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Abstract 

Under hela år 2011 rapporterade SR Ekot i 27 minuter och TV4 Nyheterna i 34 minuter om den 

humanitära katastrofen på Afrikas horn. Största delen av rapporteringen skedde i juli och augusti. 

79 procent av TV4 Nyheternas rapportering skedde under de sista 16 dagarna i juli. Ekot hade 

mer spridning på sina reportage. Både Ekot och TV4 Nyheterna hade utsända reportrar på plats. 

Det resulterade i att mottagarna kom närmare civilbefolkningen och att reportagen blev längre. 

Majoriteten av intervjuerna var med civilbefolkningen där de berättade om sin utsatta situation. 

Oftast var barnens utsatta situation en vinkel i reportagen. När katastrofen är som mest 

omfattande, i september, har Ekots och TV4 Nyheternas rapportering nästan upphört. 

 

Katastrofer som inträffar på platser i världen där den rika västvärlden har få intressen och som 

ligger geografiskt och kulturellt långt bort tenderar till att få mindre uppmärksamhet i medier än 

katastrofer som inträffar i västvärlden eller länder som är viktiga för västvärlden. Den 

humanitära katastrofen på Afrikas horn 2011 drabbade som mest 13,3 miljoner människor och 

var extremt långdragen men uppfyller ändå inte många kriterier inom nyhetsvärderingsteorin. 

 

Genom en kvantitativ undersökning med 56 variabler kan vi visa hur rapporteringen vinklades, 

vilka aktörer som förekom och exakt hur mycket rapportering som skedde i Ekot och TV4 

Nyheterna om den humanitära katastrofen på Afrikas horn 2011. 

 

Nyckelord 
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1 Inledning 

I denna del presenterar vi syftet med studien. Under Definitioner finns begrepp som läsaren med 

fördel kan ta del av innan läsning.  

Vi vill också ge läsaren tips om att i Bilaga 2 finns en lista med organisationer som förekommer i 

denna uppsats. Internationella organisationer benämner vi i uppsatsen antingen med den engelska 

förkortningen eller med det svenska namnet – undantaget är när vi talar om Förenta nationerna i 

stort, då används svenska FN och inte engelska UN.  

 

1.1 Syfte 

Med uppsatsen vill vi på ett konkret och tydligt sätt visa hur två svenska rikstäckande medier 

skildrar en omfattande humanitär katastrof i en del av världen där Sverige inte har några politiska 

eller ekonomiska intressen. 

 

1.2 Definitioner 

Afrikas horn: geografiskt område i östra Afrika bestående av en halvö på vilken länderna 

Etiopien, Eritrea, Djibouti och Somalia är belägna.
1
 Vårt arbete berör de mest drabbade länderna 

Etiopien, Djibouti, Somalia och angränsande Kenya.
2
 Se 1.3.1 Karta. 

Diskurs: enligt Nationalencyklopedien ”i vetenskapliga sammanhang en helhet av 

sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp”
 3

. Vi använder begreppet diskurs i vår 

kvantitativa innehållsanalys för att beskriva just det; vilket det samlade intrycket av budskapet i 

ett nyhetsinslag är. 

Humanitär: någon eller något som är människovänligt, medmänskligt
4
 och vill gynna mänskligt 

välstånd.
5 

                                                           
1
 Afrikas horn, Nationalencyklopedin 

2
 Sida, Vårt arbete för att lindra torkkatastrofen 

3
 Diskurs, Nationalencyklopeden 

4
 Humanitär, Svenska Akademiens ordlista, 346 

5
 WHO, Humanitarian Health Action - Definitions: emergencies 
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Humanitär kris: en kris är en mycket svår situation
6
 och kan vara en smygande process. Krisen 

är inte uppenbar utan måste uttalas. Krisen är en tid för fara eller en tid inför en kommande 

avgörande vändpunkt.
7
 I “humanitär kris” syftar “kris” tillbaka på “humanitär”. Vi tolkar detta 

som att “humanitär kris” är ett begrepp som uttalar en tid då det medmänskliga idealet och det 

mänskliga välståndet utsätts för fara och riskerar att sättas åt sidan om den svåra situationen 

fortsätter. 

Humanitär katastrof: en katastrof är i ett samhällsperspektiv en allvarlig störning och orsakar 

omfattande mänskliga, materiella, ekonomiska och miljömässiga förluster för ett samhälle som 

inte har de resurser som krävs att stå emot.
8
 För den enskilde kan en katastrof innebära en 

personlig olycka.
9
 Katastrofen behöver inte heller vara kvantifierad utan begreppet kan användas 

för att berätta, beskriva och skapa opinion.
10

 I “humanitär katastrof” syftar “katastrof” tillbaka på 

“humanitär”. Vi tolkar detta som att “humanitär katastrof” är ett uttryck för att beskriva en 

situation där det medmänskliga idealet och det mänskliga välståndet inte längre uppfylls. Att 

samhällsfunktioner inte fungerar men att avsändaren i sin beskrivning vill fokusera på människan 

och dess utsatta situation. 

Humanitärt bistånd, -insats, -hjälp, engelska: “humanitarian assistance”: ges till befolkning 

som utsätts för krig eller naturkatastrofer och ska motverka försämrade förhållanden avseende 

hälsa, hygien, utbildning, näring samt grundläggande tillflykt och skydd, enligt FN:s kontor för 

humanitärt bistånd.
11

  

Livsmedelstrygghet, alternativt “tryggad livsmedelsförsörjning”: översättning av det engelska 

uttrycket “food security” enligt Regeringskansliet rekommendation i den mening "att 

försörjningen av livsmedel är tryggad"
12

. 

Svält, verb (att svälta): har en medicinsk innebörd och en människa svälter när denne lider brist 

på intag av energigivande och livsnödvändig näring genom mat. En normalvuxen man kan vara 

                                                           
6
 Kris, Svenska Akademiens ordlista, 478 

7
 FN, Global Issues - Humanitarian and Disaster Relief Assistance 

8
 FN, Global Issues - Humanitarian and Disaster Relief Assistance 

9
 Katastrof, Svenska Akademiens ordlista, 426 

10
 FN, Global Issues - Humanitarian and Disaster Relief Assistance 

11
 FN, Global Issues - Humanitarian and Disaster Relief Assistance.  

12
 Regeringskansliet. EU-språkvården - Språkliga frågor och svar  
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utan föda i sex till åtta veckor med förutsättning att han har tillgång till vätska. När kroppen inte 

får föda tar den av lagrade kolhydrater, glykogen, muskelprotein och fettsyror. Efter bara några 

timmar påbörjas nedbrytningen av muskler och kroppen bildar glykos av aminosyror. En person i 

svält tappar mest i vikt de första dagarna då kroppen förlorar vatten som varit bundet av 

glykogenet. Situationen blir livshotande när fettdepåerna är slut och kroppen börjar bryta ned 

vävnadsprotein, detta sker för en normalvuxen man efter sex till åtta veckor.
13

 

Svält, substantiv (svälten), svält som fenomen definieras i denna studie efter IPC-skalan.
14

 Svält 

är den värsta fasen på den femgradiga skalan. Under dessa förhållanden lider minst 20 procent av 

befolkningen av extrem brist på mat. Svält, död och misär är utbrett. Dödligheten är minst 2 per 

10 000 och dag. Dödligheten för barn under 5 år är minst 4 per 10 000 och dag. 

