inte agera, dels på grund av att 

betraktaren genom betoningen av den kulturella skillnaden har befriats från den moraliska 

skyldigheten att agera. Och dels på grund av att den begränsade representationen av 

räddningsaktioner och hjälporganisationer i framställningen gör att betraktaren inte uppmanas 

till att agera.  

 

5.2.3 Uppmuntrar både till beskådande och medlidande 

Samtliga dagar, med undantag från den fjärde, är skildrade med bilder, varav en i form av en 

karta. Bilderna är tagna på avstånd och skildrar människor i katastrofdrabbade områden, som 

deltar i konkreta aktiviteter och räddningsaktioner. På så sätt framställs de pakistanska offren 

som aktiva, men i och med att deras ryggar är vända mot kameran och blickar riktade bort 
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från kameran uteblir den direkta kontakten mellan offer och betraktare. Därmed gör den 

visuella framställningen att offret inte kommer nära betraktaren och skapar en universell 

representation, som skulle kunna tillämpas på ett flertal katastrofer. Framställningen skapar på 

så vis en distans mellan offret och betraktaren.  

   Samtidigt gör den visuella framställningen att avståndet mellan offer och betraktare 

minskar, genom att betraktaren blir ett ögonvittne för katastrofen och introduceras för den 

konkreta plats där människor lever. På så vis kan framställningen skapa ett emotionellt 

engagemang och medlidande. Därmed uppmanar den visuella framställningen både till 

beskådande och till ett emotionellt engagemang och medlidande. 

   Vidare betonar Chouliaraki att mänsklighet i emergency news är likställt med förmågan att 

agera och menar att effekten av den visuella framställningen av katastrofens offer blir att 

offren upplevs som mänskliga, men förses med lägre grad av mänsklighet. I och med att 

offren inte förses med någon hög grad av mänsklighet finns det en risk att medlidande uteblir. 

    

5.2.4 Verkliga individer berör 

Framställningen av Pakistan som de andra motarbetas dock, dels genom närvaron av 

pakistanska ögonvittnen för katastrofen, som framställs som mänskliga och som verkliga 

individer, och dels genom att framställningen har potential att skapa mobilitet.  

   Chouliaraki framhåller att det starkaste verktyget för att beröra är att framställa offret som 

en verklig individ med ett ansikte och ett namn. I framställningen av katastrofen i Pakistan 

skildras delvis ögonvittnena som verkliga individer, vilket har effekten att framställningen har 

potential att väcka ett emotionellt engagemang, som kan leda till medlidande.  

   Vidare visar den tredje och fjärde dagen, som tilldelar den svenska ambassaden i Pakistan 

och svenskpakistanier framträdande roller, potential att kunna skapa mobilitet som 

sammanlänkar katastrofen och betraktarens värld. Effekten blir att betraktaren kan närma sig 

offrets värld, så att emotionellt engagemang och medlidande kan väckas. 

 

5.2.5 Distansen mellan offer och betraktare minskar 

I de svenska tidningarnas framställning av översvämningskatastrofen placeras lidandet i en 

historisk kontext, vilken sammanlänkar det med andra händelser i världen och ger betraktaren 

en vidare förståelse för lidandet, vilket gör att distansen mellan offer och betraktare minskar.  
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Vidare placeras katastrofen i en framtida kontext, vilken huvudsakligen lägger vikt vid den 

pakistanska översvämningens konsekvenser och deras påverkan på västlandet.  

   Tidigare studier poängterar att det västerländska självintresset, som kan urskiljas i både den 

historiska och framtida kontexten, är den främsta förutsättningen för utmärkande bevakning 

av humanitära kriser. Västlandets delaktighet i katastrofen i Haiti betonar därmed en närhet, 

som enligt Joye kan skapa ett emotionellt engagemang och medlidande.  

