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Abstract 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, som är de 

två största svenska morgontidningarna, har varit styrda av postkoloniala tankesätt i sin 

rapportering från det jordbävningsdrabbade Haiti. Jordbävningen ägde rum den 12 januari 

2010, och vår undersökningsperiod sträcker sig från den 13 januari till den 26 januari 2010.    

   Vi har använt oss av en kvalitativ textanalys och totalt läst 190 artiklar, varav 38 av dem är 

citerade i undersökningen. Som utgångspunkt för vår undersökning har vi huvudsakligen 

använt oss av Maria Eriksson Baaz avhandling The White Who/Man’s Burden in the Age of 

Partnership. A Postcolonial Reading of Identity in Development Aid (Göteborgs universitet 

2002). Centralt i den postkoloniala teorin är att västerlänningar – Vi – ses som rationella, 

medan De Andra – är styrda av sin kultur. Vår ambition är att studera hur de båda tidningarna 

skildrar begreppen Vi och De Andra. I vår undersökning står västerlänningarna för Vi:et 

medan den haitiska befolkningen är De Andra. En stor del av teorin är även begreppet ”den 

vite mannens börda” som innebär att Väst har en skyldighet att hjälpa dem som inte har nått 

lika långt på utvecklingsstegen. 

 

Våra frågeställningar är: 

 

 Hur skildras den västerländska hjälpen på plats i Haiti? Vilka är de västerländska 

männens respektive kvinnornas uppdrag? 

 Hur skildras den västerländska indirekta hjälpen till Haiti i artiklarna? Hur omnämns 

exempelvis det västerländska biståndet och gåvorna? 

 På vilket sätt framställs de drabbade haitierna i artiklarna? Ses de som hjälplösa offer 

eller är de aktiva aktörer? 

 

Undersökningen visar att både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet framställer haitierna 

som beroende av omvärldens stöd, både på plats och i form av bistånd. USA och EU ses som 

huvudaktörerna i hjälparbetet. Haitierna beskrivs huvudsakligen som passiva offer, 

oförmögna att reda ut situationen. Mer positiva skildringar av befolkningen förekommer, men 

inte i samma utsträckning. 

   Slutsatsen är att båda tidningarna är genomsyrade av postkoloniala tankesätt i sin 

rapportering från Haiti under vår undersökningsperiod.  

 

Nyckelord: Dagens Nyheter, Haiti, hjälparbete, jordbävning, postkolonial teori, Svenska 

Dagbladet.  

 

 

 

 



3 

 

 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning       5 

       

2. Bakgrund      5 

 

2.1. Jordbävningen på Haiti den 12 januari 2010   5 

2.2. Haiti – en kort presentation    6 

3. Syfte och frågeställningar     7 

 

3.1. Frågeställningar     7 

3.2. Begrepp      7 

4. Teoretisk utgångspunkt    8 

 

4.1. Postkolonial teori – berättelsen om Vi och De Andra   8 

4.2. Det välbekanta och det främmande    8 

4.3. Den vite mannens börda     8 

4.4. Biståndsdiskursen     9 

4.5. Slutligen      9 

5. Tidigare forskning     10 

 

5.1. Maria Eriksson Baaz avhandling om skandinaviskt hjälparbete  10 

5.2. En aktiv och en passiv identitet    10 

5.3. Katastrofens öga     11 

6. Material och metod     11 

 

6.1. Material och urval     11 

6.2. Metod      12 

6.3. Tillvägagångssätt     12 

6.4. Diskursanalys     12 

6.5. Maktförhållandet mellan hjälparbetare och haitier   13 

6.6. Kritisk granskning av metoden    13 

6.7. Kort om Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet   13 

7. Resultat      14 

 

7.1. Den direkta hjälpen på Haiti i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 14 

7.2. Männens respektive kvinnornas uppdrag på plats i Haiti  14 

7.3. FN:s och USA:s roll på plats i Haiti    15 

7.4. Den indirekta hjälpen i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet  17 



4 

 

7.5. Den långsiktiga hjälpen i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet  17 

7.6. EU och USA i biståndsdiskursen     18 

7.7. Rädslan för en haitisk flyktingvåg    20 

7.8. Svenskt perspektiv på den indirekta hjälpen   21 

7.9. Bilden av haitierna i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet  22 

7.10. Haiti präglat av plundringar och kriminalitet   22 

7.11. Haitierna – passiva offer?    24 

7.12. Haitierna – aktiva aktörer?    25 

7.13. Rapporteringen över tid     27 

7.14. Resultatets giltighet – håller studiens resultat?   27 

8. Analys      27 

 

8.1. Männens respektive kvinnornas uppdrag på plats i Haiti  28 

8.2. FN:s och USA:s roll på plats i Haiti    29   

8.3. Den långsiktiga hjälpen i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet  31 

8.4. EU och USA i biståndsdiskursen     32 

8.5. Rädslan för en haitisk flyktingvåg    33 

8.6. Svenskt perspektiv på den indirekta hjälpen   34 

8.7. Haiti präglat av plundringar och kriminalitet   34 

8.8. Haitierna – passiva offer?    35 

8.9. Haitierna – aktiva aktörer?    36 

9. Sammanfattning      38 

 

10. Slutsatser     39 

 

10.1. Förslag till vidare forskning    40 

 

11.  Käll – och litteraturlista     41 

 

11.1. Källor      41 

11.2. Dagens Nyheter     41 

11.3. Svenska Dagbladet     42 

11.4. Litteratur     42 

11.5 Elektroniskt litteratur     43 

12. Bilagor      44 

 

12.1. Intervjufrågor till fotograf Paul Hansen                          44 

12.2. Intervjufrågor till reportrarna Marianne Björklund och Michael Winiarski 45 

12.3. Intervjufrågor till reportern Anders Bolling   46 

       

     



5 

 

 

1. Inledning  
I Dagens Nyheter den 21 januari 2010 kan man läsa om Fabienne Cherisma, 15 år, som har 

skjutits ihjäl av en inhemsk polis på en gata i Port-au-Prince, huvudstaden i Haiti. På bilden i 

Dagens Nyheter ser man Fabienne död, hon ligger på sidan med ansiktet mot jorden. I famnen 

håller hon tre tavlor som hon hittat bland ruinerna efter jordbävningen som ägde rum den 12 

januari 2010.
1
  

   Det var i historien om Fabienne som idén till vår uppsats tog sin början.    

   Syftet med uppsatsen är att undersöka om Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, som är 

de två största svenska morgontidningarna och som på många sätt liknar varandra, har varit 

styrda av postkoloniala tankesätt i sin rapportering från det jordbävningsdrabbade Haiti.  

   Den postkoloniala teorin är lämplig då den har som utgångspunkt att västerländska 

människor ses som förnuftiga medan De Andra – i det här fallet haitierna - är irrationella och 

styrda av sin kultur. Den postkoloniala teorin erkänner att det finns en nivåskillnad mellan 

kulturer: västerlänningar ses som mer utvecklade, både kulturellt, ekonomiskt och politiskt, 

och har därför en skyldighet att hjälpa dem som befinner sig längre ned på utvecklingsstegen.  

   Vi frågade oss om denna kulturella nivåskillnad syns i både Dagens Nyheters och Svenska 

Dagbladets rapportering. Vår hypotes är att rapporteringen i de båda tidningarna sker utifrån 

givna mönster, som vi uppfattar är vanliga i katastrofjournalistik: den drabbade beskrivs som 

ett offer beroende av omvärldens stöd. Dessa mönster är även gällande inom den 

postkoloniala teorin varför vi anser den vara passande för vår undersökning.               

   Det bör sägas att vi - när vi har studerat materialet – har varit medvetna om att haitierna lätt 

intar en offerroll i rapporteringen, och särskilt efter den förödande jordbävningen. Haiti är det 

i särklass fattigaste landet i Västindien: korruptionen är utbredd, utbildningsnivån låg och 

fattigdomen hög. Men det gör på samma gång jordbävningen på Haiti värd att undersöka. 

Landet var redan före katastrofen beroende av utländskt bistånd. Läkare utan gränser har 

befunnit sig i Haiti i över tjugo år. Hade vi exempelvis valt tsunamikatastrofen i Sydostasien 

2004 hade det faktum att många svenskar drabbades påverkat rapporteringen. Vi valde en 

katastrof som låg rätt i tiden och långt ifrån vårt eget land. Dessutom hade ingen av oss några 

större kunskaper om landet, varför vi ville lära oss något nytt.   

   Det har varit viktigt att titta på ordval, formuleringar, rubriker, ämnesval och vinklar när vi 

har studerat materialet. 

2. Bakgrund 

2.1. Jordbävningen på Haiti den 12 januari 2010 
Det börjar lida mot tidig kväll i Haiti, västvärldens fattigaste land som ligger i den karibiska 

övärlden. Gator och torg sjuder fortfarande av liv och rörelse. För dem som har ett arbete är 

arbetsdagen inte riktigt slut. Plötsligt och utan förvarning händer det som ingen vill ska hända: 

                                                 
1
 ”Fabienne blev 15 år”, Dagens Nyheter, 21 jan. 2010.   
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Haiti drabbas av en jättelik jordbävning som mäter 7,0 på Richterskalan omkring 15 kilometer 

sydväst om Port-au-Prince. Förödelsen är total, både där och på andra platser. 

Skalvet var förhållandevis grunt, det skedde på ungefär 10 kilometers djup med efterföljande 

tsunamivågor.  

Det är ännu oklart månader efter det inträffade hur många som har drabbats av jordbävningen 

men det talas om att omkring 150 000 människor har mist livet. Ytterligare en kvarts miljon 

kan ha skadats. Omkring 1 miljon människor blev hemlösa, många av dem flydde ut till 

landsbygden.
2
  

   FN som var en av få fungerade institutioner i Haiti före jordbävningen drabbades hårt i 

skalvet, personal förolyckades och material förstördes. Därför försvårades hjälparbetet. Även 

de från början bristfälliga polisiära hjälpinsatserna slutade helt fungera. Landet blev ännu mer 

laglöst än det tidigare varit. 

2.2. Haiti - en kort presentation 
Ön Hispaniola vars västra del idag utgörs av Haiti, besöktes redan år 1492 av Christofer 

Columbus. På den östra delen av ön anlades de första europeiska bosättningarna. Den västra 

delen var i princip öde fram till 1600-talet då franska buckanjärer – ett slags före detta livegna 

från Europa - lade beslag på området. Det var i denna veva Haiti blev en fransk koloni med 

namnet Saint Domingue. Med tiden utvecklades kolonin till världens ledande 

sockerproducent.
3
  

   Vid franska revolutions utbrott hade Haiti en befolkning på över en halv miljon. Merparten 

var svarta slavar, cirka 50 000 var frigivna slavar, främst mulatter, och cirka 30 000 var vita. 

Idag befolkas Haiti av 9,2 miljoner invånare varav 785 200 är bosatta i Port-au-Prince.
4
    

   Den franska revolutionen skakade kolonin. Slavarna, de svarta och mulatterna, gjorde i 

omgångar uppror för att få frihet. Till slut - den 1 januari 1804 - kunde Haiti som första 

latinamerikanska land utropa sin självständighet. Den vita minoriteten utplånades och 

mulatterna förföljdes.
5
  

   Haiti har i omgångar skakats av konflikter, men blev något säkrare när USA år 1915 

ockuperade landet.
6
 

   Än i dessa dagar råder instabilitet. Det har inte funnits och finns heller inget fungerande 

politiskt system, landet är korrupt och kriminellt - rättsväsendet är undermåligt just på grund 

av korruption och allmän samhällsupplösning. Många är så fattiga att de lever på 

svältgränsen. Och utan arbete, utbildning och mat är livet svårt att leva. En liten del av 

befolkningen har det bättre ställt. De sociala spänningarna och den enorma fattigdomen bland 

de breda massorna i landet har skapat och skapar fortfarande samhällelig turbulens. Det råder 

politiskt kaos och massflykt, särskilt efter jordbävningen.  

   Eftersom det är brist på läkare och sjukhus har epidemier och sjukdomar som tuberkulos 

och malaria brett ut sig bland befolkningen. Problemen med dåliga sanitära förhållanden och 

                                                 
2
 http://www.ne.se/lang/haiti/historia (2010-04-14, kl. 20.05).         

3
 Ibid. (2010-04-14, kl. 20.10).               

4
 http://www.ne.se/lang/haiti/197150 (2010-04-14, kl. 20.12).  

5
 http://www.ne.se/lang/haiti/historia (2010-04-14, kl. 20.15).      

6
 Ibid. (2010-04-14, kl. 20.30).       

http://www.ne.se/lang/haiti/197150
http://www.ne.se/lang/haiti/historia
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undernäring är värst i städernas slumområden. På landsbygden är förhållandena bättre, där är 

husen byggda utifrån en säkrare konstruktion och tillgången på mat är dessutom större. 

Återigen: Haiti med dess befolkning är ett land i ständigt kamp mot fattigdom, kriminalitet 

och korruption. Västerländska länder har alltsedan 1400-talet varit inblandade i Haitis 

utveckling och så verkar det förbli.  

3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att studera om Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, som är två 

rikstäckande svenska morgontidningar, är styrda av postkoloniala tankesätt i sin rapportering 

från Haiti. Vår ambition är att studera hur de båda tidningarna skildrar de inom den 

postkoloniala teorin väl använda begreppen Vi och De Andra. I vår undersökning står 

västerlänningarna för Vi:et medan den haitiska befolkningen är De Andra.  

   Vår undersökningsperiod sträcker sig från den 13 januari till den 26 januari 2010. Det är 

artiklarna i papperstidningarnas nyhetsdel som kommer att studeras med hjälp av en kvalitativ 

textanalys.      

3.1. Frågeställningar 

Vi har benat upp syftet i tre frågeställningar som i tur och ordning kommer att besvaras. 

 

 Hur skildras den västerländska hjälpen på plats i Haiti? Vilka är de västerländska 

männens respektive kvinnornas uppdrag? 

 Hur skildras den västerländska indirekta hjälpen till Haiti i artiklarna? Hur omnämns 

exempelvis det västerländska biståndet och gåvorna? 

 På vilket sätt framställs de drabbade haitierna i artiklarna? Ses de som hjälplösa offer 

eller är de aktiva aktörer? 

3.2. Begrepp 
I undersökningen har vi använt oss huvudsakligen av begreppen: Vi och De Andra, direkt 

hjälp, indirekt hjälp, hjälpare och offer.  

Vi och De Andra: Västerlänningar/européer hör till kategorin Vi medan den haitiska 

befolkningen på plats i det jordbävningsdrabbade Haiti räknas till De Andra.       

Direkt hjälp: Hjälp på plats i Haiti, exempelvis läkarvård, psykologiskt stöd i form av 

kriscenter och krisgrupper, hjälp med att finna och gräva fram överlevande ur rasmassorna, 

praktisk hjälp med återuppbyggnad av samhället. Myndighetspersoner i första hand, 

exempelvis FN-anställda, sjukvårdspersonal och militär.  

Indirekt hjälp: Hjälp som inte är direkt hjälp, exempelvis ekonomiskt stöd i form av bistånd 

och gåvor från både företag, organisationer och privatpersoner. 

Hjälpare: En person, myndighet eller nation som har en central roll i Haitis återuppbyggnad. 

Både psykisk, fysisk och ekonomisk hjälp ser vi som hjälpinsatser.  
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Offer: Den haitiska befolkningen som befinner sig på plats åsyftas i den här definitionen: 

barn och vuxna som på ett direkt sätt har drabbats av det inträffade.                                

4. Teoretisk utgångspunkt 

4.1. Postkolonial teori – berättelsen om Vi och De Andra 
Den postkoloniala teorin som är central i studien är ett vitt spretande fält med många 

infallsvinklar. En beskrivning av de delar av teorin som kommer att forma vår studie är därför 

nödvändig.   