Svält på Afrikas horn, deklarerades av FN den 20 juli 2011. Svälten omfattade då två regioner i 

södra Somalia; Bakool och Lower Shabelle.
15

 Den 5 september deklarerades även regionen Bay 

Region befinna sig i svält.
16

 Den 25 november 2011 hade alla tre regioner nedgraderats till fas 

4.
17

 

 

  

                                                           
13

 Svält, Nationalencyklopedin 
14

 IPC Global Partners, Integrated Food Security Phase Classification Technical Manual Version 2.0, 32 
15

 OCHA, Horn of Africa Drought Crisis Situation Report No. 5 
16

 OCHA, Horn of Africa Drought Crisis Situation Report No. 13 
17

  OCHA, Horn of Africa Crisis Situation Report No. 24 
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2 Bakgrund 
 

Bakgrundsdelen syftar till att ge läsaren insikt i händelseförloppet på Afrikas horn under 2011. 

Först beskrivs viktiga fenomen och begrepp som La Niña och IPC-skalan. Kapitelts viktigaste 

del är den övergripande kronologin av händelseförloppet på Afrikas horn 2011. 

 

2.1 Karta18 

 

Figur 1: Karta över Afrikas horn och de länder som är i fokus i denna studie. På kartan syns  

respektive nations huvudstad samt flyktinglägren Dadaab, Dollo Ado och Ali Addeh. 

 

2.2 IPC-skalan 
IPC står för Integrated Food Security Phase Classification och är ett verktyg för att analysera och 

agera i situationer som uppstår i samband med minskad livsmedelstrygghet. Skalan utvecklades 

ursprungligen av FN:s organ för mat- och näringsfrågor i Somalia, FSNAU. I dag används den i 

                                                           
18

 Egen grafik. Källa: Google Maps http://www.google.se/maps (hämtad: 2012-11-19). 

http://www.google.se/maps
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hela världen och en kommitté bestående av åtta internationella organisationer, exempelvis FEWS 

NET, FN:s livsmedelsprogram och Rädda barnen, arbetar i dag för att utveckla verktyget.
19

 

De fem faserna är:
20 

1 “Minimal/None” - Mer än 80 procent av hushållen har tillgång till grundläggande 

livsmedelsbehov och andra grundläggande behov utan att behöva finna nya strategier för 

att få mat och inkomst. Befolkningen behöver inte lita till humanitära insatser. 

2 “Stressed” - Trots humanitära insatser har minst 20 procent av hushållen minimal, men 

tillräcklig, tillgång till mat och andra grundläggande behov. 

3 “Crisis” - Trots humanitära insatser har 20 procent av hushåll antingen brist på mat med 

hög eller akut undernäring som följd, eller kan enbart möta matbehovet marginellt med 

accelererande minskning av försörjningstillgångar som följd. 

4 “Emergency” - Trots humanitära insatser har minst 20 procent av hushållen stora brister i 

tillgången till mat vilket leder till akut undernäring och ökad dödlighet. 

5 “Famine/Catastrophe” - Trots humanitära insatser har minst 20 procent av hushållen en 

extrem brist på mat och andra grundläggande behov - svält, död och misär är uppenbar. 

 

2.3 La Niña 
La Niña är ett meteorologiskt och oceanografiskt fenomen där ytvattnet i Stilla havet är kallare 

än normalt. La Niña är motsatsen till El Niño då ytvattnet är varmare än normalt i Stilla havet.
21

 

El Niño bär ursprunget till den spanska namngivningen, el niño (“gossebarnet”) och la niña 

(“flickebarnet”), och syftar till Jesusbarnet då El Niño historiskt drabbat fiskeindustrin i Peru i 

Sydamerika hårt vid jultid. El Niño/La Niña ses som onormala förhållanden för 

vattentemperaturen i Stilla havet och kan inträffa mellan vart annat år upp till vart sjunde.
22

 Trots 

att fenomenen har sina ursprung i Stilla havet påverkar de klimatet på hela jorden. La Niña leder 

vanligtvis till extrema regn i till exempel Australien, Brasilien och södra Afrika samtidigt som 

det har motsatt effekt i till exempel östra Afrika och i stället leder till kraftig torka. El Niño/La 

                                                           
19

 IPC Global Partners, Integrated Food Security Phase Classification Technical Manual Version 2.0, 3 
20

 IPC Global Partners, Integrated Food Security Phase Classification Technical Manual Version 2.0, 32-33 
21

 La Niña, Nationalencyklopedin 
22

 El Niño, Nationalencyklopedin 
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Niña är inga nya fenomen utan har alltid påverkat världsklimatet.
23

 Däremot har ny omfattande 

forskning påbörjats
24

 för att öka kunskapen om detta då den i dag är begränsad. El Niño/La Niña 

har ingen koppling till klimatförändringarna och FN:s klimatpanel, IPCC, menar att 

klimatförändringarna inte kommer påverka svängningarna mellan El Niño och La Niña. Dock 

utesluter inte FN:s klimatpanel att dess konsekvenser kommer att förstärkas, till exempel 

kraftigare torka än tidigare, till följd av klimatförändringarna.
25

 

 

2.4 Konflikten i Somalia 
Somalia blev en självständig nation 1960 efter att ha varit en brittisk och italiensk koloni. 1969 

tog militären makten och landet styrdes fram till 1991 av Mohammed Siad Barre. 1991 störtades 

diktatorn Siad Barre och sedan dess har landet inte lyckats presentera en hållbar regering. Olika 

klanmiliser och senare också militanta islamistgrupper, främst al-Shabaab, har slagits om makten 

i två decennier. Somalia beskrivs vara ett land “i ett tillstånd av våld, instabilitet och laglöshet”
26

. 

1991 utropade sig ett område i norr som egen nation; Republiken Somaliland. Men nationen har 

aldrig fått något internationellt erkännande.
27

 Somalias befolkning uppgår till 9,4 miljoner.
28

 

 

2.5 Väderläget på Afrikas Horn innan 2011 
Under 2009 och 2010 ägde en El Niño-händelse rum i östra Afrika. Vilket ledde till kraftigt regn 

under regnperioden från december 2009 till februari 2010. Det fick positiva konsekvenser på 

livsmedelstryggheten och i Somalia minskade antalet människor i akut nöd av humanitära 

insatser med 25 procent. Dock var cirka 2 miljoner människor i Somalia fortfarande i behov av 

humanitär hjälp i september 2010.
29 Den positiva trenden, efter tre år av torka, var högst 

tillfällig.
30

  

                                                           
23

 WMO, El Nino/La Niña Background 
24

 El Niño, Nationalencyklopedin 
25

 IPCC, IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 - 3.6.2.1 El Niño-Southern Oscillation 
26