 

5.2.6 Sammanfattningsvis har framställningen potential att väcka medlidande 

Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets framställning skildrar främst katastrofens offer som 

de andra, vilket inte uppmanar till ett emotionellt engagemang utan till ett beskådande. Men 

samtidigt finns tendenser på att distansen mellan offer och betraktare minskar, så att deras 

världar närmar sig varandra. Därmed kan framställningen i viss mån skapa ett emotionellt 

engagemang och en betraktare som kan inta den hierarkiska positionen av en voyeur. Enligt 

Chouliaraki är en voyeur befriad från den moraliska skyldigheten att agera och kan betrakta 

händelsen i skräck. 

   Sammanfattningsvis visar de svenska tidningarnas framställning av katastrofen i Pakistan 

potential att kunna skapa ett emotionellt engagemang och medlidande för lidandet, men det är 

dock mer troligt att medlidande uteblir.  

   Frågan om studiens observationer av de svenska tidningarnas framställning av medlidande 

stämmer överens med publikens uppfattning, kan sannolikt besvaras av en 

fokusgruppsintervju. 

 

5.3 Vem/vilka gynnas eller missgynnas  

Nedan följer studiens slutsatser om vem eller vilka som gynnas eller missgynnas i de svenska 

tidningarnas framställning av lidande i tredje världen. 

 

5.3.1 Framställningen gynnar Haiti   

Herman och Chomsky, Christie och Höijer poängterar att somliga offer ses som mer ideala 

och värdiga medlidande än andra. De framhåller kvinnor, barn, sjuka eller gamla som ideala 

och värdiga offer och menar att offer som inte uppfyller kriterierna för att uppfattas som 
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ideala och värdiga offer istället framställs som ett ovärdigt offer och riskerar att falla i 

glömska.  

   Haiti framställs ha värdiga offer genom att den visuella framställningen främst skildrar 

kvinnor, barn och skadade. Den visuella framställningen av Pakistan däremot skildrar främst 

män. Effekten blir att Haiti framställs ha mer värdiga offer än Pakistan. De nämnda offren får 

genom det visuella en framträdande position i framställningen och får representera 

katastrofen. Därmed tycks framställningen av katastrofens offer gynna Haiti.  

   Bilderna från katastrofen i Haiti är vidare betydligt fler än bilderna från katastrofen i 

Pakistan. Höijer poängterar att bilder kan göra djupa intryck på betraktarens medvetna och ha 

effekten att betraktaren bär med sig inre bilder av lidande. Utifrån det resonemanget är det 

inte förvånande om katastrofen i Haiti blir ihågkommen än katastrofen i Pakistan.  

   En möjlig förklaring till varför framställningen gynnar Haiti kan vara att Haiti framställs 

som mer nära västlandet än Pakistan, vilket diskuteras nedan.  

 

5.3.2 Haiti som närmare västlandet än Pakistan 

Tidigare forskning betonar det västerländska självintresset som den främsta förutsättningen 

för utmärkande bevakning av humanitära kriser, samt framhåller att Pakistan inte är ett 

populärt turistmål. Haiti tycks däremot vara ett mer utpräglat turistland, som i och med dess 

psykologiska koppling till västlandet, får mer utmärkande mediebevakning än Pakistan. 

Effekten blir troligen att det skapas en distans till Pakistan, medan Haiti upplevs som mer 

nära. Dessutom visar Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets framställning av 

katastroferna att Pakistan mer ofta framställs som ett avlägset land och som de andra, medan 

Haiti framställs som ett mindre avlägset land med en befolkning som är lik västlandets. 

   Distansen till Pakistan förtydligas ytterligare genom att de svenska tidningarna har skickat 

en svensk korrespondent till Haiti för att bevaka katastrofen, medan ingen svensk 

korrespondent har skickats till Pakistan. En konsekvens av detta blir att mediebevakningen 

om Haiti blir mer nära och mer omfattande. 

   Höijer betonar att offer från områden i västlandet anses vara mer värdiga medlidande än 

offer från andra delar av världen. På så vis har Haitis psykologiska koppling till västlandet 

effekten att landet ytterligare framhålls som mer värdigt medlidande än Pakistan.    
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5.3.3 Framställningen gynnar västlandet 

I diskussionen om värdiga offer bör det tilläggas att det ideala offret är en social konstruktion 

som förändras i olika samhälleliga och historiska kontexter. Utifrån den kontext som de 

svenska dagstidningarna ingår i gynnar framställningen västlandet, eftersom föreställningen 

om ett idealt offer framförallt tycks vara en västerländsk konstruktion som är anpassad efter 

västerländska värderingar och normer.  