   Postkoloniala studier vill göra klart att kolonialismen inte hör till det förflutna, utan att den i 

hög grad fortfarande präglar världen. Postkolonialismen kan ses som en kritik av det synsätt 

som hävdar att det som sker politiskt, kulturellt och ekonomiskt skulle stå utanför och bortom 

kolonialismens historia. Tvärtom vill postkoloniala tänkare betona att nutida samhällen 

fortfarande påverkas av det koloniala arvet, och synliggöra att det råder ett maktförhållande 

mellan västvärlden och (tidigare) koloniserade länder.
7
  

4.2. Det välbekanta och det främmande 
Postkolonialismen önskar slå hål på tanken att västvärldens människor är rationella och 

handlingskraftiga medan De Andra – haitier, afrikaner, sydamerikaner för att nämna några 

exempel - är passiva och initiativlösa.
8
 Enligt postkolonialismen sker det i alla typer av 

berättelser en avgränsning mellan det välbekanta och det främmande, mellan Självet och De 

Andra.
9
  

4.3. Den vite mannens börda 
Vi kan konstatera att uppdelningen mellan ett välbekant Vi och ett okänt De Andra är central i 

den postkoloniala teorin. Begreppet ”den vite mannens börda” behöver dock sin förklaring.  

   Under mitten av 1800-talet fick upplysningens utvecklings – och framstegstankar ett 

starkare fäste. Det var Charles Darwins bok Om arternas uppkomst (1859) som utgjorde en 

viktig inspirationskälla för den sociala evolutionismen. Förgrundsgestalter som den brittiska 

filosofen Herbert Spencer applicerade naturens utvecklingstankar – den starkaste överlever – 

på det mänskliga samhället. Socialdarwinismens kärna kan kort sammanfattas med att alla 

samhällen rör sig i en bestämd riktning, från det primitiva till det moderna samhället. Idealet 

var den västerländska nationalstaten.
10

 

                                                 
7
 ”Den postkoloniala paradoxen, rasismen, och ’det mångkulturella samhället’. En introduktion till postkolonial 

teori” i Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz och Håkan Thörn (red.) Globaliseringens kulturer. Den 

postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället (Nora 2005), s. 16 ff.  
8
 Lundahl, Mikela ”Postkoloniala perspektiv på idéhistoria” i Nils Andersson och Henrik Björck (red.) 

Idéhistoria i tiden. Perspektiv på ämnets identitet under sjuttiofem år (Stockholm 2008), s. 327 och 328.  
9
 Jonsson, Stefan, De Andra. Amerikanska kulturkrig och europeisk rasism (Stockholm 1993), s. 43.  

10
 Eriksson Baaz, Maria, The White Who/Man’s Burden in the Age of Partnership. A Postcolonial Reading of 

Identity in Development Aid (Göteborgs universitet 2002), s. 52, 53 och 54. 
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Till socialdarwinismen fogades också en annan tanke: de som hade nått längst på 

utvecklingsstegen - folket i de västerländska nationalstaterna – hade ett ansvar att bära. De 

måste hjälpa dem som inte hade nått lika långt. Det blev den vite mannens börda.
11

  

   Det bör påpekas att begreppet ”den vite mannens börda” i vår undersökning även omfattar 

kvinnorna. Begreppet ska inte tolkas bokstavligen utan är en översättning från engelskans ”the 

white man’s burden”, det vill säga ”den vita människans börda”. Vi kommer i fortsättningen 

att skriva ”den vite mannens börda”. 

4.4. Biståndsdiskursen 
Européernas plikt att hjälpa De Andra syns kanske allra tydligast i de olika 

biståndsdiskurserna, i relationen mellan den västerländska givaren och mottagaren i det fattiga 

u-landet. Bistånd i form av pengar och andra förnödenheter är den moderna vite mannens 

börda. Maria Eriksson Baaz skriver att tanken om en stegvis utveckling och en 

”efterblivenhet” hos länder utanför Europa, föder föreställningar om Europas generella 

överlägsenhet. Föreställningar som också visar i biståndet, i exempelvis de utländska 

biståndsarbetarnas uppgift och roll. Eftersom den europeiska biståndsarbetaren tillhör och 

anses vara en representant för den utvecklade världen förvandlas han eller hon ofta till en 

”allvetare”, som kan ge råd på områden som ligger utanför den egna yrkeskompetensen.
12

 

Mellan den allvetande biståndsarbetaren och den fattiga befolkningen uppstår ett slags 

omedvetet maktförhållande.    

   I studien kommer vi bland annat att studera hur Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 

väljer att framställa den västerländska biståndsarbetarens (läkarens, sjuksköterskans, 

räddningspersonalens) roll bland ruinerna i Haiti. Förvandlas han eller hon till en allvetare 

med kunskaper som sträcker sig utanför det egna arbetsfältet?   

   En vanlig historia i Dagens Nyheter två veckor efter jordbävningen är exempelvis den om 

Henrik Jörnvall, den svenska läkaren som tvingades operera en åttaårig haitisk flicka i en 

container. Det fanns ingen röntgen, inget operationsbord, och inget narkosmedel. Jörnvall 

blev med ens den allvetande läkaren som tvingades arbeta bortom sina egna färdigheter.
13

 

4.5. Slutligen 
Sammanfattningsvis kan sägas att idén om Europas överlägsenhet gentemot De Andra liksom 

begreppet den vite mannens börda – européernas plikt att hjälpa dem som inte har nått lika 

långt på utvecklingsstegen – är den del av den postkoloniala teorin som kommer att ge form åt 

vår undersökning.  

                                                 
11

 Jonsson 1993 s. 34.  
12

 Eriksson Baaz, Maria ”Biståndet och partnerskapets problematik” i Mc Eachrane och Faye (red.) Sverige och 

de Andra. Postkoloniala perspektiv (Stockholm 2001) s. 171 och 172. 
13

 ”Läkarna räddar liv i en container”, Dagens Nyheter, 25 jan. 2005.  
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5. Tidigare forskning 

5.1. Maria Eriksson Baaz avhandling om skandinaviskt hjälparbete 
Vi har bland annat använt oss av Maria Eriksson Baaz avhandling The White Who/Man’s 

Burden in the Age of Partnership. A Postcolonial Reading of Identity in Development Aid 

(Göteborgs universitet 2002). Eriksson har även skrivit en kortare version av avhandlingen. 

Den presenterar hon i en antologi med postkolonialt fokus som heter Sverige och de Andra. 

Postkoloniala perspektiv av Michael Mc Eachrane och Louis Faye (red.) och gavs ut år 2001. 

I uppsatsen refererar vi mestadels till Eriksson Baaz kortare svenska version av avhandlingen 

i antologin. Att antologin är skriven på svenska har varit en viktig anledning till detta liksom 

att den innehåller ett bra koncentrat av hennes omfattande undersökning.          

   Eriksson Baaz avhandling är en studie i hur tre organisationer från England, Sverige och 

Danmark bedriver bistånd i Tanzania. Författaren fokuserar sin text på givare och mottagare i 

partnerskapets diskurs, och på de kulturella identiteter som uppstår i denna. Som exempel kan 

nämnas det ojämlika maktförhållande som genomsyrar biståndsrelationen, och som innebär 

att det är ”givaren” som definierar spelets regler och tvingar ”mottagaren” att spela efter. 

Givarens identitet blir att inneha maktpositionen medan mottagaren hamnar i en direkt 

beroendeställning. 
14

  

   Även om avhandlingen har sitt sikte inställt på Tanzania i Afrika, har den varit användbar 

då vi velat se om de maktrelationer som Eriksson Baaz fastställt, även gäller för Dagens 

Nyheters och Svenska Dagbladets beskrivning av bistånds – och hjälparbetet på Haiti.   

 

5.2. En aktiv och en passiv identitet 
Förutom den maktrelation som uppstår mellan givare och mottagare i biståndsdiskursen, finns 

även en föreställning om en aktiv identitet kontra en passiv identitet, skriver Eriksson Baaz.
15

  

   De aktiva och initiativrika egenskaperna knyts till det europeiska medan det passiva anses 

höra ihop med den afrikanska befolkningen. Den afrikanska passiviteten och inaktiviteten 

förklaras ofta som ett resultat av ett långt biståndsberoende. Bilden av afrikanen som en 

passiv mottagare beroende av den västerländska världens handlingskraft, har reproducerats på 

olika sätt i västerländsk media.
16

 Eriksson Baaz citerar den amerikanske professorn i global 

sociologi, Jan Pieterse, som sammanfattar bilden av Afrika i västerländsk media med orden 

”fara, olycka och apati”. Han menar att bilden av afrikanerna i reportagen ofta har en sådan 

vinkel att man som tittare ser ned på människorna, vilket förstärker bilden av Den Andres 

passivitet.
17

  

   I vår undersökning handlar en av frågeställningarna om bilden av den haitiska befolkningen 

i de båda tidningarna. Vi har studerat vilken den dominerande bilden av haitierna i Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet är. Framställs haitierna liksom afrikanerna i reportagen som 

passiva mottagare?  

                                                 
14

 Eriksson Baaz 2002 s. 84.  
15

 Eriksson Baaz 2001, s. 172. 
16

 Ibid., s. 173. 
17

 Eriksson Baaz, Maria, The Paternalism of Partnership (London 2005), s. 122. 
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5.3. Katastrofens öga  
Förutom Maria Eriksson Baaz avhandling liksom hennes avsnitt i antologin, har vi använt oss 

av Liselotte Englunds bok Katastrofens öga. Journalisters arbete på olycksplats. Om 

medierapportering vid allvarliga händelser (Göteborg 2008). Boken har – som titeln avslöjar 

– journalistens roll på olycksplatsen i fokus. Det är branden på Backaplan år 1998 som är 

central i boken.   

Englund beskriver de aktörer som brukar finnas med på en katastrof - och olycksplats, 

exempelvis hjälpare, drabbade och anhöriga. Dessa har varit användbara när vi har analyserat 

artiklarna i tidningarna.  

6. Material och metod    

6.1. Material och urval 
Vi har genomfört en kvalitativ textanalys av sammanlagt 88 artiklar i Dagens Nyheter och 

102 artiklar i Svenska Dagbladet från den 13 januari till den 26 januari 2010. Samtliga artiklar 

har hämtats från Mediearkivet (https://web.retriever-info.com/services/archive.html) den 7 

april 2010. Vårt sökord har varit Haiti.  

   Vi har valt att endast undersöka de båda tidningarnas nyhetsdel i papperstidningen. Till den 

räknar vi dock med ledare och artiklar på debattsidorna. Vi har granskat både notiser, 

reportage, referat, intervjuer, faktarutor, ledare, debattartiklar och nyhetsartiklar. Störst vikt 

har ändå lagts vid de reportage som har skrivits på plats av tidningarnas utsända. Dagens 

Nyheter har några fler artiklar än Svenska Dagbladet som är skrivna av 

utrikeskorrespondenter.  

   Anledningen till att vi valde att studera just Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet beror 

på att tidningarna liknar varandra. Vi ville se om de postkoloniala mönstren (berättelsen om 

Vi och De Andra och den vite mannens börda) återfinns i de största svenska 

morgontidningarna. För oss var det aldrig ett alternativ att ställa exempelvis en kvällstidning 

mot en morgontidning eller en utländsk tidning mot en svensk. Vårt val av tidningar har varit 

medvetet, och skulle kunna vara en blandning mellan vad Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och 

Wängnerud i boken Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad 

kallar ett strategiskt urval och ett bekvämlighetsurval.
18

 Jämförelsen mellan Dagens Nyheter 

och Svenska Dagbladet har varit en viktig del i undersökningen, men det huvudsakliga syftet 

har varit att studera om de postkoloniala tankesätten gäller i rapporteringen från och om Haiti 

i de båda tidningarna.   

   Vi valde att studera de två första veckorna efter katastrofen. Händelsen var då aktuell och 

nyhetsrapporteringen omfattande. Både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet hade under 

de två första veckorna utsända i Haiti, och eftersom vi har lagt fokus på reportage skrivna på 

plats kändes denna period given att undersöka.  

   

                                                 
18

 ”Att generalisera resultaten: Strategiska urval” och ”Att generalisera resultaten: Slumpmässiga urval” i 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud Metodpraktikan. Konsten att studera individ, samhälle och 

marknad (red.) (Stockholm 2007), s. 179 och 214.  

https://web.retriever-info.com/services/archive.html
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6.2. Metod 
Vi har valt att genomföra en kvalitativ textanalys eftersom den är användbar när man vill 

försöka finna det som ligger dolt i texten. Den kvalitativa textanalysen ger vissa delar i texten 

större betydelse än andra, och används när man söker efter ett särskilt innehåll. I boken 

Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad skiljer författarna mellan 

två sorters textanalytiska frågeställningar. Den ena vill systematisera innehållet medan den 

andra, som är aktuell för vår undersökning, handlar om att kritiskt granska innehållet i 

texterna.
19

  

 

6.3. Tillvägagångssätt 
När vi har genomfört den kvalitativa textanalysen har vi bland annat tänkt på hur vi ska kunna 

behålla vår objektivitet. För att låta materialet tala för sig självt och minimera vår 

subjektivitet, har vi suttit tillsammans och studerat alla tidningsartiklar. Under arbetets gång 

har vi sovrat ut de artiklar som vi anser på ett tydligt sätt svarar på studiens frågeställningar. 

De tre frågeställningarna har fungerat som riktmärken – ett slags lådor – i vilka vi har sorterat 

in samtliga artiklar. De artiklar som vi sedan har valt att citera ur i studien, visar allra tydligast 

på de postkoloniala mönster som vi har haft för avsikt att undersöka.  

   Vi är medvetna om att vår förförståelse kan skymma läsningen av artiklarna. För att i största 

mån undvika detta har vi tillsammans gått igenom materialet, och fört en diskussion 

sinsemellan. Var och en har antecknat på separat papper de resultat som gått att urskilja, och 

sedan har dessa jämförts med varandra. På så sätt har vi kunnat upptäcka om vi har ”tolkat” 

samma artikel på ett liknande sätt. Vår på förhand bestämda uppfattning om hur ett fattigt 

icke-europeiskt land skildras i svenska morgontidningar, kan ha påverkat vår läsning. Av den 

anledningen har vi under läsningen varit noga med att leta efter de artiklar som motsäger 

snarare än styrker våra frågeställningar. Men dessa har varit få under vår 

undersökningsperiod.                   

   Som komplement till den kvalitativa textanalysen har vi valt att intervjua tre reportrar och 

en fotograf på Dagens Nyheter. Vi uteslöt intervjuer med reportrar på Svenska Dagbladet 

eftersom tidningen inte har befunnit sig på plats i samma utsträckning. Reportern Anders 

Bollings och fotografen Paul Hansens svar har använts som ett tillägg till den litteratur vi har 

använt oss av. Vi är dock medvetna om att det kan sätta Svenska Dagbladet i en sämre 

position, då Dagens Nyheters reporter och fotograf endast kan svara för sin tidning. Någon 

fullständig utskrift av intervjuerna har inte gjorts, utan vi beslutade att endast använda oss av 

de svar som kunde kasta sken över frågeställningarna. Samtliga frågor till både reportrar och 

fotograf finns att hämta som bilagor i uppsatsens slut.            

 

6.4. Diskursanalys    
Författarna i boken Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad delar 

in den kritiskt granskande textanalysen i ytterligare tre kategorier. En av dem är 

diskursanalysen. Analysmetoden används ofta för att belysa olika sorters maktförhållanden i 

                                                 
19

 ”Kvalitativ textanalys” i Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud 2007s. 238.  



13 

 

samhället och är av uppfattningen att språket är med och formar vår bild av omvärlden.
20

 

Diskursanalysen är passande för vår undersökning eftersom den lägger fokus på språkets 

betydelse för hur vi ser på världen omkring oss. Vi tänker att skribenternas val av ord och 

formuleringar inverkar på hur vi väljer att se på exempelvis haitier och västerländska 

biståndsarbetare.  

6.5. Maktförhållandet mellan hjälparbetare och haitier 
Vi vill även belysa maktförhållandet mellan den haitiska befolkningen och de västerländska 

hjälparbetarna. Diskursanalysen försöker klarlägga de outtalade förutsättningarna för 

maktutövande. Vem är egentligen tillåten att utöva makten? Vi tänker att det uppstår en 

omedveten maktrelation mellan västerländska bistånds – och hjälparbetare och den haitiska 

befolkningen. Ambitionen med diskursanalysen som metod är att titta på om skribenterna har 

uppmärksammat detta, och därför har skildrat berättelserna om haitierna och 

biståndsarbetarna utifrån ett maktperspektiv.    