 Sida, Lär känna Somalia 
27

 Regeringskansliet, Somalia 
28

 Sida, Landfakta – Somalia (Befolkningstatistiken är från 2010). 
29

 OCHA, Somalia Humanitarian Overview Vol. 4 Issue 8, August 2011 
30

 FEWS NET, East Africa Food Security Alert November 2, 2010 
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Det övergripande klimatet på Afrikas horn går i en cykel med två torkperioder och två 

regnperioder. I augusti 2010 deklarerade FEWS NET att en La Niña-händelse ägde rum, vilket i 

stället skulle leda till minskad nederbörd.
31

 I oktober 2010 stod det klart att fenomenet skulle 

pågå långt in i 2011 och där med påverka den långa regnperioden under mars, april och maj.
32

  

 

2.6 Övergripande kronologi: Torkan på Afrikas horn 2011 

 

Torkperiod fram till mars: Oro för uteblivet regn i kommande regnperiod  

 

När kalenderåret tar sin början är regionen en tredjedel in i den långa torkperioden
33

 och skörden 

slår fel i Kenya och Somalia.
34

  

Prognoserna för den viktiga regnperioden mars-april-maj visar gynnsamma förhållanden för 

länderna inåt land sett till Afrikas horn; Uganda, Tanzania, Burundi, Rwanda och västra Kenya. 

Men för de östra delarna; Somalia, Etiopien och nordöstra Kenya, visar prognoserna på normal 

eller strax under normal nederbörd.
35

 

I ett läge med normal nederbörd under den viktiga regnperioden mars-april-maj skulle 

matsituationen vara fortsatt kritisk till efter juni. Om nederbörden skulle vara sämre än normalt 

menade FEWS NET att en stor kris var att vänta.
36

 

 

Lång regnperiod från mars till början av juni: Upp till 90 procent mindre regn än normalt 

 

I Kenya är regnperiodens inledning ganska normal sett till nederbörd. I södra Etiopien uppvisar 

FEWS NET under första månaden värden under det normala.
37

  

                                                           
31

 FEWS NET, Executive brief: La Niña and Food Security in East Africa August 2010 
32

 FEWS NET, East Africa Food Security Alert November 2, 2010 
33

 OCHA, Eastern Africa: Drought - Humanitarian Snapshot 
34

 FEWS NET, East Africa Regional Rain Watch March 23, 2011 
35

 FEWS NET, East Africa Regional Rain Watch March 23, 2011 
36

 FEWS NET, East Africa Regional Rain Watch March 23, 2011 
37

 FEWS NET, East Africa Regional Rain Watch April 1, 2011 
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Men de flesta områden på Afrikas horn upplever dock att regnet inte kommer. Halva tiden in i 

regnperioden, i mitten av april, har det ännu inte börjat regna i södra Somalia, sydöstra Etiopien 

och nordöstra Kenya.
38

  

I slutet av april uppskattas 8,8 miljoner människor i regionen vara i behov av humanitär hjälp.
39

 I 

mitten av maj har 50 procent av normal nederbörd fallit i södra och centrala Somalia. I nordöstra 

Kenya är motsvarande siffra endast 10 procent av normal nederbörd.
40

  

De områden med minst nederbörd efter regnperioden kan sammanfattas till:
41

  

● 30 till 40 procent av normalnederbörd: Norra Djibouti, södra Etiopien, sydöstra Kenya 

och områden i södra Somalia. 

● 10 till 30 procent av normalnederbörd: Områden kring Djibouti Town, nordöstra Kenya 

och områden i södra Somalia. 

 

FEWS NET konstaterar att den långa regnperioden 2011 är en av de torraste sen 1995.
42

 

Samtidigt som torkan blir allt kraftigare bidrar även andra faktorer till det akuta humanitära 

läget. Ökade matpriser och en allt mer mager boskapstillgång. I nordöstra Kenya ökade priset på 

majs med upp till 80 procent under första kvartalet 2011. Samtidigt som priset på boskap 

minskade med 20-30 procent. La Niña börjar avta i mitten av juni. Läget bedöms vara i fas 3 och 

4 på IPC:s femgradiga skala för livsmedelstrygghet.
43

 

 

Kort torkperiod från juni till mitten av september: Svåraste torkan på 60 år 

 

Nya analyser visar att vissa regioner inte drabbats så hårt av torka sedan åren 1950 och 1951. På 

en månad har antalet människor i nöd ökat från 3,2 till 4,5 miljoner i Etiopien, från 2,5 till 2,8 

miljoner i Somalia. I Kenya har den siffran gått från 2,4 till mellan 3 och 3,5 miljon människor. 

Totalt uppskattas 10,7 miljoner människor vara i behov av hjälp i regionen. 778 000 människor 

                                                           
38

 FEWS NET, East Africa Regional Rain Watch April 12, 2011 
39

 OCHA, Eastern Africa Drought Humanitarian Report No. 2 
40

 FEWS NET, East Africa Regional Rain Watch May 12, 2011 
41

 FEWS NET, East Africa Regional Rain Watch June 2, 2011 
42

 FEWS NET, East Africa Regional Rain Watch June 14, 2011 
43

 OCHA, Eastern Africa Drought Humanitarian Report No. 3 
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bor i flyktingläger i Etiopien, Kenya och Djibouti. 533 000 av dem är från Somalia. I juli görs 

vissa framgångar med att få in hjälp i Somalia till områden som omvärlden inte haft tillgång till 

på grund av politiska konflikter.
44

  

Den 20 juli deklarerar FN att en svält, fas 5 på IPC:s skala, breder ut sig i två regioner i södra 

Somalia. Nära hälften av Somalias befolkning - 3,7 miljoner människor - bedöms nu leva i en 

akut kris. 2,8 miljoner av dessa bor i södra Somalia.
45

 

Den 26 juli bedöms 11,6 miljoner människor vara i behov av humanitär hjälp på Afrikas horn. 

Insatsen beräknas kosta 2 miljarder US-dollar, varav 1 miljard dittills var insamlad. 

Världsbanken utlovar 500 miljoner US-dollar för långsiktigt hjälparbete riktat mot bönder i 

regionen. Ledarna vid G20-mötet i Cannes engageras för att “mobilisera internationell hjälp till 

drabbade länder”.
46

 

Tre dagar senare, 29 juli, rapporterar FN:s kontor för humanitära insatser, OCHA, att närmare 

12,4 miljoner människor är i behov av hjälp. Det är en ökning med 800 000 människor på tre 

dagar. Antalet nyanlända till flyktinglägren i Dadaab är 1 300 människor per dag.  