   I Joyes studie av den indonesiska översvämningen missgynnades Indonesien i 

rapporteringen, genom att landets invånare skildrades som anonyma. USA däremot gynnades 

genom att amerikanska offer fick ett namn och en röst. I studien av den indonesiska 

översvämningen observerades vidare att förekomsten av lokala invånare i framställningen var 

sällsynt. Om lokala invånare var förkommande skildrades de som passiva offer utan ansikten. 

Däremot framställdes amerikanska offer som verkliga individer. 

   Framställningen av katastroferna i Haiti och Pakistan överensstämmer inte med Joyes 

observationer, utan skildrar både lokala och västerländska offer som verkliga individer. Ur det 

perspektivet gynnas inte västlandet framför den tredje världen, utan samtliga framställs som 

värdiga medlidande. Dock är lokala invånare förekommande i framställningen i samma 

utsträckning som västerländska, trots att katastroferna uppenbarligen har fler lokala offer. 

Framställningen har därmed en jämn fördelning mellan lokala och västerländska offer, vilket 

gynnar de västerländska offren.    

   Vidare har Joye observerat att rapporteringen om en indonesisk översvämning skildrade 

lokala invånare som passiva offer. I framställningen av katastrofen i Haiti och i Pakistan 

skildras dock de lokala invånarna som aktiva. Det är dock mer vanligt att haitiska invånare 

framställs som verkliga individer, medan de pakistanska invånare huvudsakligen framställs 

som anonyma. På så vis tycks de svenska dagstidningarnas framställning gynna Haiti, vilket i 

förlängningen gynnar västlandet i och med att Haiti tycks uppfattas som mer nära västlandet. 

   Till det faktum att lokala invånare framställs som aktiva i framställningen av katastroferna, 

bör det tilläggas att hjälporganisationer och offer med koppling till hjälporganisationer samt 

västerländska länder i större utsträckning än lokala offer och länder från tredje världen 

framställs som aktiva. Med utgångspunkt i att hjälporganisationerna främst är representanter 

från västlandet, blir resultatet att västlandet framställs som aktör och som mer kapabel till att 

kontrollera situationen än den tredje världen.  På så vis får västlandet en dominerande roll i 

framställningen. 
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Framställningen tycks framhålla representanter från västlandet som hjältar, som kommer till 

undsättning och övervinner katastrofen. Därmed ger framställningen västlandet en hjälteroll, 

som framställer västlandet som överlägsna och den tredje världen som underlägsna. 

 

5.3.4 Det ideologiska gynnandet 

Denna studie har studerat Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets framställning av lidande 

i tredje världen med målet att blottlägga maktförhållanden i samhället. Studien kan fastställa 

att tidningarnas framställning av katastrofen i Haiti och Pakistan, som uppfattas som objektiv, 

i realiteten är inbäddad i en ideologi som reproducerar en global hierarki av lidande.  I den 

globala hierarkin av lidande ställs västlandet i kontrast till den tredje världen, vilket 

reproducerar konstruktionen av ett Vi och De.  

   Joye betonar att medias framställning av internationella katastrofer tycks spegla de rådande 

maktstrukturerna i världen, där västvärlden är högre rankad än länder från tredje världen.   

Denna studie visar samma resultat, dels genom att Haitis psykologiska koppling till västlandet 

framställer landet som högre rankad i hierarkin, och dels genom att katastrofen i Haiti tilldelas 

betydligt mer medial uppmärksamhet än katastrofen i Pakistan.  

   Studien blottlägger maktförhållanden i samhället som uppfattas som naturliga och 

blottlägger en samhällelig föreställning om västlandet som mer värdigt medlidande än den 

tredje världen. Därmed reproducerar de svenska tidningarnas framställning av katastrofen i 

Haiti och Pakistan västlandets dominans och makt i samhället. 
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Sammanfattning 

Har det undgått någon att det i januari 2010 inträffade en jordbävning i Haiti. Troligen inte. 