6.6. Kritisk granskning av metoden 
Vi som läsare av textmaterialet påverkar resultatet med våra tidigare erfarenheter. Uttolkaren 

är därför aldrig helt objektiv i sin läsning. Vi tänker att läsningen liksom analysen av 

materialet färgas av våra egna idéer och upplevelser. Om vi på förhand tror oss veta vad 

materialet kommer att visa, finns risk att vi bortser från sådant som säger emot våra 

förväntningar. Viktiga fakta kan därför råka förbises och uteslutas.  

Med den kvalitativa metoden finns även risk för att vi missar viktiga delar i materialet 

eftersom man ger vissa passager i texten större betydelse än andra. 
21

 Tunnelseende kan lätt 

uppstå. Den kvantitativa metoden är istället att föredra om man vill ha ett helhetsgrepp på det 

valda materialet. Fördelen med den kvalitativa metoden är, som tidigare nämnts, att man ges 

en ärlig chans att på djupet få borra i texterna.    

   Slutligen följer en kort beskrivning av de studerade tidningarna. 

6.7. Kort om Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 
På Dagens Nyheters hemsida ges en kort presentation av papperstidningens olika delar. 

Tidningen skriver bland annat att utrikesbevakningen är en bärande del i nyhetsdelen. Dagens 

Nyheter satsar fler resurser än någon annan tidning på att bevaka omvärlden, och ambitionen 

är att vara på plats där det händer.
22

  

   På Dagens Nyheters hemsida går det att läsa att den är den enda rikspridda morgontidning i 

landet. Den läses av cirka 888 000 personer, nära tio procent av landets befolkning mellan 15 

och 79 år.
23

 

   Svenska Dagbladet är också en rikstäckande morgontidning med Stockholm som bas. Den 

beräknas nå ut till ungefär 500 000 läsare dagligen.
24

 Även om tidningen skildrar händelser 

                                                 
20

 Ibid., s. 239.  
21

 Ibid., s. 237. 
22

 http://www.dn.se/info/dns-tidningsdelar-1.519498 (2010-04-21, kl. 11.05).  
23

 http://www.dn.se/info/korta-fakta-1.519470 (2010-04-21, kl. 11.13).  
24

 http://www.svd.se/special/svd_info/valkommen-till-svd-information-och-kontaktadresser_275057.svd (2010-

04-21, kl. 11.20).  

http://www.dn.se/info/dns-tidningsdelar-1.519498
http://www.dn.se/info/korta-fakta-1.519470
http://www.svd.se/special/svd_info/valkommen-till-svd-information-och-kontaktadresser_275057.svd


14 

 

utanför Sveriges gränser är det inte i samma omfattning som Dagens Nyheter. Detta märks i 

rapporteringen om jordbävningen på Haiti i januari. Medan Dagens Nyheter har under våra 

två studerade veckor en regelbunden rapportering från Haiti har Svenska Dagbladet inte alls 

samma gedigna rapportering från platsen.  

7. Resultat 

7.1. Den direkta hjälpen på Haiti i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet  
Här närmast ska vi presentera hur den västerländska hjälpen på plats i Haiti skildras i såväl 

Dagens Nyheters som i Svenska Dagbladets nyhetsdel. Vi ska redovisa vilka de västerländska 

männens respektive kvinnornas uppdrag är, men även belysa FN:s och USA:s roll i det direkta 

hjälparbetet.     

    

7.2. Männens respektive kvinnornas uppdrag på plats i Haiti 
Vi har tidigare berättat att båda tidningarna har varit på plats i det jordbävningsdrabbade 

Haiti, om än i olik omfattning. Som komplement till varje skildring görs intervjuer med 

skadade, myndighetspersonal och sjukvårdspersonal.  

   Merparten av de artiklar som handlar om läkarvård belyser det västerländska perspektivet. 

Den som utför läkarvården är oftast en västerländsk man som har en gedigen erfarenhet av att 

tillämpa sin yrkeskompetens i kris - och krigssituationer med begränsad medicinsk utrustning.  

   Ett exempel på detta är artikeln ”Läkarna räddar liv i en container” som publicerades i 

Dagens Nyheter den 25 januari. Artikeln handlar om den svenska anestesiläkaren Henrik 

Jörnvall som har rest till Haiti på uppdrag av Läkare utan gränser. Han ska operera och ge 

medicinsk vård till skadade i jordbävningen. Henrik Jörnvall utför sina operationer i en 

container som fungerar som Läkare utan gränsers operationssal. När Dagens Nyheter är på 

besök ska en yngre flicka opereras. Hon har skadat vänster ben; benpipor sticker ut ur hennes 

smalben. Innan läkaringreppet kan påbörjas måste patienten sövas. Det har Jörnvall medicin 

till, medicinförrådet är lyckligtvis välfyllt. Värre är det med operationsborden; ett gammalt 

skrivbord är vad som finns att tillgå. Hygien är heller inte den bästa, utrymmena är små och 

det är många som behöver läkarvård. Trots enkla förhållanden lyckas Henrik Jörnvall utföra 

sina operationer och därmed rädda liv.
25

 

   En liknande artikel är Svenska Dagbladets ”Sjukstuga under bar himmel” från den 26 

januari. I den möter vi Johan von Schreeb, kirurg och forskare i katastrofmedicin vid 

Karolinska Institutet. Han har varit knuten till Läkare utan gränser i över 20 år, vilket har 

resulterat i en del yrkesresor till katastrof - och krigshärdar.  

   I artikeln påstår han liksom många andra experter som rest till Haiti, att den här situationen 

är den värsta han har sett. Johan von Schreeb berättar att en stor del av Haitis befolkning är 

mycket fattig och hade före jordbävningens utbrott inte råd att betala för sjukvården den var i 

behov av. Nu när sjukvården är gratis strömmar människor till den provisoriska sjukstugan 

under bar himmel. För att avskärma patienterna någorlunda från varandra har operationslakan 

                                                 
25

 ”Läkarna räddar liv i en container”, Dagens Nyheter, 25 jan. 2010. 
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hängts upp mellan träden. Patienterna vilar inte på sängar utan på bord, precis som på flera 

andra provisoriska sjukvårdsanläggningar.
26

  

   Att döma av artiklarna i de båda tidningarna har de kvinnliga västerländska hjälparbetarna 

ett större ansvar för det psykiska arbetet på plats, liksom att rädda och hjälpa de haitiska 

barnen utanför operationssalar och sjukstugor. Det är även huvudsakligen kvinnorna som har 

ansvar för de administrativa uppgifterna som berör hjälparbetet. Kvinnorna arbetar lite i 

skymundan jämfört med männen. Intervjuer med kvinnor som är involverade i det direkta 

hjälparbetet förekommer i både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.   

   I Svenska Dagbladets artikel ”Övermänsklig insats väntar hjälparbetare” från den 15 januari 

berättar Unicefs informationschef Ingeborg Ekblom om hur organisationen arbetar i 

katastrofområden. Bland annat tillämpas konceptet ”School in a box” - plåtlådor med böcker, 

papper och pennor används för att hjälppersonal tillfälligt kan sätta upp en skola i exempelvis 

ett tält. Att barn får leka och ha tillgång till annan sysselsättning är en viktig del i återgången 

till det normala, berättar Ingeborg Ekblom.
27

  

   I en artikel från den en 18 januari i Svenska Dagbladet talar en annan kvinna om barnens 

utsatta situation i Haiti. Rädda Barnens chef för vård och hälsa, Kathryn Bolles, har rest runt i 

lägren för att ge vård och bedöma läget för barnen, en grupp som kan råka väldigt illa ut i 

krissituationer som denna. Bolles berättar att barn under fem år har lättast att drabbas av såväl 

övergrepp som sjukdomar.
28

  

   I en annan artikel kan man läsa om den brittiska sjuksköterskan Susan Westwoods 

upplevelser av skalvet. Hon var på intensivavdelningen i ett av huvudstadens barnsjukhus 

med en niomånader gammal bebis när skalvet kom. Mitt i tumultet började barnen att 

gallskrika. Själv ramlade Susan Westwood ned på knä men lyckades ändå hålla kvar den lilla 

bebisen och dessutom skydda ytterligare en.
29

  

   I Dagens Nyheter den 15 januari kommer Monika Oswaldson till tals. Under sju månader 

har hon arbetat som psykolog för Läkare utan gränser. Enligt henne har Läkare utan gränsers 

organisation börjat fungera igen, antingen i tält eller utomhus. Behoven är stora efter det 

inträffade, men sedan några dagar tillbaka har ungefär tusen personer fått vård.
 30

 

   För att sammanfatta: de manliga västerländska hjälparbetarna kommer till tals i artiklar som 

skildrar det fysiska medicinska hjälparbetet som operationer, gipsning av kroppsdelar samt 

annan form av avgörande läkarvård. De kvinnliga västerländska hjälparbetarna framträder i 

artiklar som berör insatser som är av psykisk karaktär liksom i artiklar som handlar om de 

drabbade barnens situation. Männen gör grovjobbet medan kvinnorna agerar i skymundan. 

7.3. FN:s och USA:s roll på plats i Haiti 
FN har sedan fem år tillbaka en fredsbevarande styrka på 9000 man på Haiti. Syftet är att 

upprätthålla lag och ordning. I jordbävningen drabbades FN-personalen hårt. Ett flertal 

anställda kan ha dött i katastrofen. Detta påverkar hjälp - och säkerhetsarbetet, vilket får 

förödande konsekvenser för framför allt haitierna. Särskilt de fattiga. Trots det har 
                                                 
26

 ”Sjukstuga under bar himmel”, Svenska Dagbladet, 26 jan. 2010. 
27

 ”Övermänsklig insats väntar hjälparbetare”, Svenska Dagbladet, 15 jan. 2010. 
28

 ”Risk för övergrepp och sjukdomar”, Svenska Dagbladet, 18 jan. 2010. 
29

 ”Förtvivlade rop på hjälp från rasmassorna”, Dagens Nyheter, 14 jan. 2010. 
30

 ”Svårt att överblicka hela förödelsen”, Dagens Nyheter, 16 jan. 2010. 
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institutionen lyckats kartlägga hjälpbehoven och flera av medlemsländerna har skickat 

personal som ska fungera som basläger. Ett stort hopp sätts ändå till hjälpinsatserna från 

USA.
31

     

   I många artiklar - framför allt i Dagens Nyheter - ses USA som den stora hjälparen. Den 23 

januari kan man läsa om Oles Calix som har förlorat allt förutom sin familj och sin gitarr i 

jordbävningen. Som tröst sjunger han sina egna sånger. Han har tidigare försörjt sig själv samt 

sin fru och sina barn genom att vara gatumusikant. Före jordbävningen skänkte människor 

honom pengar. Nu vet han att det inte kommer att bli några fler pengar eftersom alla har blivit 

utblottade.  Hoppet står nu till USA. Oles Calix visar sin vädjan genom att sjunga en sång om 

att amerikanerna är landets enda räddning.
32

  

Och visst spelar USA en avgörande roll i Haitis återuppbyggnad. De militära insatser nationen 

har skickat har tagit över flygledningen med en provisorisk anläggning uppställd på en 

gräsplätt, sedan det ordinarie flygledartornet i Port-au-Prince har slutat att fungera. När stater 

kollapsar är USA ännu den enda fungerande världspolisen, skriver Michael Winiarski, 

korrespondent för Dagens Nyheter.
33

  

   Någon dag senare skriver Winiarski återigen om USA:s handlingskraft. Nu handlar det om 

samordningen av hjälpoperationen. En del menar att den inte skulle ha varit samordnad, vilket 

Winiarski menar är fel då han har följt hjälpoperationen i några dagar.  

   Så här skriver han: 

 

Jag satt under flera timmar intill en av FN-samordnarna på 

flygplatsen, en ung amerikan som lugnt och systematiskt styrde 

resurser från olika nationer och humanitära organisationer dit där de 

kunde behövas. Han lyckades till och med hantera situationen när en 

tårögd minister i Haitis regering dök upp och vädjade om att 

omedelbart få livräddare för att få ut människor som har blivit fast 

under ett kollapsat hus.
34

 

 

Även den amerikanska civilbefolkningen utmärker sig i det direkta hjälparbetet. Många vill 

vara med och bidra med sin kompetens i de drabbade områdena. I Svenska Dagbladet den 16 

januari kan man läsa om en grupp amerikaner med ”vanliga” jobb som tillsammans med 

sjukvårdspersonal har åkt till Haiti för att hjälpa de nödställda efter bästa förmåga. En del av 

hjälparbetarna har sällskap av sina barn. Barnen har som uppgift att ge de sjuka och skadade 

haitierna vatten.
35

  

   För att sammanfatta: FN och USA ses som de två stora stöttepelarna i katastrofen. Trots att 

FN drabbades hårt i jordbävningen har organisationen ändå lyckats bedriva ett fungerande 

hjälparbete. USA har enligt artiklar i såväl Dagens Nyheter som Svenska Dagbladet fungerat 

som huvudaktör i det direkta hjälparbetet. Landet har främst tagit kommandot i det 

organisatoriska arbetet på flygplatsen i Port-au-Prince men också i hjälparbetet på plats i de 

drabbade områdena.  

                                                 
31

 ”Hundratusen kan ha dött i skalvet”, Dagens Nyheter, 14 jan. 2010. 
32

 ”Hans sång har blivit ett rop på hjälp”, Dagens Nyheter, 23 jan. 2010. 
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 ”Klagorop blandas med stanken från lik”, Dagens Nyheter, 15 jan. 2010. 
34

 ”Skalvets offer ännu utan vård”, Dagens Nyheter, 17 jan. 2010. 
35

 ”Det värsta är att säga nej till barnen”, Svenska Dagbladet, 16 jan. 2010. 



17 

 

7.4. Den indirekta hjälpen i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 
Här nedan följer en redogörelse för hur den indirekta hjälpen har skildrats i nyhetsdelen i 

såväl Dagens Nyheter som i Svenska Dagbladet. Fokus kommer att hamna på det 

västerländska biståndet och gåvorna.    

7.5. Den långsiktiga hjälpen i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 
De artiklar som behandlar den indirekta hjälpen till Haiti i Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet har några återkommande teman som är gemensamma för de båda tidningarna. Ett 

av dem är behovet av ett långsiktigt ekonomiskt stöd till Haiti. Skribenter ur båda tidningarna 

intervjuar personer som förklarar att de akuta humanitära insatserna på plats i Haiti inte är 

nog: hjälp ur ett längre perspektiv krävs också.    

   I artikeln ”Kan Haiti resa sig ur askan?” som publicerades på Svenska Dagbladets 

debattsida Brännpunkt den 16 januari 2010, skriver Mats Lundahl att det inte räcker med 

katastrofhjälp under 2010 utan att ekonomin måste återuppbyggas och utvecklas. Det är en 

gigantisk uppgift i ett land som saknar all infrastruktur och där skadorna är så stora på 

kapitalstocken att den troligen är helt värdelös, förklarar Lundahl. 36 

   Det är en svart bild av Haiti som utmålas i Lundahls artikel. Uttrycket failed state – 

misslyckat land – används för att beskriva det politiska läget. Utan några utomstående 

organisationer närvarande - Lundahl nämner FN som exempel – hade Haiti för länge sedan 

försjunkit i kaos.  