Sex personer uppges ha dödats i strider mellan Afrikanska unionen och al-Shabaab i Somalias 

huvudstad Mogadishu. Samtidigt börjar FN:s livsmedelsprogram att flyga in mat till Mogadishu 

och områden i södra Somalia, områden som de inte haft tillgång till tidigare.
47

 FN:s 

livsmedelsprogram lovar i slutet av augusti att utreda rykten i medier som säger att deras mat 

stjäls i Mogadishu.
48

  

Varningar kommer också om att svälttillståndet kan komma att sprida sig i södra Somalia.
49

 I 

månadsskiftet augusti-september rapporteras ett första fall av kolera i Dadaab.
50

 Den 8 september 

har antalet människor i nöd stigit till 13,3 miljoner. Svälttillstånd råder nu i ytterligare en region i 
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Somalia och 750 000 människor uppges vara i akut risk att dö om inte hjälpinsatsen trappas 

upp.
51

  

Kort regnperiod under oktober och november: Regn och konflikter försvårar läget 

 

I mitten av september försvåras säkerhetsläget längs gränsen mellan Kenya och Somalia till följd 

av konflikten i Somalia. Hjälpinsatserna inne i Somalia når dock fram, rapporterar FN, och 

antalet människor som får mat har fördubblats i augusti jämfört med juli.
52

  

I snitt kommer fortfarande 1 100 människor per dag till lägren i Dadaab.
53

 Till lägren i Etiopien 

kommer mellan 200 och 300 flyktingar per dag. Dödligheten i de etiopiska Dollo Ado-lägren har 

minskat från 4-5 döda per 10 000 och dag till 1,1 dödsfall per 10 000 och dag.
54

  

Regn har börjat falla i vissa delar av Kenya vilket leder till ökad risk för spridning av 

vattenburna sjukdomar. I nordöstra Kenya har över 5 000 människor insjuknat i denguefeber.
55

 I 

mitten av oktober faller regn i södra Etiopien och leder till översvämningar längs floden 

Wabishabelle och påverkar 18 000 människor. Prognoserna visar fortsatt regn i Etiopien men 

fortsatt stor torka i Somalia.
56

 Regnet och vattnet tvingar människor att flytta och sprider 

sjukdomar.
57

 Utöver denguefeber sprids malaria och mässling.
58

 En massvaccinering mot polio 

av 1 miljon barn under fem år inleds i Kenya.
59

  

Strider i Somalia sprider sig över gränsen och försämrar säkerhetsläget på den kenyanska sidan 

av gränsen.
60

 Den 16 oktober går väpnade kenyanska styrkor in i Somalia.
61

 Det försämrade 

säkerhetsläget ut med gränsen hämmar de humanitära insatserna i området. Den 13 oktober drar 

biståndsorganisationer tillbaka personal och ställer in, vad FN kallar, ”icke nödvändiga insatser” 
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i Dadaab-lägren.
62

 Den 24 oktober dödas en person och 23 skadas när två granater detonerar i 

Kenyas huvudstad Nairobi. Den kenyanska regeringen ser attackerna som en följd av de 

påbörjade striderna med al-Shabaab inne i Somalia.
63

 

FEWS NET:s sammanställning av inledningen av den korta regnperioden visar att regnet kom i 

tid, även i de mest utsatta regionerna i Somalia, Etiopien och Kenya. I södra Etiopien rapporteras 

att läget förbättrats till följd av regnet men att de kommande månaderna är avgörande. Stora 

vattenmassor vållar fortsatt stora problem med sjukdomar och förstörd infrastruktur.
64 

I mitten av november kan inte alla humanitära insatser genomföras i Somalia och i Dadaab-

lägren till följd av regnet.
65

 Människor i södra Somalia flyr sina hem då den kenyanska militären 

fortsätter sin jakt efter al-Shabaabfästen.
66 Ett större kolerautbrott är bekräftat i Djibouti.

67
 I 

Dadaab har 60 fall av kolera upptäckts sedan augusti, men läget rapporteras vara “hanterbart” 

enligt FN
68

.  

I slutet av november nedgraderar FEWS NET läget i södra Somalia från svält (IPC fas 5) till 

humanitärt nödläge (IPC fas 4). Cirka 250 000 människor är fortfarande i akut nöd i Somalia.
69

 I 

lägret Ifo 2, i Dadaab, har 10 000 av 27 000 människor fått flytta på grund av översvämningar. 

Världshälsoorganisationen bekräftar att diarré och kolera sprids i bland annat Dadaab, 

Mogadishu och Djibouti.
70 

 

Lång torkperiod börjar i december 

 

Den 28 november bannlyste al-Shabaab 16 olika biståndsorganisationer, varav sex stycken var 

FN-organisationer och tio var icke statliga, att agera i södra och centrala Somalia. Detta 

fördömde FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon i ett uttalande. De humanitära insatserna i 
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Dadaab är fortfarande återhållsamma på grund av säkerhetsläget.
71

 I början av december 

godkänner det kenyanska parlamentet Afrikanska unionens förfrågan om militärt samarbete mot 

al-Shabaab i Somalia.
72

  

I mitten av december avtar regnet i regionen men vattenståndet är fortfarande högt i vissa 

regioner och risk för sjukdomsspridning är fortsatt hög.
73

  

På FN:s humanitära appell
74

 i Nairobi 13-15 december uppskattas de humanitära insatserna i 

Kenya, Somalia och Djibouti för 2012 uppgå till 2,37 miljarder US-dollar. Etiopiens vädjan om 

humanitär hjälp framlades inte under mötet, utan skedde senare i januari. Kostnaden för 2011 i 

de fyra länderna uppgår till 2,4 miljarder US-dollar, var av 78 procent är insamlat i december 

2011. FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon vädjade till världssamfundet om fortsatta bidrag till 

Afrikas horn även under 2012.
75

 

När året går till ända uppskattas över fyra miljoner människor i Somalia, var av tre miljoner i 

söder, fortfarande ha en osäker tillgång till mat.
76

 I Kenya har översvämningarna börjat minska.
77 

Säkerhetsläget är ansträngt i Somalia men också i nordöstra Kenya. 37 personer dödades i strider 

på gränsen mellan Kenya och Etiopien i december.
78

 Säkerhetsläget för biståndsarbetarna är 

fortsatt utsatt och i Dadaab är insatserna fortsatt nedsatta vid årsslutet.
79 

Arbetet i Dadaab skulle komma att vara nedsatt flera månader in i 2012. Registreringen av nya 

flyktingar till Dadaab som stängde i oktober 2011 var stängd året ut.
80
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Figur 3. Rädda Barnens insamling för Afrikas horn mellan 1 juli och 30 september 

redovisat procentuellt. Vi har inte fått tagit del av den totala summan utan endast 

dessa procentuella siffror. 

 

Figur 2. Antalet nyregistreringar i flyktinglägren i Dadaab i Kenya. 

Mellan den 22 och 28 augusti registrerades flest; 8 450 stycken. I 

slutet av oktober stängde registeringen. 

2.7 Statistik 
 

I figur 2
81

 ser vi antalet 

nyregisteringar i 

flyktinglägren i Dadaab. 

Mellan 1 5000 och 3000 

personer registreras varje 

vecka fram till slutet av juni. 

I juni ökar antalet snabbt till 

runt 5 000 nyregistrerade i 

veckan. Toppen är vecka 34.  