Hur många kommer ihåg vad som hände i Pakistan några månader senare? Förmodligen 

betydligt färre. 

   Katastrofal rapportering har uppmärksammat en markant skillnad i mediebevakningen av 

jordbävningskatastrofen i Haiti och översvämningskatastrofen i Pakistan, och har sin 

utgångspunkt i denna obalans mellan katastroferna. 

   I en studie av Kosovokonflikten har Stig Arne Nohrstedt, Birgitta Höijer och Rune Ottosen 

dragit slutsatsen att medlidandet var det som satte djupast spår i betraktarens medvetande. 

Därmed tycks en möjlig förklaring till varför en katastrof blir ihågkommen vara att 

framställningen av katastrofen väcker medlidande hos läsare. 

   Studiens syfte är att undersöka hur medlidande kan antas väckas i dagstidningarna Dagens 

Nyheters och Svenska Dagbladets rapportering om katastrofen i Haiti och i Pakistan. Studien 

har ett kritiskt perspektiv och ställer vidare frågan om vem eller vilka som gynnas eller 

missgynnas i tidningarnas framställning av medlidande i tredje världen. 

   Centrala namn i forskning om lidande är Stijn Joye, Birgitta Höijer och Lilie Chouliaraki. 

Studien har deras observationer som teoretiskt ramverk och har tidigare forskning om media 

som agendasättare, medias bevakning av naturkatastrofer och lidande, media och 

konstruktionen av ett globalt medlidande, samt Chouliarakis nyhetskategorier.  

   Studien har kritisk diskursanalys som metod och studerar dagstidningarna Dagens Nyheters 

och Svenska Dagbladets rapportering om katastroferna. Enligt Media Tenor är medias 

uppmärksamhetsintervall begränsad till ungefär en vecka efter den första sensationsnyheten 

och poängterar vidare att medias uppmärksamhet når klimax under den andra dagen, för att 

därefter successivt minska. Med Media Tenors resonemang som utgångspunkt analyserar 

studien artiklar från andra, tredje och fjärde dagen efter katastrofens inträffande. 

   I analysen används Chouliarakis nyhetskategorier som grund, för att fastställa om 

nyhetsartiklarna går att kategorisera som adventure news, emergency news eller ecstatic news. 

Med hjälp av nyhetskategorierna blir det möjligt att urskilja i vilken utsträckning medlidande 

kan antas väckas av de svenska tidningarnas rapportering.  

   Analysen visar att de svenska tidningarnas framställning av katastrofen i Haiti tycks skapa 

ett emotionellt engagemang, främst genom att jordbävningskatastrofens offer skildras som 

mänskliga och genom att närvaron av hjälporganisationer, som främst är representanter från 
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västlandet, uppmanar till agerande. Framställningen skapar troligen medlidande och har 

potential att leda till identifikation med människorna i Haiti.     

   De svenska tidningarnas framställning av katastrofen i Pakistan skildrar främst katastrofens 

offer som de andra, vilket inte tycks uppmana till ett emotionellt engagemang, utan till ett 

beskådande. Men samtidigt finns tendenser på att distansen mellan offer och betraktare 

minskar, så att deras världar närmar sig varandra. På så vis visar framställningen potential att 

kunna väcka medlidande för människorna i Pakistan, men det är mer troligt att medlidande 

uteblir. 

   Sammanfattningsvis kan studien fastställa att tidningarnas framställning av katastrofen i 

Haiti och Pakistan, som uppfattas som objektiv, i realiteten är inbäddad i en ideologi, som 

reproducerar en global hierarki av lidande, genom att reproducera konstruktionen av ett Vi 

och De, där västlandet ställs i kontrast till den tredje världen. Därmed blottlägger studien en 

samhällelig föreställning om västlandet som mer värdigt medlidande än den tredje världen, 

vilket reproducerar västlandets dominans och makt i samhället. 
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