   Inte ens de egna försöken till att förändra situationen får godkänt av Lundahl:  

  

I fjol presenterades äntligen en strategi för att reducera fattigdomen i 

landet. Den kommer aldrig att lämna skrivbordet.
37 

      

  

Den mörkaste bilden av situationen på Haiti ges dock i Dagens Nyheters intervju med 

Lundahl. I den sätts ett litet hopp till haitierna; någon form av protektorat förordas för att få 

landet på fötter igen. Ett protektorat – i Lundahls mening – skulle innebära att det 

internationella samfundet tog kontroll över Haiti. Han betonar även att något protektorat inte 

är genomförbart om inte amerikanerna tar ledningen först.
 38

  

   Bilden av Haiti som ett land oförmöget att ta hand om sig självt - trots att det i många år har 

tagit emot bistånd - syns även i Erik de la Regueras analys ”De styrande har ett ansvar” i 

Dagens Nyheter från den 14 januari. I den kritiserar de la Reguera den styrande eliten för att 

inte ha lyckats mobilisera någon hjälp efter katastrofen. de la Reguera medger dock att 

myndigheternas lama agerande till stor del beror på att Haiti är ett fattigt land:  

 

Med en BNP per capita på 614 dollar – att jämföra med till exempel 

Brasiliens 6 842 eller USA:s 45 594 dollar – är Haiti sedan länge 

beroende av omvärldens stöd. 
39
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Samtidigt skymtar man i de la Regueras analys en vass kritik mot att biståndet som Haiti har 

tagit emot under många år, inte har nått ut till behövande utan istället försvunnit ner i ledande 

politikers fickor. I de la Regueras analys blir det tydligt att det långsiktiga biståndet – som i 

andra artiklar har beskrivits som nödvändigt för att en fortsatt utveckling på Haiti ska vara 

möjlig – ändå inte tycks ha hjälpt. de la Reguera konstaterar att den tydligaste följden är att 

Haiti, trots åratal av bistånd, ändå inte kan förse sina invånare med någon grundläggande 

samhällsservice. Eller för den delen katastrofhjälp. 
40 

       

   Behovet av att förhindra att det långsiktiga biståndet hamnar i ledande politikers fickor 

beskrivs även i artikeln ”... men uppbyggnaden av Haiti kräver åratal av globalt stöd” som 

publicerades i Dagens Nyheter den 26 januari.  

   Liksom i de la Regueras analys sätts en liten tro till den haitiska regeringen, som förväntas 

lägga pengarna i egna fickor. Dagens Nyheter refererar ur The Economist vilken har intervjuat 

ekonomen Paul Collier, som har utarbetat en plan för hur Haiti ska komma på fötter. Collier 

säger till The Economist att det krävs någon form av utvecklingsmyndighet med omfattande 

maktbefogenheter för att biståndet ska komma i rätt händer.
41

  

Även den tidigare nämnda Mats Lundahl intervjuas i artikeln, och säger att det inte räcker 

med att skicka in en massa biståndsmiljarder. Det krävs också en internationell kontroll av att 

pengarna används på ett vettigt sätt och inte försvinner i korruption.
42

 

   För att sammanfatta: när det kommer till rapporteringen om det långsiktiga biståndet är det 

en mycket ensidig bild av Haiti som utmålas i både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. 

Mats Lundahl får ett stort utrymme och han är av uppfattningen av haitierna har mycket svårt 

att klara sig utan omvärldens stöd. Samtidigt skymtar man i exempelvis de la Regueras 

analyser en kritik mot de styrande politikerna som borde ha tagit ett större ansvar, istället för 

att stoppa biståndet i egna fickor.        

7.6. EU och USA i biståndsdiskursen 
Flera artiklar i både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter framställer EU som ett organ 

som inte har lyckats med vare sig några direkta hjälpsändningar eller med ett mer långsiktigt 

biståndsarbete. Särskilt skarp blir kritiken i Dagens Nyheters artiklar. Tidningen har under en 

period av nio dagar tre ledare som alla riktar kritik mot EU för ett bristande biståndsarbete.    

   I Dagens Nyheters ledare från den 15 januari skriver tidningen att EU borde ha kunnat 

reagera både fortare och bättre. Elva medlemsländer hade dagen före erbjudit sig att skicka 

både fältsjukhus, medicin och utrustning för vattenrening till Haiti. Men det är först när EU:s 

kartläggning av hjälpbehovet har slutförts som unionen kommer att begära hjälp från alla 

medlemsländer, skriver tidningen. Det finns heller ingen EU-institution med samlat ansvar för 

katastrofbistånd.
43

 

   Den 21 januari skriver Dagens Nyheter i en annan ledare att det faktum att EU ännu inte har 

lyckats samla sig till ett kraftfullt agerande, med bidrag och långsiktiga löften från betydligt 
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fler länder, är ett genant nederlag för Europa.
44

 Den vassaste kritiken mot EU riktas i en 

signerad ledare från den 26 januari. Annika Ström Melin skriver att    

 

[a]lla som har drömt om att EU skulle bli en stor och stark aktör i 

världen är besvikna över hur unionen har agerat under katastrofen i 

Haiti. 
45  

 

 

Ström Melin beskriver EU som ett trögflytande organ när det kommer till hjälparbete och 

katastrofbistånd. Unionen behöver inga nya storslagna drömmar, förklarar hon, och refererar 

till att några vill att EU ska inrätta en gemensam snabbinsatsstyrka som kan rycka ut när en 

katastrof inträffar. Förslaget är sympatiskt, skriver hon, men skulle med största sannolikhet bli 

ännu ett kostsamt och misslyckat EU-experiment.
46

 

 Om kritiken är hård mot EU är både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet desto varmare i 

sin kritik mot USA:s katastrof – och biståndsarbete. Båda tidningarna har artiklar i vilka USA 

beskrivs som en hjälpande hand i återuppbyggnaden av Haiti. Särskilt tydligt blir det på 

Svenska Dagbladets ledarsida från den 24 januari. 

Maria Eriksson skriver att många debattörer inte drar sig för att kritisera USA som sägs ta för 

stor plats i hjälparbetet. I artikeln ställer hon sig frågan: 

 

Men vad är alternativet – att låta fler haitier dö av infektioner och brist 

på förnödenheter, medan resten av världen bråkar om vem som är bäst 

lämpad att hjälpa? 
47

            

 

Eriksson hänvisar i sin ledare till den tidigare nämnda ekonomen Paul Collier, som har skrivit 

FN-rapporten Haiti: From Natural Catastrophe to Economic Security, i vilken han kommer 

fram till att Haiti inte är ett hopplöst fall. Efter jordbävningen kan den bilden kännas avlägsen, 

skriver Eriksson, men poängterar att grunddragen gäller än. Just Haitis geografiska närhet till 

USA läggs fram som en viktig faktor i Erikssons artikel. Hon skriver att det stora antalet 

haitier i USA bidrar ekonomiskt via remitteringar. Dessutom finns i USA en möjlig marknad 

för landets industri. Eriksson medger att det är mycket som fattas i Haiti, utöver lösningar på 

de mest akuta problemen: infrastruktur, äganderätter, ett fungerande politiskt styre. Ingenting 

är lätt, skriver hon, men poängterar återigen att USA helt säkert kommer att spela en viktig 

roll för att utvecklingen ska gå åt rätt håll i Haiti.
48

 

   Även i Dagens Nyheters tidigare nämnda intervju med Haitiexperten Mats Lundahl betonas 

USA:s roll i återuppbyggnaden av landet. Rubriken har ett talande budskap: ”Haitiexpert: 

USA måste hjälpa landet på fötter”. Och det har USA gjort hittills, både med direkt hjälp på 

plats och med stöd ur ett längre perspektiv. 10 000 amerikanska soldater befinner sig på 

platsen. USA:s utrikesminister Hillary Clinton har sagt att USA har för avsikt att vara kvar 

under ”överskådlig tid”, skriver artikelförfattaren.
49
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I en artikel i Svenska Dagbladet från den 14 januari beskriver Karin Henriksson vilka 

hjälpinsatser USA planerar att genomföra i Haiti. Hon skriver att president Obama har 

fastslagit att haitierna kan räkna med USA:s fulla stöd. Bland annat kommer flera 

amerikanska stridsfartyg, flygplan, helikoptrar, militära flygledare och en marinkårsstyrka på 

runt 2000 man att skickas till Haiti. Henriksson skriver även att Bill Clinton, som 1994 

skickade trupper till Haiti för att se till att den folkvalde Jean-Bertrand Aristide kunde 

återinsättas på presidentposten, nu har försökt mobilisera bistånd från hela världen.
50

 

   Dagen efter, den 15 januari, publicerar Svenska Dagbladet ännu en artikel om USA:s akuta 

– och mer långsiktiga insatser i Haiti. I den får Bill Clinton ett stort utrymme. Karin 

Henriksson skriver att de drabbade på Haiti kan räkna med ett starkt stöd från en 

världsberömd person som tidigare har bevisat att kan samla in jättebelopp. Den 

världsberömda personen heter Bill Clinton. Henriksson refererar till en debattartikel som 

Clinton skrev i Washington Post dagen före. I den förklarar Clinton att han redan år 1975 

besökte Haiti och då fångades av ”lidandet och löftet” i landet. Nu förklarar han att haitierna 

främst behöver vatten, livsmedel, tak över huvudet och mediciner. Clinton vädjar i artikeln 

om hjälp, men skriver även att det efter den mest akuta fasen kommer att krävas enorma 

belopp från länder, ideella organisationer och privatpersoner.
51

 

   För att sammanfatta: EU utmålas i biståndsdiskursen som ett organ som till viss del har 

misslyckats med sitt arbete. Tydligast syns det i Dagens Nyheters ledare. Däremot är kritiken 

varmare mot USA:s katastrof – och biståndsstöd. USA:s ses som den västerländska hjälparen 

som med blott sin existens kan hjälpa landet ur krisen: i USA finns exempelvis en möjlig 

marknad för Haitis industri, skriver Maria Eriksson i Svenska Dagbladet.
52

       

7.7. Rädslan för en haitisk flyktingvåg 
Ändå är inte alla artiklar om USA:s hjälp till Haiti av positiv karaktär. Dagens Nyheter 

skildrar den 18 januari en annan bild av USA:s hjälparbete. I ledaren ”Lär av katastrofen” 

skriver artikelförfattaren om en växande kritik mot hur arbetet på plats i Haiti har 

organiserats. USA får sig en känga då en av landningsbanorna på flygplatsen i Port-au-Prince 

enbart har använts för att evakuera amerikaner bosatta i Haiti. Och det har naturligtvis 

blockerat hjälpsändningarna, skriver Dagens Nyheter.
53

 

   Karin Henriksson skriver i artikeln ”Haiti kan räkna med USA-stöd” i Svenska Dagbladet 

att USA brukar ställa upp med sina omfattande resurser vid naturkatastrofer, men att en 

mindre omtalad orsak till insatserna kan vara att hejda en eventuell våg av båtflyktingar som 

skulle försöka ta sig det korta avståndet till amerikanska fastlandet.
54

 

Vidare förklaras det i ledaren ”Lär av katastrofen” att USA har ett eget intresse av att undsätta 

de drabbade eftersom landet annars fruktar en våg av flyktingar.
55

    

Och haitierna vill fly landet, i alla fall om man ska tro Mats Lundahl. I artikeln ”Kan Haiti 

resa sig ur askan?” i Svenska Dagbladet skriver han att 
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[d]en haitiska önskedrömmen är att emigrera till USA. Antalet 

båtflyktingar kommer sannolikt att öka under den närmaste framtiden, 

en utveckling som ingen vill ha, men med en ekonomi som är slagen i 

spillror är alternativen för de enkla människorna få. 
56

 

 

Fyra dagar efter Lundahls artikel skriver Anna Gustafsson i artikeln ”USA inväntar 

flyktingvåg” i Svenska Dagbladet att amerikanska myndigheter förbereder 

flyktinganläggningar på Guantánamobasen på Kuba för att kunna ta emot haitier som har flytt 

landet. Samtidigt innebär den rådande katastrofsituationen inget avsteg från den amerikanska 

linjen att inte ta emot haitiska flyktingar, fortsätter hon, och refererar till Noel Clay, talesman 

för amerikanska UD. Visum kommer att nekas, och med några få undantag kommer flyktingar 

som försöker att ta sig till USA sjövägen att sändas tillbaka.
57

 

Även Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson säger att diskussionen inte får fastna i att 

handla om att flyga ut sjuka och att haitier kan bo i USA. Haiti är ett extremt fattigt land, 

säger hon, där mycket inte fungerar, men det är viktigt att hålla fast vid att landet kanske kan 

byggas nu.
58

  

   För att sammanfatta: de artiklar som handlar om USA:s insatser i form av bistånd till Haiti, 

betonar även det faktum att USA inte vill se några haitiska flyktingar i landet. Det framgår i 

artiklar i både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.  

7.8. Svenskt perspektiv på den indirekta hjälpen 
Flera artiklar i både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter har ett svenskt perspektiv på 

biståndet till Haiti. Det handlar till exempel om hur mycket pengar Sverige har lyckats samla 

in jämfört med andra länder.  

   I artikeln ”Massiva hjälpinsatser” från den 15 januari i Dagens Nyheter förklaras att Sverige 

främst arbetar genom FN och dess olika organ för katastrofbistånd. Sverige är näst största 

givare till FN:s katastroffond Central Emergency Response Fund (CERF) med en inbetalning 

på 425 miljoner kronor under 2009. Till en särskild FN-fond för naturkatastrofer i Haiti har 

Sverige anslagit 24 miljoner kronor.
59

 

   Dagen efter, den 16 januari, skriver Anders Nilsson i en insändare till Dagens Nyheter att 

han hört att en första svensk hjälpsändning är planerad till Haiti först den 16 januari. 

 

Vadan detta? Lärde man sig ingenting vid tsunamin? Här behövs 

snabba ryck om en räddningsaktion skall komma att göra nytta. /.../ 

Som svensk känner man mest för att skämmas över inkompetenta och 

fega beslutsfattare. 
60 

   

      

Den 20 januari skriver Dagens Nyheter att den svenska hjälpen ändå har nått fram till Haiti. 

Nils Daag, chef för den säkerhetspolitiska avdelningen på UD, säger att det kan verka som att 
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hjälpen inte når fram till Haiti när man ser tevebilderna, men egentligen har biståndet kommit 

igång. Situationen i landet – exempelvis det faktum att flygplatsen i Port-au-Prince har 

förvandlats till en flaskhals där det är svårt att dirigera ut hjälpen – används som en förklaring 

till att det kan se ut som att hjälpen inte får någon verkan. Anneli Bergholm Söder, enhetschef 

på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, säger i artikeln att ingenting finns kvar i 

Haiti, och därför har hjälpen inte kommit igång så snabbt.
61

  

   Den 24 januari skriver Hanne Kjöller på Dagens Nyheters ledarsida att orden inte tycks 

räcka till för att beskriva förödelsen, kaoset och behoven i Haiti. Viljan att hjälpa tycks vara 

ändlös. Därför är det heller inte konstigt att någon, i detta fall var det miljöpartisten Bodil 

Ceballos, går ut och kräver att Sverige ska gå in med ett eget nationellt bistånd i Haiti.
62

 

Biståndsminister Gunilla Carlsson får beröm av Kjöller för att hon så opopulistiskt stod emot 

och förklarade att inte alla nationalstater kan gå in i Haiti på egen hand. Det går inte att dränka 

ett land i bistånd som inte efterfrågas, skriver Kjöller, och sammanfattar: 

 

Det är bra att hålla hjärtat varmt och huvudet kallt. Även vid 

katastrofer. 
63 

 

 

För att sammanfatta: det svenska perspektivet på insamlingen är en viktig del i rapporteringen 

om biståndet i både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Hur mycket Sverige har lyckats 

samla in jämförs med andra länder i både text och i grafer i båda tidningarna.            

7.9. Bilden av haitierna i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet  
Slutligen ska vi presentera hur de drabbade haitierna porträtteras i artiklarna. Ses de som 

hjälplösa offer eller är de aktiva aktörer? Återigen har vi studerat respektive papperstidnings 

nyhetsdel. 

7.10. Haiti präglat av plundringar och kriminalitet 
Det går att urskilja tre tydliga mönster i beskrivningarna av den haitiska befolkningen i 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Dessa är: ”Haiti präglat av plundringar och 

kriminalitet”, ”Haitierna – passiva offer?” och ”Haitierna – aktiva aktörer?” 

   Båda tidningarna använder sig av artiklar som beskriver det upptrappade haitiska våldet som 

en följd av jordbävningen. Plundringar och gängbråk förekom visserligen även före 

jordbävningen, skriver tidningarna, men dessa har blivit vanligare i människornas kamp efter 

mat och andra förnödenheter.  

   Dagens Nyheter förmedlar i några av sina artiklar en bild av haitierna som ett plundrarfolk. 