 

I figur 3
82

 redovisar vi 

Rädda Barnens siffror för 

insamlingen till Afrikas horn 

sommaren 2011. Siffrorna är 

endast procentuella för den 

aktuella tidsperioden, då vi 

inte fått ta del av 

informationen om den totala 

summan pengar som 

samlades in. 
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3 Teori 

3.1 Agenda-setting 

Vad medier väljer att publicera har stor påverkan på vilka ämnen som ligger på samhällets 

agenda. Detta fenomen kallas ”agenda-setting”. En vanlig diskussion är om mediers agenda- 

setting skapar opinion eller om dess påverkan enbart lyfter specifika frågor. Enligt Kent Asp
83

 

påverkar inte mediers agenda-setting människors åsikter särskilt mycket. Snarare förstärker 

medier redan etablerade åsikter hos mottagarna.
84

 

När ett medium vill förtydliga att en specifik nyhet eller ämne är viktigt finns flera metoder. Det 

som presenteras först anses ofta vara det viktigaste hos mottagaren. I en tidning betyder det på 

förstasidan och i etermedier först i presentationen av nyheter. Om mediet dessutom har en 

reporter på plats och lägger extra mycket plats i tidningen eller tid i sändningen får nyheten mer 

tyngd. I en tidning kan större rubrik och fler bilder ytterligare förstärka. 

Vid en valkampanj blir agenda-setting särskilt viktigt. Alla partier har specifika frågor som de 

anser vara viktigast och där är det medierna som väljer vilka som ska få mest uppmärksamhet.
85

 

Skulle miljöfrågorna få mest uppmärksamhet i medierna är det mycket möjligt att Miljöpartiet 

skulle vinna röster på detta. En skillnad i dag mot förr är att det finns fler medier. Då har 

mottagarna lättare att anpassa sina åsikter efter mediet.  

Under de senaste åren har mediers makt som kommit med agenda-setting förändrats. I dag finns 

det sociala medier och oräkneliga antal bloggar världen över som konkurrerar om denna makt. 

Tidigare var det i huvudsak enbart medier som kunde välja vad i samhället som det skulle skrivas 

om. Detta gjorde journalister till en mäktig yrkesgrupp. Till exempel under Vietnamkriget så 

hade den amerikanska befolkningen enbart mediernas information att förlita sig på och 

därigenom grunda sina åsikter på om kriget.
86

 I dag kan de grunda sin information på fler källor. 

Civilbefolkningen har ofta mobilkameror där de enkelt kan filma och lägga ut på internet. 

Videorna kan sedan få ordentlig spridning via sociala medier där människor kan rekommendera 

                                                           
83

 Asp, Mäktiga massmedier, Studier i politisk opinionsbildning, 47 
84

 Coleman, Handbook of journalism studies, 148 
85

 Asp, Mäktiga massmedier, Studier i politisk opinionsbildning, 49 
86

 Coleman, Handbook of journalism studies, 153 



19 
 

länkar. Kony-videon
87

 var en youtube-video som satte gripandet av Joseph Kony på agendan 

tack vare att cirka 100 miljoner människor såg videon.  

Kommentar: I vårt arbete är det framför allt i den förebyggande rapporteringen som agenda-

setting blir mer aktuellt. För att kunna samla in pengar och sätta in åtgärder innan krisen brutit ut 

måste katastrofen upp på agendan. Då menar vi att det kan skapas opinion.  

 

3.2 Nyhetsvärdering 

Att definiera vad som är en nyhet är inte enkelt. Den amerikanske författaren Walter Lippman 

hade en teori om två viktiga faktorer som krävs. Först ska den väcka känslor hos mottagaren och 

sen ska det vara möjligt att identifiera sig med nyheten.
88 

Det är också viktigt att det finns en variation i nyheterna. Framför allt i utrikesrapporteringen där 

till exempel svåra humanitära katastrofer så som svält kan vara mycket långdragna. Då antas det 

att publiken tappar intresse.
89

 Istället rapporteras det då om elitnationer och elitpersoner som kan 

ha en påverkan på oss i Sverige och som har samma kulturella bakgrund. 

Håkan Hvitfeldt, professor i journalistik på JMK, har gjort en lista på 10 punkter som är viktiga 

vid nyhetsvärdering:
90

 

● Ett traditionellt sakområde 

● och det är kort avstånd 

● till faktiska händelser 

● som dels är sensationella och överraskande, 

● dels handlar om vissa enskilda personer 

● och är enkla 

● men viktiga och relevanta 

● utspelas under kort tid men som del av tema 

● samt är negativa 

● och härstammar från traditionella källor. 
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Erik Fichtelius har gjort 9 punkter som han var och en förklarar närmare.
91

 

● Färsk: Är nyheten nysläppt är den hetare. Om till exempel ett nyhetsankare berättar om 

en pågående händelse känns det intressantare än om det hände för ett antal  timmar sedan. 

● Okänd: Även om nyheten är gammal kan den vara intressant om det är okänd 

information som kommer fram. Ekots prisade grävjobb om vapenfabriken i Saudiarabien 

är ett sådant exempel. 

● Nära: Desto närmare geografiskt desto intressantare. Trots noll dödsoffer var 

självmordsbombaren i Stockholm en mycket större nyhet än andra självmordsbombare i 

mellanöstern som krävt hundratals liv. 

● Ovanlig: Händelser som bryter mot normen. Saker som får läsare/mottagare att höja på 

ögonbrynet. Ser man en varg i Värmland är det ingen nyhet. Dyker den däremot upp i 

Skåne blir det en nyhet eftersom det är ovanligt att se varg där. 

● Kvarstående missförhållanden: Ofta är nya nyheter uppföljningar på gamla nyheter. 

Läsarna/mottagarna vill ha en uppföljning på vad som hände sen. 

● Personlig: Vissa personer ses som mer intressanta än andra. Ofta är det kända personer 

som ses som intressanta men med lite arbete kan man även hitta okända intressanta 

personer. 

● Spännande: En nyhet som man inte vet hur den slutar blir spännande. Detta sker ofta vid 

pågående händelser där man rapporterar direkt på plats. Detta blir extra tydligt vid 

sportnyheter där direktsända händelser har många fler tittare än eftersända. 

● Egen: Har en redaktion grävt fram en egen nyhet som den är ensam om prioriteras den 

ofta högre än andra nyheter. 

● Viktig: Det är viktigt att nyhetsredaktioner har en medvetenhet att leverera nyheter som 

bidrar till att upprätthålla en hög demokratisk nivå. Det handlar dels om att vara den 

tredje statsmakten som granskar de styrande men också att skapa förståelse för hur vårt 

land och omvärld är uppbyggt. 
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Kommentar: Om man ser på forskningen om nyhetsvärdering är det lätt att konstatera att en 

humanitär katastrof i Östafrika inte hamnar särskilt högt upp på listan. Det är svårt för människor 

i Sverige att identifiera sig med inbördeskrig och svält i en avlägsen del av världen. I vår studie 

hoppas vi kunna urskilja hur svenska medierna försöker skapa intresse ändå.  

 

3.3 Katastrofrapportering 

En katastrofsituation kan sammanfattas som ett läge där det råder en kollektiv stress. Vissa 

forskare hävdar att den enda skillnaden mellan katastrof och kris är att i en kris finns en konflikt 

mellan två parter.
92

 

I varningsfasen av en katastrof kan medier ha en viktig förebyggande roll. De lokala medierna 

kan rapportera till den drabbade befolkningen om vad som är på väg att hända. Det kan till 

exempel handla om konflikter, väderomslag eller svält. Befolkningen kan då få information som 

de kan basera beslut på om att stanna eller fly från området.  

Vid större katastrofer som drabbar fattiga länder kan det behövas extern hjälp från rikare länder. 

Där får internationella medier en viktig roll i att uppmärksamma sina länders befolkningar på vad 

som kommer hända om inte de utsatta länderna får hjälp. Även om staten ofta tar ett ansvar för 

bistånd är befolkningens opinion viktig. Finns ett engagemang i till exempel Sverige till att 

hjälpa ett fattigt land som drabbats av svält kommer pengar kunna samlas in. Dessutom ökar 

trycket på staten när det finns en opinion hos befolkningen att hjälpa till. 

Ett problem vid katastrofrapportering är att medier får mer respons vid en pågående 

katastrofsituation än under varningsfasen. Är katastrofen igång innebär det att hjälpinsatserna 

blir akuta och människorna har börjat lida och dö. Detta skede kallas av vissa forskare för “The 

big bang”, alltså när katastrofen är inne i sitt mest kritiska läge. Nohrstedt menar att en del 

forskning säger att det är i detta skede som i stort sett allt massmedialt intresse sker.
93 

Att göra akuta hjälpinsatser är mer kostsamma än förebyggande hjälpinsatser. Om man 

summerar en katastrof med varningsfas kan man i många fall se att en stor del av biståndet 

                                                           
92

 Nohrstedt, Medier i kris, 7 
93

 Nohrstedt, Medier i kris, 29 



22 
 

kommer in först när katastrofen är ett faktum. Om samma summa pengar sätts in under 

varningsfasen skulle i många fall fler människoliv kunna räddas.
94

 

En problematik vid katastrofrapportering i varningsfasen är att det kan vara svårt att få 

medborgare att förstå varför de behövs. Under till exempel en svältkatastrof är bilder på lidande 

barn ett bra verktyg till att få igång givarandan. Under varningsfasen finns inga sådana bilder och 

då måste man istället redogöra informationen som förklarar hur man vet vad som komma skall. 

Denna information är svårare att förstå än bilder på lidande barn. Därför är en akut katastrof 

lättare att sälja in för medier. 

Kommentar: Med tankte på dessa teorier kommer vi att börja studera Ekots och TV4 Nyheternas 

rapportering långt innan katastrofen når sitt värsta stadie. 

 

 

3.4 Internationell bevakning 

Medier har i dag helt andra möjligheter att bevaka internationella nyheter än tidigare. Viktiga 

faktorer är satelliter, mobilkameror, snabbt internet och sociala medier. Genom globaliseringen 

har människor också internationellt kommit varandra närmare.
95

 Möjligheterna att resa har blivit 

enklare vilket skapar relationer över hela världen. Då ökar också intresset för rapportering om de 

delarna av världen som man har en relation till. I Sverige finns också många svenskar med 

invandrarbakgrund som är intresserade av nyheter från sin del av världen. 

En vanlig tendens är att det är de stora mediebolagen som styr det internationella nyhetsflödet för 

övriga medier. Exempel på de stora mediebolagen är AP, AFP, Reuters, CNN och BBC. Så 

istället för att skapa egna utlandsnyheter med egna vinklingar följer man efter de stora 

västerländska mediebolagen som möjligtvis, enligt Schiller,
96

 styr sin utlandsrapportering till 

områden där det egna landet har kapitalistiska intressen. Till exempel fanns ett mycket stort 

medieintresse för konflikten i Libyen trots att det fanns andra konflikter, till exempel i 
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Elfenbenskusten, som var lika allvarliga. Skillnaden var att Libyen hade olja vilket gör landet 

internationellt viktigare.  

Kommentar: Vi vill i vår uppsats se om man kan urskilja att det är större utländska medier som 

även sätter igång Ekots och TV4 Nyheternas rapporteringen. 

 

3.5 Framing 

När medier rapporterar från en händelse kan de göra detta på olika sätt. Teorin om framing 

handlar inte om vad medierna rapporterar utan istället om hur de rapporterar. Vad lyfter de fram 

och vilken vinkel ger de sina nyheter?  

Det är svårt för en människa att ge en fullgod beskrivning av verkligheten. Beroende på många 

faktorer ser människor verkligheten på olika sätt.
97

 Faktorer som bakgrund, förkunskaper, 

empiriska intryck, värderingar gör att man värdesätter olika saker olika mycket. För en journalist 

påverkar dessa faktorer vilken del av historien man vill berätta. Journalister gör ständiga val för 

vad som är en nyhet och vad som inte är en nyhet; vad vill man berätta om och vad väljer man 

bort i en händelse? 

När nyheter framhäver vissa aspekter och utelämnar andra kan det mycket väl påverka 

människors åsikter i frågor. För en journalist finns det sällan tid till att få med alla aspekter av ett 

problem och för mottagaren går det inte att veta att vissa aspekter utelämnats. Detta gör att 

mediers gestaltning av verkligheten i hög grad påverkar människor. Än mer i områden som för 

mottagarna är okända.  

Kommentar: Vi vill se vilken bild Ekot och TV4 Nyheterna förmedlar av länderna på Afrikas 

horn. Hur skildras människorna som bor där? Eftersom det här är en del av världen som det inte 

rapporteras mycket ifrån blir det att mediernas bild av länderna även blir Sveriges medborgares 

bild. 
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4 Frågeställning 

4.1 Huvudfrågeställning 

 Hur rapporterade SR Ekot och TV4 Nyheterna om den humanitära katastrofen kopplad 

till torkan på Afrikas horn under år 2011? 

4.2 Delfrågor 

 När och i vilken omfattning (sekunder) rapporterades det under kalenderåret 2011 om den 

humanitära katastrofen på Afrikas horn i Ekot och TV4 Nyheterna? 

 Hur såg den förebyggande rapporteringen ut? 

 Hur förändrades rapporteringen under året? 

 Hur vinklades nyheterna? 

 Hur skiljde sig Ekots (public service) rapportering mot TV4 Nyheternas (kommersiell) 

rapportering? 
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5 Material och metod 

5.1 Material 

Vårt forskningsmaterial är manuslistor för en specifik sändning per dygn i TV4 Nyheterna 

respektive SR Ekot under hela 2011. Vi har valt att avgränsa oss till kalenderåret 2011; 1 januari 

till 31 december. 2011 var året som den humanitära katastrofen på Afrikas horn nådde sin 

kulmen. Antalet människor i nöd uppskattades av FN till över 13 miljoner och FN deklarerade 

också att svält ägde rum i delar av södra Somalia. 

De sändningar vi fann var de enda som berörde svältkatastrofen på Afrikas horn 2011. På plats 

hos TV4 och Ekot har vi gått igenom deras arkiverade körscheman och manus för 2011. 

Anledningen till att vi valde detta arbetssätt var för att vara arbetseffektiva. Att se/lyssna igenom 

sändningar för ett helt år ansåg vi med hänsyn till tidsaspekten för arbetet som orealistiskt. Vi 

fann stöd till detta arbetsätt av författarna till Metodpraktikan och deras resonemang om 

”stordriftsfördelar”98 när analysenheter bestäms.  