Artiklar som ”Haiti tillbaka i laglös terror”, ”Fabienne blev 15 år” och insändaren ”Haitierna 

fruktar att våldet tar över” späder på föreställningen om Haiti som ett samhälle styrt av 

gatuvåld, gängkrig och plundringar. Det bör än en gång påpekas att vi är medvetna om att 

Haiti är ett fattigt land och att plundringar, gängbråk och uppgörelser mellan kriminella inte är 

något ovanligt. Men Haiti är så mycket mer än sina plundringar. Vi har studerat den samlade 

bilden av haitierna i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet för att upptäcka om några 
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mönster dominerar mer än andra. Haitierna som ett plundrarfolk är en bild som framträder 

tydligt.                 

   I artikeln ”Haiti tillbaka i laglös terror” som publicerades i Dagens Nyheter den 20 januari 

skriver Michael Winiarski att våldet, banditväldet och terrorn bara tog en kort paus när 

jordbävningen slog till. Nu har landet återgått till sitt permanent laglösa utgångsläge. Det 

finns heller ingen motkraft mot den tilltagande anarkin i form av en ordningsmakt, skriver 

han. Winiarski hänvisar till USA:s State Department som uppger att det mördades 17 

amerikaner i Haiti under 2009, och flera andra utsattes för sexuella och andra fysiska 

övergrepp.
64

  

   Han sammanfattar: 

 

Nu är kaoset tillbaka, på en ny nivå.
65

 

          

En liknande bild ges i Karin Henriksson artikel ”Våldet ökar när hjälpen inte når nödställda” i 

Svenska Dagbladet från den 18 januari. En bildtext berättar att våldsamma slagsmål bryter ut 

om den lilla mat som finns. På bilden visas en man som höjer en machete mot en annan man 

som är på väg att hämta mat ur en bunke. I artikeln berättas att de gängledare som före 

jordbävningen satt i fängelse nu har lyckats rymma och är tillbaka i slummen Cité Soleil som 

är Haitis största kåkstad. Karin Henriksson citerar nyhetsbyråerna TT och Reuters som skriver 

att ligaledarna är mytomspunna individer. De är omtalade i raplåtar och legender i gränderna. 

En invånare i Cité Soleil, Elgin St Louis, intervjuas och säger att ligaledarna drar runt och 

försöker råna folk.
66

 

   Dagens Nyheters artikel ”Haitierna fruktar att våldet tar över” från den 18 januari 2010 

skildrar även den det våldsamma läget i Haiti. Michael Winiarski skriver om sina iakttagelser 

när han kör genom stadsdelen Belair. Före jordbävningen var stadsdelen en av de mest ökända 

delarna av Port-au-Prince - beväpnade banditgäng kontrollerade området. Nu finns det bara 

rasade hus på platsen. Bland bråten och den vandrande människoströmmen syns ingen 

ordningsmakt till. Michael Winiarski blir omkörd av en pickup märkt Police. Några män i 

rånarluvor på flaket viftar med automatvapen samtidigt som de håller ned några stukade killar 

som är i deras våld. De gripna är ficktjuvar och rånare.
67

  

Winiarski ställer sig frågan varför det nästan inte finns några poliser, särskilt nu när många är 

oroliga för sin säkerhet på grund av jordbävningens följder. Polismannen Michel Fouchet 

säger att de inte finns längre, och fortsätter: 

  

– Massor av mina kolleger dog eller skadades svårt i jordbävningen. 

Ingen vet hur många. Flera i den högsta polisledningen dödades och 

polisstationer jämnades med marken. Så nu är vi utan en fungerande 

ledning. 
68
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Vidare berättar Michel Fouchet tillsammans med sin kollega André Elife att deras främsta 

uppgift är att försöka skydda vanliga haitier mot den ökade brottsligheten. Samtidigt redogör 

de för banditernas arbetsätt: de stoppar folk och plockar allt de har på sig. De båda 

polismännen menar att det är lika bra att lämna ifrån sig pengarna: de här männen tvekar inte 

att döda.
69

 

   Även ledarsidan i Dagens Nyheter kommenterar det våldshärjade Haiti. Tidningen skriver 

den 21 januari att nödropen från Haiti sänder iskalla vindar över hela världen. Bilderna och 

beskrivningarna förmedlar lidande, desperation och fasa. I huvudstaden härjar plundrare och 

våldsverkare, skriver Dagens Nyheter.
70

 

   Den råaste bilden av det haitiska samhället ges i Michael Winiarskis artikeln från den 21 

januari i Dagens Nyheter. I ”Fabienne blev 15 år” berättas om en ung haitisk flicka som av 

misstag blir skjuten av en inhemsk polis när hon letar i ruinerna efter något att ta hem till 

familjen. Winiarski skriver: 

 

Kulan träffar Fabiennes huvud. Hon segnar ner död. Det bekommer 

inte de andra plundrarna. De förefaller likgiltiga över att en ung 

flickas liv har släckts
71

  

 

I artikeln ges även andra bilder av våldet. Winiarski skriver att en man höggs ner på gatan – i 

en kamp om en burk kondenserad mjölk. En polis pekar på en pöl av blod vid vägkanten.
72

 

   För att sammanfatta: Haiti är i grunden ett fattigt land där kriminalitet av olika slag hör till 

vanligheten. Efter jordbävningen har brottsligheten ökat i omfång. Många råkar ut för 

plundringar och varken unga eller gamla går säkra. Både Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet rapporterar flitigt om det upptrappade våldet. Dagens Nyheter har några fler 

artiklar med våld som tema än Svenska Dagbladet.     

     

7.11. Haitierna – passiva offer? 
Många artiklar i båda tidningarna har en pessimistisk vinkling gentemot haitiernas förmåga att 

kunna reda ut situationen på egen hand. Det går på flera ställen att läsa att det behövs en 

enorm hjälpinsats från FN, EU och andra organisationer men också från länder runt om i 

världen – särskilt från USA. 

   I artikeln ”Egna vanmakten svårast stå ut med” i Dagens Nyheter från den 24 januari, 

jämför Michael Winiarski Haiti med andra katastrofområden. Tjetjenien, Afghanistan och 

Georgien nämns som exempel på konflikter som alla vållade omätliga lidanden. Men Haiti är 

värre, skriver Winiarski och förklarar att Haiti är ett land som redan före jordbävningen 

saknade de flesta former av samhällsstruktur. Winiarski tänker tillbaka på sin nio dagars långa 

rapportering från Haiti och sammanfattar:  
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[S]å många döda kroppar, så många förstörda liv, så många skadade 

och traumatiserade, så många hemlösa, så många förtvivlade och 

apatiska. 
73

    

 

Artikeln ”Desperata rop på hjälp klingar ohörda” från den 17 januari i Svenska Dagbladet ger 

samma bild av de maktlösa haitierna. I Port-au-Prince har en skola rasat över flera elever och 

nu vädjar föräldrarna att de inhemska myndigheterna ska lyfta på stenblocken, men inga 

myndigheter har svarat på föräldrarnas rop, skriver Alf Ole Ask, Svenska Dagbladets utsända 

i Haiti. 
74

 

   De elever som överlevt jordbävningen blir ett annat slags offer. Ronald Joël, som har varit 

med och grävt fram dem som kunnat grävas fram, frågar sig vad som händer med de 

ungdomar som inte har någon skola att gå till. Vilken slags framtid har de utan skolgång? 
75

 

   I artikeln ”Sjukhus tvingas säga nej till skalvoffer” från den 20 januari i Svenska Dagbladet 

ges samma bild av de uppgivna haitiska invånarna. Karin Henriksson skriver att folk över hela 

Port-au-Prince har textat en lättfattlig vädjan på kartongbitar och banderoller: Vi behöver mat, 

vatten och medicin. Men myndigheter, företag, skolor och de flesta andra ställen dit folk i 

vanliga fall brukar gå för att få hjälp är stängda.
76

   

   För att sammanfatta: större delen av såväl Dagens Nyheters som Svenska Dagbladets 

rapportering av Haitikatastrofen är vinklad åt det negativa hållet. Till exempel handlar många 

artiklar om hur desperata rop på hjälp från rasmassorna klingar ohörda. Det finns ingen 

samlad hjälp på plats vilket försvårar läget för den haitiska befolkningen, som är hjälplös. 

 

7.12. Haitierna – aktiva aktörer?  
Även om flertalet artiklar framställer haitierna som passiva och oförmögna att vara 

handlingskraftiga finns ljusglimtar i rapporteringen. I dem ses de som aktiva aktörer som tar 

saken i egna händer och reder ut situationen. Dessutom ligger fokus på att ta hand om och 

stötta varandra. 

   I Svenska Dagbladet den 14 januari kan man läsa om hur efterskalv skapade ännu mer kaos 

och skräck bland Port-au-Princes invånare. Medan efterskalven pågick sprang och irrade 

människor fram på gatorna bland rasmassor, krossade bilar och brinnande byggnader. 

Tusentals av haitierna samlades på torgen under natten där de grät, sjöng och höll om 

varandra.
 77 

 

   Till ljusglimtarna hör även polismännens Michel Fouchets och André Elifes vilja att skapa 

ordning och reda på Port-au-Princes gator och torg trots att det är en omöjlig uppgift. Och 

kanske det viktigaste som polismännen själva påpekar: de försöker finnas till för haitierna, 

särskilt i den rådande situationen.
78 
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I artikeln ”De vill skapa ordning mitt i kaoset” i Dagens Nyheter från den 22 januari, 

beskriver Michael Winiarski haitiernas egen strävan efter ordning och uppbyggnad. Invånarna 

i staden Léogane har hanterat situationen på ett helt annat sätt än invånarna i huvudstaden 

Port-au-Prince, skriver han. Medan huvudstadens centrum är en stor valplats för plundrare 

finns det i Léogane en vilja att själv försöka återställa något av det som en gång fanns.
79

  

   Winiarski beskriver den lilla strimma hopp och den drivkraft som trots allt tycks pyra i 

människor: 

 

När vi besöker Léogane är folk inte apatiska, tvärt emot vad man 

kunde vänta sig. Staden kan närmast liknas vid en ofantlig myrstack, 

där invånarna är intensivt sysselsatta med att röja upp, släpa 

byggmaterial och reparera hus.
80

        

 

En liknande bild ges i artikeln ”Bröllop i ruinerna ger framtidstro” som publicerades i Dagens 

Nyheter den 26 januari. 

   Det unga paret Acloque Berthoni och Marie Florance Zidor ska gifta sig. Trots att kyrkan 

klarade sig utan en skråma hålls gudstjänsten utanför. Ingen vill vara inomhus efter 

jordbävningen. Prästen Dancel Loumaint nämner inte ett ord om jordbävningen i predikan. 

Istället tackar de gång på gång Gud i sina psalmer. Det skriver Ole Rothenborg, Dagens 

Nyheters andra utsända under Haitikatastrofen. 
81

  

   Det nygifta paret kan inte lämna Port-au-Prince eftersom de inte har släkt någon annanstans. 

Båda är arbetslösa. Just nu hyr de ett litet rum på ett hotell, men de vet inte hur länge de har 

råd att bo kvar där. Ändå är det ingen typisk offerbild av haitierna som målas ut i Dagens 

Nyheters artikel. Ole Rothenborg intervjuar Marie Florance Zidor som säger att hon just den 

här dagen är mycket lycklig, att hon tror på framtiden. Det måste man göra trots det som hänt, 

förklarar hon.
82

 

   Den haitiska befolkningen visar även prov på handlingskraft när det gäller viljan att ordna 

fram mat. I Dagens Nyheter den 16 januari kan man läsa om Maria Felicia, en av flera tusen 

haitier som mist sitt hem i jordbävningen. Både mat och dryck börjar ta slut. Det enda hon har 

kvar i matväg är röda bönor, och dessa ska föda hennes fyra barn och man.
83 

 

   Även om befolkningen befinner sig i en krissituation finner många haitier möjligheter att 

överleva. Erik de la Reguera skriver exempelvis om hur de boende på den haitiska 

landsbygden bär sig åt för att få tillgång till mat i Dagens Nyheters artikel ”Det finns hopp – 

trots allt” från den 15 januari. Maten införskaffas genom att haitierna använder sig av vad som 

finns att få tag i på marken. Detta används som komplement till de ingredienser som ännu 

finns att tillgå. Brödet är till exempel gjort på lera, salt, vatten och mjöl.
84

 

För att sammanfatta: trots att haitierna blivit utblottade efter jordbävningen har en del av dem 

efter egen vilja och kraft accepterat situationen och tagit saken i egna händer. De har börjat 

återskapa sina liv. Ett tydligt exempel på denna handlingskraft är invånarnas kamp i staden 
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Léogane. Istället för att falla ned i passivitet lägger de boende energi på återuppbyggnaden av 

staden. Ambitionen är förändra situationen till det bättre, vilket görs genom hårt arbete.  

 

7.13. Rapporteringen över tid  
När vi har studerat materialet har vi märkt att det i början av rapporteringsfasen i båda 

tidningarna förekom artiklar med ”hårdare” fakta. Exempelvis beskrevs Haiti som land: de 

sociala förhållandena, fattigdomen och historiken. Under denna del av undersökningsperioden 

beskrevs även jordbävningen på ett faktamässigt sätt. I mitten av undersökningsfasen började 

personberättelser – human touch-historier – göra sig gällande. I slutet av vår period återfinns 

en del ljusglimtar i rapporteringen, men dessa är färre än de artiklar med ett negativt innehåll.        

7.14. Resultatets giltighet – håller studiens resultat? 
Vårt syfte med uppsatsen har varit att studera om Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet är 

styrda av postkoloniala tankesätt i sin rapportering från Haiti. Vårt undersökningsmaterial 

sträcker sig över två veckor, från den 13 januari 2010 till den 26 januari 2010. Vår ambition 

har varit att lägga lika mycket värde och fokus på de artiklar som Dagens Nyheter har 

publicerat i sin papperstidnings nyhetsdel som Svenska Dagbladet har publicerat i sin 

papperstidnings nyhetsdel. Vi har studerat alla former av artiklar som berört jordbävningen i 

Haiti den 12 januari 2010. Däremot har vi bara studerat artikeltexten och inte alls närmat oss 

bilderna eller bildtexterna. 

   När vi har studerat de båda tidningarnas artiklar har vi varit medvetna om att 

undersökningsperioden varit kort och att resultatet av den anledningen antagit en viss form. I 

detta kan också undersökningens tidpunkt vägas in. Vi har använt oss av artiklar som 

publicerades de två första veckorna efter katastrofen. Kanske skulle resultatet ha sett helt 

annorlunda ut om vi istället studerade de två sista veckorna av rapporteringsperioden. Och 

kanske skulle ytterligare en variant av resultatet växt fram om vi hade studerat tidningarna 

under hela rapporteringsperioden. Under vår undersökningsperiod har vi uppmärksammat att 

rapporteringen i både Dagens Nyheter och i Svenska Dagbladet är genomsyrad av 

postkoloniala tankesätt: Haiti står inför en fruktansvärd katastrof som landet på egen hand inte 

kan reda ut.  Hjälp från såväl FN som EU och länder runtom i världen – framför allt USA är 

nödvändig. Dessutom uppfattas haitierna i mångt och mycket vara passiva och hjälplösa som 

inget annat kan göra än att invänta hjälp. Dock är det värt att poängtera att det stundtals 

rapporteras om aktiva haitier som tar saken i egna händer och efter bästa förmåga reder ut 

situationen. Kanske skulle fler sådana skildringar göra sig gällande om vi hade studerat 

artiklarna längre fram i rapporteringsfasen.  