Manuslistorna är tillförlitliga då de användes i sändningen. Arbetssättet har således god validitet, 

det vill säga, manuslistorna ger oss möjlighet att studera det vi vill studera. Det som kan skilja 

sig från verkligheten är hur lång tiden för inslaget faktiskt blev. Detta var för oss irrelevant då det 

primära var att genom manuslistor och körscheman identifiera inslag som handlade om vårt 

ämne för att sedan genom Audiovisuella arkivet på Kungliga biblioteket utföra vår kvantitativa 

studie, där bland annat sändningslängd fanns som variabel. 

Vi valde att studera två etermedier som har stor spridning till människor i Sverige. Vi valde Ekot, 

en del av Sveriges mest förtroendeingivande varumärken99 finansierat genom public service, och 

TV4 Nyheterna, Sveriges största nyhetsprogram i en kommersiell kanal.  

 

 

 

                                                           
98

 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, Metodpraktikan, 201-202 
99

 Sveriges Radio är enligt Medieakademien och Göteborgs universitet det mest förtroendeingivande varumärket i 

Sverige 2012. Holmberg & Weibull, Förtroendebarometern 2012 
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De sändningar vi studerat är de som redaktionerna ansåg som huvudsändningar: 

 Ekot 16:45.  

 TV4 skiljer sig: måndag till torsdag var sändningen klockan 22.00 huvudsändning, fredag 

till söndag samt röda dagar var det den 19.00. Mellan 20 juni och 15 augusti hade TV4 

sommartablå och då var huvudsändningen klockan 19.00. 

Vår undersökning baseras på de inslag som sänts i dessa sändningar under 2011. Vi har valt ut de 

inslag som berör torkan, svälten eller flyktingströmmarna på Afrikas horn. Vi har valt bort inslag 

som till exempel handlar om svensk migrationspolitik, pirater utanför Somalias kust, konflikten 

mellan al-Shabaab och Afrikanska unionen samt inslag om matprisprotester i Uganda. Vissa 

inslag som vi valt bort för studien innehåller dock uttryck som “svältdrabbade i Somalia” eller 

beskriver flyktinglägren i Dadaab. Vårt riktmärke har då varit: syftar inslaget till att sprida och 

öka kunskap om svältkatastrofen på Afrikas horn? 

Det mest tveksamma inslaget vi diskuterat, är ett inslag från den 13 oktober i Ekot. Två spanska 

hjälparbetare blev kidnappade i Dadaab. Inslaget som varade i nästan 1,5 minut handlade om hur 

kvinnorna blev kidnappade och om den eftersökning som sedan inleddes. I inslaget nämns 

Dadaab och reportern beskriver kort var det ligger och varför det finns. Vi anser inte att detta 

inslag behandlar de frågeställningar vi vill ha besvarade i studien och inslaget ökar inte 

kunskapen om eller sympatierna för den svältdrabbade civilbefolkningen på Afrikas horn. 

Vi vill också poängtera att vårt underlag inte inkluderar om medierna behandlat vårt ämne i 

andra sändningar, till exempel i TV4:s Nyhetsmorgon. 

 

5.2 Omfång 

Underlaget för studien inkluderar hela 2011. Av årets 365 dagar tog Ekot upp den humanitära 

krisen och katastrofen på Afrikas horn 16 gånger. Av årets 365 dagar tog TV4 Nyheterna upp 

ämnet 16 gånger. Att vi i studien har undersökt 16 inslag per medium är ingenting annat än en 

slump. 
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Inslag från följande sändningar utgör våra analysenheter: 

Ekot 16.45: 8 maj, 28 juni, 11 juli , 15 juli, 16 juli, 17 juli, 20 juli, 21 juli, 6 augusti, 11 augusti, 

14 augusti, 15 augusti, 3 september, 5 september, 24 september och 13 december. 

TV4 Nyheterna 19.00: 4 juli, 9 juli, 16 juli, 17 juli, 20 juli, 21 juli, 22 juli, 26 juli, 27 juli, 28 juli, 

29 juli, 30 juli, 31 juli, 13 augusti och 3 september.  

TV4 Nyheterna 22.00: 5 september. 

 

5.3 Metod 

5.3.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Vi har valt att använda oss av en kvantitativ innehållsanalys i vår studie. Vi har valt den metoden 

då vi vill få en klar bild av hur inslagen vinklas; vem/vilka som kommer till tals, orsaker och 

konsekvenser. Vi vill också kvantifiera längd och förekomst. För att få svar på detta, är en 

kvantitativ innehållsanalys att föredra enligt Metodpraktikan författare.
100 

 

5.3.2 Variabler 

Totalt har vi 54 variabler. I denna del delges resonemang bakom framtagandet av variablerna. 

De första tre variablerna syftar till att ge metadata om inslagen. Vilket progam, 

publiceringsdatum och inslagens längd. 

Flera variabler i denna uppsats går att gruppera. Den första grupperingen av variablerna är 

nummer fyra till sju. Dessa variabler vill ta reda på vilka personer som intervjuas. Variabel fyra 

frågar om den första som kommer till tals, variabel fem om den andra som kommer till tals, och 

så vidare. Variabelvärdena är ämnade att kategorisera intervjupersonerna, till exempel; 

civilbefolkning, företrädare för icke statlig hjälporganisation internationellt, lokalpolitiker i 

Somalia, företrädare för Afrikanske unionen. 
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Variabel åtta ger information om vi får komma nära civilbefolkningen och hur deras situation 

framställs. 

Den största gruppen av variabler är variabel 9 till 30. Dessa syftar till, till skillnad mot variael 

fyra till sju, att redovisa vilka personer och organisationer som är aktörer i inslagen. Företrädarna 

behöver alltså inte bli intervjuade utan bara nämnas. Lika så organisationen i stort. Varje 

organisation som vi anser relevant i rapporteringen. Den består av regeringar, FN-organ, 

Afrikanska unionen, al-Shabaab, internationella valutafonden, SIDA och några icke statliga 

hjälporganisationer.  

Variabelgrupp tre är nummer 31 till 36 och ställer frågor kring inslagens diskurs. Vilka 

övergripande tongånar finns i inslagen. Dessa är de variabler som i vår kvantitativa undersökning 

blir mest kvalitativa. Dessa värden har bestämts efter att hela inslaget bedömts och vi som 

uppsatsförfattare har fört argumantation mot varanda i de fall där vi varit oeniga. 

Variabel 37 till 43 ska ge oss insikt i vissa tänkbara vinklar och i vilken utsträckning Ekot och 

TV4 Nyheterna förklarar orsakerna bakom katastrofen. Variablerna ställer specifika frågor som 

exempelvis; tas torka upp som bidragande orsak till problemet? Tas ökande matpriser upp som 

bidragande orsak till problemet? Anspelar inslagen på barnens utsatta situation? 

Till variablerna 37 och 43 hör nästa grupp, variabel 44 till 49, som ska bidra till vår uppfattning 

av vad som förmedlas i inslagen. Dessa variabler noterar vilka geografiska områden i form av 

länder, Somalia, Kanya, Etiopien, Djibouti, och samlingsnamnen ”Afrikas horn” samt 

”Östafrika” alternativt ”Östra Afrika”. 