   Frågan är om resultatet är giltigt. Det är svårt att säga. Flera aspekter påverkar det slutgiltiga 

resultatet. Som vi tidigare har nämnt kan vår valda undersökningsperiod spela in liksom vårt 

undersökningsmaterial. Vi är av uppfattningen att det inte finns något statiskt slutresultat: 

allting är relativt beroende på hur man belyser och kartlägger. 
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8. Analys 
I avsnitten som följer ska vi relatera undersökningens resultat till tidigare forskning. Den 

litteratur vi huvudsakligen refererar till är Maria Eriksson Baaz avsnitt i antologin Sverige och 

de Andra. Postkoloniala perspektiv liksom hennes avhandling The White Who/Man´s Burden 

in the Age of Partnership. A Postcolonial Reading of Identity in Development Aid (Göteborgs 

universitet 2002) samt Liselotte Englunds bok Katastrofens öga. Journalisters arbete på 

olycksplats. Om medierapportering vid allvarliga händelser (Göteborg 2008). Därtill 

använder vi andra läroböcker som berör den postkoloniala teorins delar som handlar om Vi 

och De Andra. 

   Studiens tre frågeställningar kommer att behandlas på samma sätt som i resultatdelen. Först 

diskuteras den första frågeställningen, sedan den andra och slutligen den tredje. Vi vill påpeka 

att några av de delar under respektive frågeställning inte kommer att tas upp för jämförelse 

med litteraturen. Anledningen är att det inte finns avsnitt i litteraturen som rör just de 

specifika områdena. 

8.1. Männens respektive kvinnornas uppdrag på plats i Haiti  
I resultatdelen har vi gett exempel på hur västerländska manliga läkare skildras i Dagens 

Nyheters och Svenska Dagbladets artiklar. Vi har kommit fram till är att deras huvudsakliga 

uppdrag är att genomföra medicinska behandlingar på den haitiska befolkningen som befinner 

sig i en utsatt situation. Läkarvården kan vara av avgörande betydelse för vårdtagarens liv. 

Trots svåra omständigheter där medicinsk utrustning saknas eller är bristfällig lyckas läkarna 

ändå utföra sina medicinska uppdrag. Utifrån detta kan vi hänvisa till Maria Eriksson Baaz 

avhandling. 

   I inledningen till avhandlingens sjätte kapitel som heter ”Activating the passive Other”, 

redogör Eriksson Baaz för bilden av Afrika och dess befolkning. Det går att läsa att bilden av 

den passiva afrikanen har en lång historia. Att afrikanen skulle uppfattas vara passiv och lat 

var från början ett generellt påstående som än idag gör sig gällande. 
85

  

   I samma kapitel redogörs det för den vite mannens börda. Dennes uppgift är att väcka 

afrikanen från passiviteten och lojheten och därefter få honom till att bli en mer moraliserande 

och energifull individ. Enligt den koloniala retoriken kan afrikanen endast påverka sin 

situation med hjälp av den vite mannen, skriver Eriksson Baaz.
86

  

   Den koloniala retoriken om afrikanen kan även användas i skildringen av haitierna i Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet. Skillnaden är att det i detta fall handlar om haitier och inte 

afrikaner. Tydliga exempel återfinns i de två tidigare nämnda artiklarna ”Läkarna räddar liv i 

en container” (Dagens Nyheter) och ”Sjukstuga under bar himmel” (Svenska Dagbladet). I de 

båda artiklarna skildrar artikelförfattarna hur två västerländska manliga läkare utför sina 

läkaruppdrag: den ene av dem gipsar brutna kroppsdelar medan den andre utför en operation 

på en liten flicka. I artiklarna framställs läkarna som de enda som kan rädda de skadades liv.    

   Så här inleds artikeln ”Sjukstuga under bar himmel”: 
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”OK maman”. En snabb klapp på kinden och så är det dags att ropa 

”Nästa”. Läkaren Johan von Schreeb har gipsstänk på glasögonen 

efter morgonens mottagning i den tillfälliga sjukstugan under bar 

himmel utanför en av Haitis värst drabbade orter.
87

 

 

I artikeln ”Läkarna räddar liv i en container” beskriver den intervjuade anestesiläkaren Henrik 

Jörnvall sitt läkaruppdrag på detta sätt: 

Vår uppgift är att ge medicinsk behandling så fort som möjligt och då 

får vi använda det som finns på platsen.88 

 

Dessa två artiklar talar sitt tydliga språk: den västerländska hjälpen och läkarkompetensen är 

nödvändig.  Haiti skulle aldrig på egen hand kunna reda ut situationen.  

   Detta kan i sin tur leda vidare till vad Liselotte Englund skriver i sin avhandling. I den 

berörs bland annat svårigheterna med att som journalist komma oförberedd till en olycks - 

eller katastrofplats. I kapitel två som heter ”Situationen”, resonerar Englund bland annat kring 

hur det i den journalistiska yrkesrollen ingår att kunna kasta sig mellan olika miljöer, platser 

och tidpunkter. Förberedd eller oförberedd ska journalisten sätta sig in i uppgiften att lyssna, 

fråga, granska, tolka, sammanfatta och rapportera.
89

  

   Detsamma gäller även för den ditresta hjälppersonalen på plats i Haiti. I Svenska 

Dagbladets artikel ”Det är alltid värre än man tror” från den 18 januari porträtteras Anders 

Johansson, överläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala. När Svenska Dagbladet träffar 

honom förbereder han det sista inför morgondagens resa till Haiti. Hans uppgift på plats 

kommer att vara att hjälpa till med enklare läkarvård som sårvård, mindre benbrott och 

smärtlindring. Anders Johansson berättar att man i katastrofsituationer måste ställa skadade 

mot varandra. Han förklarar att han kanske kan hjälpa 400 personer istället för att satsa fem 

timmar på en komplicerad operation. Det är också nödvändigt att koppla bort vissa känslor för 

att kunna klara av sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Före avresan försöker han koppla av 

genom att umgås med sin familj. Men det är svårt: 

 

Man går alltid upp i varv. Och så tänker man på vad som väntar. Det 

är alltid mycket värre än vad man tror.
 90

 

8.2. FN:s och USA:s roll på plats i Haiti  
Tidigare i uppsatsen skrev vi om Oles Calix, en haitisk man som förlorade allt förutom sin 

familj och sin gitarr i jordbävningen. Han är gatumusiker, och före jordbävningen skänkte 

människor honom så pass mycket pengar att han kunde försörja både sig själv och sin familj.  

Nu får han inga pengar eftersom alla är utblottade efter det inträffade. Hans liksom många 

andras hopp står till USA. För att visa sitt hopp sjunger han en sång om att amerikanerna är 

landets enda räddning.
91
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På det sätt som Dagens Nyheter beskriver Oles Calix kan kopplas samman till hur De Andra 

definieras Eriksson Baaz kapitel ”Biståndet och partnerskapets problematik” i boken Sverige 

och de Andra. Postkoloniala perspektiv.  

   Som exempel använder Eriksson Baaz afrikanen. Som vi tidigare skrivit är den generella 

bilden av en afrikan en passiv och initiativlös mottagare som inte kan agera utan hjälp från en 

västerlännings driftighet och initiativkraft. Bilden av afrikanen har etablerats på olika sätt i 

västerländs media och den största orsaken till det tros vara nyhetsrapporteringarna som 

domineras av svält, katastrofer och krig.
92

  

   På samma sätt som afrikanen beskrivs ovan i Eriksson Baaz kapitel, beskrivs Oles Calix i 

Dagens Nyheter. Han är utblottad, passiv och initiativlös i situationen: 

 

Han sitter på trottoarkanten med sin fru Helene Sinciani. Deras hem 

försvann i jordbävningen. 

– Så här, säger han och plattar till något med handen när han släpper 

strängarna för ett ögonblick. Samma gest som alla andra hemlösa gör 

när de beskriver vad som hände. 

– Som tur var hade vi ett billigt hus där taket bara var korrugerad plåt. 

Hade det varit av betong skulle vi vara döda nu. Men vi har ingenting 

kvar. Ingenting.
93

 

 

I boken Sverige och de Andra. Postkoloniala perspektiv berörs även biståndsrelationen mellan 

givare och mottagare. I många fall är relationen mellan mottagare och givare konstruerad 

utifrån givarens ”spelregler”. Den betraktas alltså inte som en harmonisk relation baserad på 

gemensamma mål och intressen. Detta innebär att mottagaren måste spela med och låtsas dela 

givarens mål och acceptera reglerna. Mottagarens motstånd och försök att föra fram sina 

intressen och mål skildras ofta av givaren som ett uttryck för passivitet, opålitlighet och 

bristande kunskap och kapacitet.
94

  

   På plats i Haiti är det tydligt vem som är mottagaren: Haiti, och vem som är givaren: USA. 

Alltså ses USA som hjälparen medan haitierna uppfattas som de utblottade offren.   

   Michael Winiarski ger en tydlig bild över hur hjälprelationen mellan länderna på plats ser 

ut. I ett flertal artiklar framhäver han USA:s centrala roll i landets återuppbyggnad. 

Exempelvis har USA:s militär tagit över flygledningen i huvudstaden Port-au-Prince.  

   Winiarski skriver: 

 

När stater kollapsar är USA ännu den enda fungerande 

världspolisen.
95

 

 

USA:s överlägsenhet gentemot Haiti gör sig tydlig även på andra sätt. Vi har redan berättat 

om de amerikaner med ”vanliga” jobb som vill bidra med sin kompetens på bästa sätt i Haiti. 

Tillsammans med sjukvårdspersonal har de åkt till Haiti för att hjälpa till att vårda skadade 
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och sjuka jordbävningsoffer. Med sig på resan har en del av frivilligarbetarna sina barn. De 

vill också vara med och hjälpa Haiti på fötter igen.
96

  

   Återigen kan detta kopplas till resonemangen i boken Sverige och de Andra. Postkoloniala 

perspektiv. Eriksson Baaz skriver bland annat i kapitlet ”Biståndet och partnerskapets 

problematik” att europén ofta förvandlas till en ”allvetare” som kan ge råd på ett flertal olika 

områden som ligger utanför det egna kompetensområdet när denne befinner sig i ett land som 

uppfattas vara mindre utvecklat och i underläge gentemot Europa. Råden kan röra alltifrån 

moral och etik på arbetsplatsen till familjelivet.
97

 

   I artikeln ”Det värsta är att säga nej till barnen” framställs de frivilliga amerikanerna som 

typiska ”allvetare” i det direkta hjälparbetet på Haiti. Amerikanerna uppfattas ha en bred 

kompetens på ett flertal områden som rör alltifrån flygledning till små men värdefulla 

hjälpinsatser i de drabbade områdena.  

8.3. Den långsiktiga hjälpen i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet  
Vi har ett flertal gånger nämnt att det i biståndsdiskursen finns en föreställning om Den 

Andres passivitet kontra en västerländsk aktivitet och driftighet. Den postkoloniala teorin 

erkänner att det finns en nivåskillnad mellan kulturer, och de västerländska länderna ses 

därför som skyldiga att hjälpa dem som inte har nått lika långt på utvecklingsstegen. Biståndet 

– i form av gåvor och pengar – ses som ett modern svar på den vite mannens börda.  

   Maria Eriksson Baaz skriver i boken Sverige och de Andra. Postkoloniala perspektiv att 

föreställningen om en utvecklingsstege fortfarande finns i representationer av Afrika och 

Europa. Afrika symboliserar enligt detta perspektiv en annan tid och en annan utvecklingsfas 

– en generell ”efterblivenhet” i förhållande till Europa.
98

 

   Precis som i den första frågeställningen som behandlade den direkta hjälpen på plats, 

tillämpas även här det synsättet på Haiti. Haiti är ett land som likt Afrika just nu står i en 

direkt beroendeställning till västvärlden, både i form av direkt hjälp på plats men även i form 

av ett mer långsiktigt bistånd.  

   I biståndsdiskursen symboliserar den haitiska befolkningen De Andra medan USA och 

Europa är det driftiga och hjälpsamma Väst. Maria Eriksson Baaz skriver att det även i 

biståndet finns en föreställning om en utvecklingsstege. I diskursen beskrivs Afrika ofta som 

en ”hopplös kontinent” och även för dem som varit mest engagerade i kampen för en mer 

jämlik ekonomisk världsordning, tycks tanken på en utvecklingsstege utgöra en frestande 

förklaring till Afrikas fattigdom.
99

  

   Samma bild av Afrika som en ”hopplös kontinent” ges av Haiti i både Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet, särskilt när det kommer till det långsiktiga biståndet. Mats Lundahl 

använder just begreppet failed state – misslyckat land i en av sina intervjuer. Ett mycket litet 

hopp sätts till de styrande politikerna som tros vilja lägga pengarna i egna fickor.
100
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Även Erik de la Reguera skriver i sin analys ”De styrande har ett ansvar” i Dagens Nyheter 

från den 14 januari, att ”Haiti sedan länge [är] beroende av omvärldens stöd”, och menar 

indirekt att landet inte kan stå på egna ben.
101

  

   Paul Hansen, fotograf som tillsammans med reportern Michael Winiarski var Dagens 

Nyheters utsända under jordbävningen på Haiti, ger liksom de la Reguera och Lundahl en lika 

dyster bild av landet. Jordbävningen drabbar ett land som varit i kris i flera hundra år berättar 

han. Där finns ingen infrastruktur, ingen inre säkerhet och inget fungerande politiskt system. 

Hansen säger att Läkare utan gränsers chef i Port-au-Prince berättade att hjälporganisationen 

oftast åker till ett krisdrabbat land i ett par tre månader, för att sedan lämna över till andra 

organisationer. ”Men i Haiti har Läkare utan gränser varit i tjugo år.” förklarar Hansen.102
  

   Eriksson Baaz skriver att tanken om en slags fixerad förutbestämdhet som ligger i det 

evolutionistiska perspektivet utgör en bekväm och tröstande förklaring till varför inte 

biståndet tycks ge några resultat. Att förvänta sig för mycket av mottagaren i 

biståndsdiskursen, är enligt detta perspektiv, mycket naivt. Hon hänvisar sina teorier till den 

katolska prästen Victor Roelens som arbetade som missionär i Kongo i slutet av 1800-talet. 

Han säger att man inte kan förvänta sig alltför mycket av mottagaren i biståndsdiskursen, men 

inte för att han ”saknar förmåga till rationellt tänkande” eller för att han är ”driftsstyrd” utan 

för att han helt enkelt befinner sig längre ned på den evolutionära stegen.
103

 

   Även om Roelens tankar om u-länders plats på den evolutionära stegen i våra ögon tycks 

uråldriga och rasistiska, används de fortfarande till att förklara biståndets ”misslyckande”, 

skriver Eriksson Baaz. Föreställningen om en efterblivenhet hos de länder som tvingas ta 

emot bistånd – i Eriksson Baaz avhandling handlar det om Tanzania, i vår undersökning om 

Haiti – syns i uttryck som ”de är inte redo än” eller ”det går för fort för dem”.
104

  

   Uttryck likt dessa finns i flera av Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets artiklar. 

Tydligast märks det i Lundahls artikel i Dagens Nyheter som handlar om att det 

internationella samfundet skulle behöva ta kontroll över landet för att få det på fötter igen.
105

 

Kontentan blir i Lundahls text att inte ens haitierna själva klarar av att ta ansvar för sin 

situation.  

   Även Paul Hansen sätter i intervjun en liten tro till haitierna – ”På Haiti har Läkare utan 

gränser varit i tjugo år”. 

Erik de la Regueras analys uttrycker samma uppgivenhet när det kommer till vad det 

långsiktiga biståndet har åstadkommit. de la Reguera skriver att Haiti, trots åratal av bistånd, 

ändå inte kan förse sina invånare med någon grundläggande samhällsservice.
106

   

8.4. EU och USA i biståndsdiskursen 
Om Haiti i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet beskrivs som ett ”hopplöst land” – en 

failed state, är framför allt bilden av USA med Bill Clinton i spetsen och till viss del även EU, 

den motsatta.  
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USA och EU representerar i de båda tidningarna det aktiva och driftiga Väst. Det 

underutvecklade Haiti, som i Mats Lundahls artikel på Svenska Dagbladets debattsida 

Brännpunkt den 16 januari, beskrivs som en paria, ett land där inget fungerar, representerar 

Den passive Andre i biståndsdiskursen. USA och EU intar på samma gång en motsatt roll: de 

förväntas hjälpa landet ur krisen.  

   Bill Clinton framstår i flera artiklar som en västerländsk hjälpare, han blir en slags arketyp 

för den ”den vite mannen” och plikten att hjälpa haitierna blir hans ”börda”.  

I boken Katastrofens öga. Journalisters arbete på olycksplats kan man läsa om de aktörer 

som brukar omnämnas i katastrof – och krissammanhang. Dit hör hjälparna – 

sjukvårdspersonals arbete på olycksplats exempelvis. Dessa framställs ofta som en grå, hårt 

arbetande massa – ett slags osynliga hjältar, skriver Englund.
107

  

   Hon nämner även de självutnämnda hjälparna eller ”hjältarna”, och förklarar att dessa ofta 

är ett populärt inslag i mediernas dramaturgi. En baksida med de självutnämnda aktörernas 

ageranden i olycks – och krissammanhang är de försök som kan göras att använda krisen i 

egna syften, skriver Englund. Den självutnämnda hjälparen kan exempelvis vilja framhäva 

sina egna insatser.
108

                          

   Bill Clinton är ett exempel på en självutnämnd hjälpare som i artiklar i både Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet gärna framhäver sina egna och USA:s insatser.  

   I artikeln ”Bill Clinton ger sitt stöd till haitierna” från den 15 januari i Svenska Dagbladet 

skriver Karin Henriksson att USA har anslagit 100 miljoner dollar i omedelbar katastrofhjälp. 

De drabbade i Haiti kan räkna med starkt stöd från en världsberömd person, fortsätter hon och 

hänvisar till Bill Clinton.
109

 

8.5. Rädslan för en haitisk flyktingvåg  
Skribenter i både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet beskriver USA:s biståndsarbete i 

positiva termer, men de betonar även att landet inte vill ta emot några haitiska båtflyktingar. 

USA framstår som en viktig hjälpare i artiklarna, men det framgår att hjälpen ständigt ges på 

USA:s villkor.  

   Ovanstående går att referera till det vi tidigare har skrivit om givare och mottagare i 

biståndsdiskursen. Eriksson Baaz skriver i sin avhandling att det finns en falsk föreställning 

om att givaren i partnerskapet är öppen och villig för mottagarens behov, idéer och mål. Man 

skulle kunna tro, skriver Eriksson Baaz, att ”parterna” enligt det synsättet kan framföra sina 

behov och mål som om det inte fanns något att förlora. Men så är inte fallet. Det finns alltid 

insatser att vinna eller förlora: antingen får man som mottagare tillgång till de ekonomiska 

resurserna, eller så får man det inte. Mottagaren – i det här fallet haitierna – måste anpassa sig 

efter givarens – USA:s - regler för att få en möjlig chans till några ekonomiska resurser. 

Biståndsdiskursen är i mångt och mycket givarens arena, där mottagaren har mycket lite att 

säga till om. För att överhuvudtaget bli accepterad som en ”partner” måste man uppfylla de 

kriterier som ställts upp av givaren.
 110
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I artiklarna som handlar om USA:s rädsla för haitiska båtflyktingar blir det ojämlika 

förhållandet tydligt. I artikeln ”USA inväntar flyktingvåg” i Svenska Dagbladet från den 20 

januari, skriver skribenten att den rådande katastrofsituationen inte innebär några avsteg från 

den amerikanska linjen att inte ta emot haitiska flyktingar. De som försöker ta sig till USA 

sjövägen kommer att sändas tillbaka. Däremot står den amerikanska Guantánamobasen öppen 

och förberedd för att ta emot de haitier som har flytt.
111

  

I artikeln blir det tydligt att amerikansk hjälp gärna erbjuds: haitier på flykt är välkomna till 

Guantánamobasen – men att det är en hjälp som sker till en viss gräns: USA stänger sin dörr 

för haitierna. 

USA:s ovilja mot att ta emot haitiska flyktingar går även att se i ljuset av vad Mekonnen 

Tesfahuney skriver om i kapitlet ”Globaliserad apartheid. Fästning Europa, migration och 

synen på de Andra” i boken Sverige och de Andra. Postkoloniala perspektiv. Tesfahuney 

diskuterar den romantiserade bilden av svenska utvandrare - tänk exempelvis på Vilhelm 

Mobergs böcker om Kristina och Karl Oskar – och jämför den bilden med motsvarande bild 

av nutida invandrare i Europa. Svenska utvandrare under 1800 – och början på 1900-talet har 

blivit sagostoff i böcker, musikaler och filmer, skriver Tesfahuney, medan 1990-talets 

invandring uppfattas som så hotfull och problematisk att det har krävts skärpta lagar och 

ökade resurser för att täppa till Europas gränser.
112

  

   Europas försök utestänga icke-europeiska flyktingar kan liknas vid USA:s tilltäppning av 

gränserna för de haitiska flyktingarna.          

8.6. Svenskt perspektiv på den indirekta hjälpen     
Artiklar i både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet vill lyfta fram ett svenskt perspektiv 

på insamlingen till Haiti. I en del artiklar vill skribenterna sätta en svensk stämpel – ja, nästan 

en svensk identitet – på en insamling som även sker i länder utanför Sveriges gränser.      

   Exempelvis framhävs det typiskt svenska i ledaren ”Bra jobbat, Carlsson” i Dagens Nyheter 

den 24 januari. I den berättas det om miljöpartisten Bodil Ceballos som vill att Sverige ska 

skicka ett nationellt bistånd till Haiti. Artikelförfattaren Hanne Kjöller berömmer 

biståndsminister Gunilla Carlsson för att hon stod emot och förklarade att det är omöjligt att 

alla nationalstater går in i Haiti på egen hand.
113

  

   Eriksson Baaz skriver om de olika identiteter som skapas i biståndsdiskursen. Hon skriver 

bland annat att den koloniala historien har försökt forma försöken att definiera ”det svenska” 

och att ”svenskheten” särskilt tydligt syns i den ”anti-imperialistiska identitet” som är typisk 

för det svenska biståndet. Som ett exempel nämns att svenska biståndsgivare ofta framställer 

sig som mindre nedvärderande och mer respektfulla än sina biståndspartners. Partnerskapets 

retorik präglas fortfarande av en paternalism, skriver Eriksson Baaz: givaren tror sig kunna 

diagnosticera sin mottagares problem och därefter utfärda det rätta botemedlet.
 114 

 

   Svenska biståndspartners däremot tror sig vara mindre paternalistiska än sina 

biståndskamrater och låter mottagaren ”ställa sin egen diagnos”.   
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 I artikeln ”USA inväntar flyktingvåg” i Svenska Dagbladet från den 20 januari framställs den 

svenska respektfullheten gentemot haitierna i biståndsdiskursen på ett tydligt sätt. Gunilla 

Carlsson intervjuas och hon säger att landet är fattigt och att mycket inte fungerar, men att 

man måste hålla fast vid att Haiti kan börja byggas nu.
115

    

   Carlssons citat visar tydligt att det trots allt från Sveriges sida finns en tro på haitierna.  

8.7. Haiti präglat av plundringar och kriminalitet  
I flera artiklar i både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet beskrivs haitierna i termer av 

plundringar och kriminalitet.  

Ovanstående kan historiskt kopplas till vad Eriksson Baaz skriver om i boken The 

Paternalism of Partnership. Beskrivningar av De Andra i Europa alltid har kännetecknats av 

en stark ambivalens, skriver hon. Den koloniserade Andre har i dessa beskrivningar tilldelats 

till synes oförenliga egenskaper. Å ena sidan har Den Andre fungerat som ett skräckexempel, 

som i 1600-talsfilosofen Thomas Hobbes vision om allas krig mot alla, och å den andra sidan 

som en utopi om det sanna, naturliga livet som förespråkats av bland annat Rousseau och 

Locke.
116

  

   Dessa beskrivningar har fungerat som ett inlägg i debatten om den västerländska 

modernitetens fördelar och problem. För samtidigt som Den Andre definierades – som en ädel 

vilde eller som en barbar i ett allas krig mot alla – definierades den västerländska identiteten: 

Den Andre blev en motpol till västs materialistiska, individualistiska och konkurrensinriktade 

värld.
117

 

   Även om bilden av Den Andre som en barbar – Eriksson Baaz nämner som tidigare 

afrikanen som exempel – tycks uråldrig och rasistisk, återfinns drag av den i samtida 

representationer av Afrika inom utvecklings – och biståndsdiskurserna, skriver hon.
118

 

   Det förekommer även bilder av haitierna som närmast kan liknas vid barbarskildringar i 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Tydligast ges de i artikeln om den ihjälskjutna 

flickan Fabienne. Michael Winiarski skriver att de plundrare som såg Fabienne falla död ned 

verkade oberörda. Och på gatan ligger en pöl av blod efter en man som dött i ett slagsmål om 

en burk kondenserad mjölk.
119

                  

Anders Bolling, reporter på Dagens Nyheter säger att en förklaring till betoningen på 

plundring i artiklarna kan vara journalistens inbyggda vilja att skriva om det dramatiska: ”Det 

är en reflexgrej som journalister har. Man tänker att haitierna är fattiga och att de inte har 

någon utbildning. Det blir säkert plundringar. Men man måste vara försiktig med sådana 

påståenden, och ta reda på hur det verkligen ser ut.”
120

  

   Bolling säger också att det faktum många artiklar handlade om plundringar i Dagens 

Nyheter kan ha att göra med rika länders relation till fattiga länder. Han menar att det finns en 
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risk för att man som journalist i ett i-land buntar ihop folk i ett u-land till en enda enhet. Även 

om det inte sker medvetet.
121

  

8.8. Haitierna – passiva offer? 
I resultatdelen skrev vi att både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har artiklar som 

beskriver haitierna som passiva offer. De tros inte kunna klara ut sin situation på egen hand, 

och hjälp krävs därför från USA, FN och EU. 

Att De Andra beskrivs som passiva och hjälplösa ses ofta som ett resultat av ett långt 

biståndsberoende. Men det är inte hela förklaringen. Bilden av afrikanen som loj och lat har 

som tidigare nämnts en lång historia. Maria Eriksson Baaz skriver att representationen av den 

lättjefulla och initiativlösa afrikanen som lät bördigt land ligga obrukat kom att fylla en viktig 

funktion i legitimeringen av kolonialismen. Den kom att ge européerna rätten att kolonisera 

landet samtidigt som den kom att göra verklighet av den vite mannens börda – att väcka 

afrikanen från det passiva tillståndet och ingjuta arbetsmoral och initiativförmåga.
122

         

Samma perspektiv kan vi historiskt tillämpa på Haiti som likt många afrikanska länder togs 

över av franska kolonialherrar under 1600-talet. För att legitimera övertagandet stämplades 

haitierna som passiva och beroende av sitt nya moderland. 

   Nu har vi konstaterat att bilden av De Andra som initiativlösa har en lång historia. Men den 

utgör i sig ingen förklaring till varför Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet under vår 

undersökningsperiod har så många artiklar med en tydlig haitisk offervinkel.  

   Eriksson Baaz presenterar en annan förklaring som lämpar sig bättre. Det internationella 

biståndet har under lång tid bidragit till att reproducera föreställningar om De Andras 

passivitet och Europas initiativkraft, skriver hon. I försöken att vädja till människors 

friskostighet har De Andra ofta framställts som passiva, hjälplösa objekt – i behov av just din 

hjälp.
123

  

   Eriksson Baaz hänvisar till artikeln ”En ängel mitt i helvetet” i Expressen från 1998 för att 

illustrera hur bilden av de passiva offren blir en tacksam komponent i mediernas dramaturgi. 

Artikeln berättar om Marie, 32 år, som besöker ett barnhem i Sudan. I ingressen kan man läsa 

om barn lika magra som fågelungar, med insjunkna bröst och stora frågande ögon.
124

       

   Med bakgrund av ovanstående kan vi se hur Michael Winiarski beskriver haitierna i artikeln 

”Egna vanmakten svårast stå ut med” i Dagens Nyheter från den 24 januari. Även om 

framställningen i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet ter sig ganska fjärran från 

Expressens artikel om biståndsarbetaren Marie, finns ändå liknande drag. Winiarski skriver 

om de döda kropparna, om de hemlösa, om apatin och förtvivlan.
125

 

   Rubriken på artikeln ”Desperata rop på hjälp klingar ohörda” i Dagens Nyheter från den 17 

januari, talar även den sitt tydliga språk: haitierna vädjar om hjälp, men förblir ohörda.  
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Karin Henriksson tecknar ett porträtt av de passiva haitierna i artikeln ”Sjukhus tvingas säga 

nej till skalvoffer” i Svenska Dagbladet från den 20 januari. På de banderoller som sitter 

uppsatta i Port-au-Prince står budskap textade: Vi behöver mat, vatten och medicin.
126

       

8.9. Haitierna – aktiva aktörer?  
Som vi tidigare skrivit kantas rapporteringen om Haitikatastrofen av negativa vinklar, men 

ibland skildras också ljusglimtar. Även den studerade litteraturen som vi har använt till 

analysen lägger fokus på att framställa det som inte är europeiskt eller västerländskt som 

något annorlunda och lägre stående. Framställningar av De Andra i vilka de beskrivs som 

aktiva aktörer är ovanliga. 

   Stefan Jonsson som skrivit boken De Andra. Amerikanska kulturkrig och europeisk rasism 

menar att det i alla typer av berättande sker avgränsningar mellan det välbekanta och det 

annorlunda, mellan Självet och De Andra. Genom en sådan uppdelning lyckas berättelsen 

separera världen och dess varelser längs en skala mellan gott och ont. De som liknar mig, den 

jag identifierar mig med, förkroppsligar alltid godheten. Det onda sammanfaller med det 

främmande – med allt som på ett genomgripande sätt skiljer sig från mig, och som på grund 

av just denna skillnad framstår som ett överhängande hot mot min existens.
127

 

   I artiklarna om haitierna blir detta tydligt: USA och Bill Clinton representerar den gode 

hjälparen som jag som västerlänning identifierar mig med. Haitierna beskrivs på samma gång 

som min motsatts: den onde och främmande. Beskrivningen återges även i Linda Polmans 

artikel ”Vad är vi rädda för?” som publicerades i Dagens Nyheter den 5 februari. I artikeln 

driver Polman tesen att mediebilden av haitierna som ett krigande barbariskt voodoofolk har 

förhindrat hjälpinsatserna från att nå fram till landet. Polman skriver om storskaliga 

plundringar, lynchningar och anarki. Haitierna beskrivs som galningar, utom sig av hunger 

och törst.
128

   

   Jonsson kan ytterligare användas som förklaring till varför inte fler ljusglimtar gör sig 

gällande i såväl Dagens Nyheters som i Svenska Dagbladets rapportering. Han skriver att det i 

alla berättelser handlar om vem som tar sig rätten att berätta om vem, och till vems berättelse 

man väljer att sätta sin tro.
129

  

   Både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet är västerländska tidningar och skildrar därför 

skeenden under jordbävningstiden utifrån västerländska perspektiv. Hjälpinsatser på plats och 

i form av bistånd får därför stort utrymme medan haitierna som aktiva aktörer hamnar i 

skymundan.       

   Trots allt finns en del ljusglimtar. Vi skrev i resultatdelen om några haitiska invånare som 

genom egen vilja och förmåga lyckats acceptera vad som hänt dem och deras land. De ses 

som handlingskraftiga då de har hjälpt både sig själva och sina medmänniskor på flera sätt att 

gå vidare efter det inträffade. De båda tidningarna skildrar dem som aktiva aktörer. Maria 

Eriksson Baaz skriver i sin avhandling att det är några få individer av alla dem som ses 

tillhöra gruppen De Andra som har ambitionen att prestera och uppnå resultat i form av hårt 
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arbete. De förvandlas till aktiva aktörer. De andra är passiva offer som är i behov av den 

västerländska hjälpen.
130

  

   Eriksson Baaz hävdar samtidigt att det finns en ambivalens kring bilden av De Andra som 

passiva offer. I avhandlingen skriver hon att tanzanierna uppfattas som passiva offer i den 

meningen att de är i behov av den västerländska hjälpen och biståndet. Men de är på samma 

gång aktiva aktörer när det handlar om deras förmåga att överleva under svåra omständigheter 

utan tillgång till några övriga resurser.
131

  

   Mönstret går igen i vår studie. Ett tydligt exempel på haitierna som aktiva aktörer med 

förmågan att överleva under svåra omständigheter, syns i Erik de la Regueras artikel i Dagens 

Nyheter. I den beskrivs de haitier boende på landsbygden som tillverkar bröd av lera, salt, 

vatten och mjöl.
132

  

Även den haitiska kvinnan Maria Felicia visar prov på förmågan att överleva i svåra 

situationer. Det enda hon har kvar efter jordbävningen i matväg är röda bönor vilka ska mätta 

såväl hennes fyra barn som man. Det går men det är knappt.
133

 

9. Sammanfattning 
Vi har läst totalt 88 artiklar i Dagens Nyheter och 102 artiklar i Svenska Dagbladet, och 38 av 

dem är citerade i undersökningen. De artiklar som återfinns i studien har tydligast speglat vårt 

syfte – att undersöka om Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har varit styrda av 

postkoloniala tankesätt i sin rapportering från det jordbävningsdrabbade Haiti. De artiklar som 

inte är citerade har haft ett snarlikt innehåll som dem som tillämpats i undersökningen, och 

styrker vår hypotes om att tidningarna har varit styrda av postkoloniala tankesätt i sin 

rapportering. Vi har inte lagt någon större vikt vid vilka artikelförfattarna har varit, utan 

fokuserat på det sakliga innehållet. Om skribenterna har varit på plats eller rapporterat från 

redaktionen har tagits med i beräkningen, och störst vikt har lagts vid de reportage skrivna på 

plats i Haiti. Dagens Nyheter har haft reportrarna Michael Winiarski och Ole Rothenborg i 

Haiti och Karin Henriksson och Alf Ole Ask har skrivit för Svenska Dagbladet.               

   Under läsprocessen har vi utgått från våra frågeställningar, och efter dem kategoriserat 

innehållet i artiklarna. Vi har skrivit om de direkta hjälpinsatserna i Haiti, om den indirekta 

hjälpen i form av gåvor och bistånd, och slutligen om bilden av haitierna som passiva offer 

eller aktiva aktörer.    

   I artiklarna som beskriver den direkta hjälpen uppmärksammade vi att de västerländska 

manliga hjälparbetarna utförde fysiskt krävande uppgifter som operationer, gipsning av 

kroppsdelar och sårvård. De västerländska kvinnliga hjälparbetarna utförde istället uppgifter 

av mer psykisk karaktär som hade de haitiska barnen i fokus. Kvinnorna arbetade lite i 

skymundan jämfört med männen. De kvinnliga hjälparbetarna utförde även de administrativa 

uppgifterna. 
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Artiklarna som har handlat om den direkta hjälpen beskriver också USA:s och FN:s roll i 

återuppbyggnaden av landet. I många artiklar i både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 

skildras USA som den huvudsakliga västerländska hjälparen på plats. USA har till exempel 

skickat militära insatser som tagit över flygledningen sedan det ordinarie flygledartornet i 

Port-au-Prince slutat att fungera. FN har, trots att organisationen drabbades hårt i skalvet, 

lyckats kartlägga hjälpbehoven. Flera av medlemsländerna har även skickat personal som ska 

fungera som basläger, skriver tidningarna. Även den amerikanska civilbefolkningen utmärker 

sig i det direkta hjälparbetet. Svenska Dagbladet skriver exempelvis om en grupp amerikaner 

med ”vanliga” jobb som tillsammans med sjukvårdspersonal har rest till Haiti för att hjälpa de 

drabbade efter bästa förmåga. 

   När det gäller vår andra frågeställning som handlar om den indirekta hjälpen, har vi sett att 

både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet betonar behovet av ett långsiktigt bistånd. 

Haitierna tros ha svårt att klara av sin situation på egen hand, och ett stort hopp sätts till 

främst USA och EU. I flera artiklar beskrivs USA:s och Bill Clintons biståndsarbete. Det 

framgår dock att USA har egna intressen av att vilja hjälpa haitierna – amerikanerna inväntar 

en haitisk flyktingvåg som de helst vill undvika, rapporterar Svenska Dagbladet.                

   Artiklar i både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet skildrar ett svenskt perspektiv på 

den indirekta hjälpen. Det handlar till exempel om hur mycket Sverige har lyckats samla ihop 

i bistånd jämfört med andra länder.  

   Vår sista frågeställning handlar om hur tidningarna har framställt de drabbade haitierna. Vi 

har frågat oss om de ses som hjälplösa offer eller som aktiva aktörer. Tre mönster har gjort sig 

tydliga i den delen av rapporteringen. Det ena speglar Haiti fyllt av plundringar och 

kriminalitet. I flera artiklar beskrivs den haitiska befolkningens rädsla för det upptrappade 

våldet efter jordbävningen. Rädslan förstärks av att det redan havererade rättsväsendet nu helt 

har kollapsat. Det andra mönstret i artiklarna berättar om haitierna som passiva offer. I en 

artikel i Svenska Dagbladet berättas om haitiska invånare som har satt upp hjälpmeddelanden 

på banderoller och kartonger, men ingen hjälp fås. Det tredje och sista mönstret i artiklarna 

skildrar en motsatt bild av haitierna – de framstår som aktiva aktörer. Michael Winiarski 

rapporterar exempelvis om hur invånarna i staden Léogane har påbörjat återuppbyggnaden. 

Ett annat exempel ges i Erik de la Regueras beskrivning av hur de boende på landsbygden 

tillverkar bröd av lera, salt, vatten och mjöl.             

10. Slutsatser 
Efter att ha studerat materialet kan vi konstatera att både Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet har varit styrda av postkoloniala tankesätt i sin rapportering. Centralt i den 

postkoloniala teorin är som vi tidigare har nämnt att De Andra ses som mindre utvecklade, 

både kulturellt, politiskt och ekonomiskt. Väst har i sin tur en plikt att hjälpa dem som inte har 

nått lika långt på utvecklingsstegen, det är den vite mannens börda. Vi har genomgående sett 

exempel på hur De Andra – haitierna – i tidningarna har framställts som hjälplösa offer 

beroende av omvärldens stöd. Västmakterna – framförallt EU, FN och USA – beskrivs vara 

den absoluta hjälparen i artiklarna. Stöd i form av både direkt hjälp men även ett långsiktigt 

bistånd blir ett modernt svar på den vite mannens börda. Ett tydligt inslag i den postkoloniala 
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teorin är att Väst symboliseras med att vara upplyst och rationell. Detta blir tydligt i de 

artiklar som handlar om den direkta hjälpen. Den västerländska hjälparbetaren – exempelvis 

läkaren – förvandlas till en allvetare, ofta på områden som ligger utanför den egna 

yrkeskompetensen. Den svenska anestesiläkaren Henrik Jörnvall får i en artikel operera en 

haitisk flicka i en container. Operationsförhållandena är inte optimala men trots detta lyckas 

Jörnvall utföra operationen. Jörnvall förvandlas till en allvetare på plats.  

   I de artiklar som handlar om USA:s hjälp till de behövande blir det tydligt att landet har ett 

egenintresse av att vilja hjälpa. ÙSA fruktar en haitisk flyktingvåg. Det blir tydligt i artiklarna 

att relationen mellan de båda länderna inte är helt jämlik. Givaren i biståndsdiskursen: USA, 

sätter spelets regler, och tvingar mottagaren: Haiti, att spela efter.  

   Även om många artiklar beskriver haitierna som passiva offer, förekommer några få 

ljusglimtar. I några fall beskrivs de klara av sin situation på egen hand. Exempelvis har 

invånarna i Léogane börjat bygga upp staden från grunden. Bilden av Den Andre i den 

postkoloniala teorin är ambivalent. På samma gång som De Andra i biståndsdiskursen är 

beroende av den västerländska hjälpen, är de också aktiva aktörer när det handlar om att 

överleva under svåra omständigheter utan tillgång till några övriga resurser.      

   Slutligen kan vi konstatera att de två största svenska morgontidningarna från den 13 januari 

till den 26 januari 2010, har varit genomsyrade av postkoloniala tankesätt i sin rapportering 

från och om Haiti. Vi är medvetna om att andra mönster kan göra sig gällande i ett senare 

skede av rapporteringsfasen.   

10.1. Förslag till vidare forskning  
Det vore intressant att studera hur Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har skrivit om en 

katastrof som till storleken liknar den på Haiti, till exempel tsunamikatastrofen i Sydostasien 

2004. Till skillnad från Haitikatastrofen drabbades många västerlänningar – och särskilt 

svenskar – av flodvågen. Hur skiljer sig tidningarnas rapportering åt? Alltså: hur ser 

rapporteringen ut när Vi västerlänningar har drabbats, och behöver utomstående hjälp? 
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11. Käll – och litteraturlista 

11.1. Källor   
Samtliga artiklar som är citerade i uppsatsen i både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 

är hämtade från Mediearkivet den 7 april 2010. Sökord: Haiti.  

Artiklarna i käll – och litteraturlistan är ordnade efter det datum de publicerades. Från den 14 

januari till den 26 januari 2010.   

11.2. Dagens Nyheter 
”De styrande har ett ansvar”, Dagens Nyheter den 14 januari 2010. 

”Förtvivlade rop på hjälp från rasmassorna”, Dagens Nyheter den 14 januari 2010. 

”Hundratusen kan ha dött i skalvet”, Dagens Nyheter den 14 januari 2010. 

”Klagorop blandas med stanken från lik”, Dagens Nyheter den 15 januari 2010. 

”Rätt hjälp till Haiti”, Dagens Nyheter den 15 januari 2010.  

”Massiva hjälpinsatser”, Dagens Nyheter den 15 januari 2010.   

“Det finns hopp – trots allt”, Dagens Nyheter den 15 januari 2010. 

”Svårt att överblicka hela förödelsen”, Dagens Nyheter den 16 januari 2010. 

”Sverige sent ute med hjälp till Haiti”, Dagens Nyheter, 16 jan. 2010.  

“Vi behöver vatten och mat snabbt”, Dagens Nyheter den 16 januari 2010. 

”Skalvets offer ännu utan vård”, Dagens Nyheter den 17 januari 2010. 

“Haitierna fruktar att våldet tar över”, Dagens Nyheter den 18 januari 2010. 

”Lär av katastrofen”, Dagens Nyheter den18 januari 2010.  

”Haitiexpert: USA måste hjälpa landet på fötter”, Dagens Nyheter den 19 januari 2010.   

“Haiti tillbaka i laglös terror”, Dagens Nyheter den 20 januari 2010.  

”Svensk hjälp når fram”, Dagens Nyheter den 20 januari 2010.  

“Ropen från Haiti”, Dagens Nyheter den 21 januari 2010.  

“Fabienne blev 15 år”, Dagens Nyheter den 21 januari 2010.   

“De vill skapa ordning mitt i kaoset”, Dagens Nyheter den 22 januari 2010.  

”Hans sång har blivit ett rop på hjälp”, Dagens Nyheter den 23 januari 2010. 

”Bra jobbat, Carlsson”, Dagens Nyheter den 24 januari 2010.  

”Egna vanmakten svårast stå ut med”, Dagens Nyheter den 24 januari 2010.   

”Läkarna räddar liv i en container”, Dagens Nyheter den 25 januari 2010. 

”... men uppbyggnaden av Haiti kräver åratal av globalt stöd”, Dagens Nyheter den 26 januari 

2010. 

”Haiti: USA gör jobbet”, Dagens Nyheter den 26 januari 2010.   
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“Bröllop i ruinerna ger framtidstro”, Dagens Nyheter den 26 januari 2010 

11.3. Svenska Dagbladet 
”Haiti kan räkna med USA-stöd”, Svenska Dagbladet den 14 januari 2010.  

”Övermänsklig insats väntar hjälparbetare”, Svenska Dagbladet den 15 januari 2010. 

”Bill Clinton ger sitt stöd till haitierna”, Svenska Dagbladet den 15 januari 2010. 

”Det värsta är att säga nej till barnen”, Svenska Dagbladet den 16 januari 2010. 

”Kan Haiti resa sig ur askan?”, Svenska Dagbladet den 16 januari 2010.  

“Desperata rop på hjälp klingar ohörda”, Svenska Dagbladet den 17 januari 2010.  

”Risk för övergrepp och sjukdomar”, Svenska Dagbladet den 18 januari 2010. 

“Våldet ökar när hjälpen inte når nödställda”, Svenska Dagbladet den 18 januari 2010.  

“Sjukhus tvingas säga nej till skalvoffer”, Svenska Dagbladet den 20 januari 2010.  

”USA inväntar flyktingvåg”, Svenska Dagbladet den 20 januari 2010.  

”Efter katastrofen behöver Haiti utveckling”, Svenska Dagbladet den 24 januari 2010. 

”Sjukstuga under bar himmel”, Svenska Dagbladet den 26 januari 2010. 
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12. Bilagor 

12.1. Intervjufrågor till fotograf Paul Hansen 
 

1. Vad tänker du på när du hör ordet ”katastrofjournalistik”? 

 

2. Beskriv ditt journalistiska uppdrag vid Haitikatastrofen/Tsunamikatastrofen. 

 

3. Hur skiljer sig de två uppdragen åt? 

 

4. Hur liknar de två uppdragen varandra? 

 

5. Berätta om dina tankar kring säkerhetsläget på plats (frågan syftar huvudsakligen till 

läget på Haiti). 

 

6. Finns ett ”Vi”/”De Andra”-tänk när du fotograferar? (kultur, etnicitet och avståndet till 

det egna landet) 

 

7. Funderar du på hur du framställer dem du fotograferar? 

 

8. Var går gränsen att fota/inte fota vid katastrofer? 

 

9. Finns det någon skillnad i att fotografera vuxna och barn? 

 

10. Vad får dig att fotografera en person trots att denne är död? 

 

11. Vilka etiska överväganden gör man som fotograf vid rapporteringar från 

katastrofplatser? 

 

12. Har du ”tysta” etiska regler i huvudet som du följer när du fotograferar? 

 

13. Vad är viktigt att tänka på när man som fotograf befinner sig på en katastrofplats? 
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12.2. Intervjufrågor till reportrarna Marianne Björklund och Michael 

Winiarski 
 

1. Vad tänker du på när du hör ordet ”katastrofjournalistik”? 

 

2. Ser du den som mer komplicerad än ”vanlig” journalistik? 

 

3. Beskriv ditt journalistiska uppdrag vid Haitikatastrofen/Tsunamikatastrofen. 

 

4. Berätta om dina tankar kring säkerhetsläget på plats (frågan syftar huvudsakligen till 

läget på Haiti). 

 

5. Hur viktig är perspektivet/vinkeln när du rapporterar? 

 

6. Hur ser din intervjuteknik ut när du som reporter befinner dig på en katastrofplats? 

 

7. Hur skiljer sig de två uppdragen åt? 

 

8. Hur liknar de två uppdragen varandra? 

 

9. Finns ett ”Vi”/”De Andra”-tänk när du rapporterar? (kultur, etnicitet och avståndet till 

det egna landet) 

 

10. Blir det svårare att rapportera om avståndet till det egna landet är litet? 

 

11. Vilka etiska överväganden gör man som reporter vid rapporteringar i krissituationer? 

 

 

12. Har du ”tysta” etiska regler i huvudet som du följer när du rapporterar? 

 

13. Gäller samma etiska regler för barn och vuxna vid journalistiskt rapporterande i 

krissituationer? (Intervjuer, citat m.m.) 

 

14. Vad är viktigt att tänka på när man som journalist befinner sig på en katastrofplats? 
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12.3. Intervjufrågor till reportern Anders Bolling 
 

1. Vad tänker du på när du hör ordet ”katastrofjournalistik”? 

 

2. Skiljer sig rapporteringen sig åt beroende på om man som reporter befinner sig på 

katastrofplatsen eller är hemma på redaktionen?  

 

3. Finns ett ”Vi”/”De Andra”-tänk när du rapporterar? (kultur, etnicitet och avståndet till 

det egna landet) 

 

4. Vilka problem finns med att rapportera om en katastrofhändelse/katastrofplats från 

tidningsredaktionen? 

 

5. Vilka etiska överväganden gör man som redaktionell reporter vid skildring av 

katastrofer? 

 

6. Vad är viktigt att tänka på när man rapporterar skeenden från en katastrofplats? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