Variablerna 50 till 53 svarar på frågor om Ekot och TV4 Nyheterna har egen reporter på plats i 

Östafrika eller i flyktinglägret Dadaab. Eller om det inslagen framgår att de använt sig av 

intervjuer gjorde av andra reportrar än sina egna. Variabel 54 är en förlängning av tidagre 

variabler 50 till 53 och 44 till 49. Variabel 54 noterar om Dadaabs flyktingläger förmedlas i 

inslaget. 

 

 



29 
 

5.3.3 Reliabilitetstest 

Författarna till Metodpraktikan förespråkar att ett reliabilitetstest görs.
101

 Testet ska visa hur 

tillförlitlig underökningen är. Därför har vi kodat analysenheterna var för sig för att sedan 

jämföra vårt resultat. 94,4 procent av våra svar överensstämde. Författarna till Metodpraktikan 

vill inte stödja rådet att minst mellan 75 och 80 procent av hela studien bör översstämma utan 

förespråkar i stället att variablerna bör delas upp. 

Om vi delar upp våra marginaler i variabler som kodaren “i princip aldrig kan göra fel”
102

 på och 

variabler “med ett större inslag av bedömning”
103

 får vi följande utfall: 

 

Enkla variabler: V1-V8, V37-V40, V42, V44-V54 (23 st) 

Bedömningsvariabler: V8-V36, V41, V43 (31 st) 

 

Totalt antal variabelvärden: 1 728 

 

Överensstämmer, enkla variabler: 95,7 procent 

Överensstämmer, bedömningsvariabler: 92,8 procent 

 

Den “enkla variabel” som hade mest fel var variabel 39: “Talas det om att civilbefolkningen flyr 

sina hem?”. För “bedömningsvariabler” var det variabel 33: “Är diskursen i inslaget att 

civilbefolkningen lider och att det kommer bli värre?” som hade flest olika svar. 

De variabler där vi angivit olika variabelvärden diskuterade vi, argumenterade fram och tillbaka, 

för att sedan sätta ett gemensamt värde. 
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6 Resultat 
 

 

6.1 Förekomst av rapportering och koppling till utsänd reporter 
 

Figur 4 visar antalet sekunder 

som det rapporterades om torkan 

och svälten på Afrikas horn 

under 2011 - i Ekot och TV4 

Nyheterna. Sekunderna är 

adderade veckovis för att visa 

hur rapporteringen var centrerad 

till några veckor under 

sommaren. Den första 

rapporteringen om det svåra 

läget på Afrikas horn kom i Ekot 

8 maj och den sista 13 

december, också den i Ekot.  

 

Vår studie omfattar 61 minuter 

sänt material om svälten på 

Afrikas horn. Mellan vecka 27 

och 33 rapporterades det varje 

vecka. Under veckorna 28, 29 

och 30 sändes 60,2 procent av 

den totala rapporteringen om 

Afrikas horn under 2011 - i de 

studerade programmen. 

 

TV4 Nyheternas rapportering var centrerad till mellan vecka 27 och 36, det första inslaget är 

noterat 4 juli och det sista 5 september.  

Figur 4 (n=32). Antalet sekunder som rapporterades från Afrikas 

horn 2011 fördelat veckovis. 

Fig.5: Reporter i Östafrika – TV4 Nyheterna (V50, 51) 

Figur 5 (n=2x16). Antalet sekunder i inslag med egen reporter, 

annan reporter eller ingen reporternärvaro i Östafrika för TV4 

Nyheterna. 
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Ekot hade en utsänd i Östafrika vid 

fyra tillfällen. Det första inslaget 

med reporter på plats sändes den 8 

maj och kom från Etiopien. Den 

andra omgången var längre och 

resulterade i tre inslag tre dagar i 

rad från den 15 till 17 juni, dessa 

inslag gjordes från Dadaab i Kenya. 

Ekot hade även reportrar på plats i 

Somalia 14 augusti och i Kenya 5 

september. 

 

TV4:s utsända var i Dadaab, 

Kenya, under vecka 29 och 30. 

Inslagen sändes den 22 juli och 

varje dag mellan 26 och 31 juli. 

 

Vi ser tydligt att rapporteringen 

ökade när medierna hade egna 

reportrar på plats; främst Ekot 

vecka 28 (fig.6) och TV4 

Nyheterna vecka 30 (fig.5). Att ha en egen reporter på plats i Östafrika ökar inte bara antalet 

inslag utan tenderar också att göra dem längre (fig.7). Det blev tydligt under de intensiva 

veckorna 28, 29 och 30 där 10 av 17 inslag var över två minuter och gjordes av egna reportrar på 

plats. Andvändning av intervjuer gjorda av andra reportrar – inköpt material – leder också till 

längre inslag. Samtliga inslag med intervjuer gjorda av någon annan reporter än redaktionens 

överstiger två minuter. 

 

 

 

Fig.6: Reporter i Östafrika – Ekot (V50, 51) 

Figur 6 (n=2x16). Antalet sekunder i inslag med egen reporter, 

annan reporter eller ingen reporternärvaro i Östafrika Ekot. 

Figur 7 (V3, V50). Korskörning av inslagens längd i intervall och 

förekomst av egen reporter på plats. Vi ser att inslagen tenderar 

att bli längre om en egen reporter är på plats. 
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6.2 Rapportering i katastrofförebyggande syfte 

Variabel 31 till 33 ställer frågan om 

inslagets diskurs huruvida 

civilbefolkningen lider och är i nöd 

(fig.8). Vi fann ett inslag där diskursen 

var att en svältkatastrof skulle uppstå. 

Detta inslag sändes i TV4 den 4 juli 

och var också TV4 Nyheternas första 

inslag om torkan på Afrikas horn under 

året. Det inslaget var också det enda 

inslag som inte hade en diskurs att 

civilbefolkningen led. Alla andra inslag 

hade diskursen att befolkningen var i 

nöd. Av de 32 inslagen förmedlade 11 

stycken att det även skulle komma att 

bli värre. Det första inslaget där en 

sådan diskurs fanns, sändes 28 juni i 

Ekot. 

 

I figur 9 redovisas variablerna 34 till 36 

som ställer liknande frågor som i V31, 

V32 och V33. Diskursen handlar här i 

stället om världssamfundets agerande. Inte i ett enda inslag fanns diskursen att världssamfundet 

inte agerade. I alla utom fyra inslag fanns en diskurs att världssamfundet gjorde något. Att fyra 

inslag inte tar upp att världssamfundet agerar, V35, krockar inte med resultatet att ingen 

rapporterat att de inte agerat, V34. I 13 inslag finns också diskursen att världssamfundet borde 

göra mer än de nu gör. 

 

 

 

n=3x32 

n=3x32 

Fig.8: Diskurs i inslagen om situationen på Afrikas horn 

Figur 8 (n=3x32). Antal inslag med en viss diskurs i fråga om hur 

situationen på Afrikas horn beskrivs. Presenteras veckovis mellan 

första inslaget, vecka 18, och sista inslaget, vecka 50. 

Fig.9: Diskurs i inslagen om världssamfundet agerar 

Figur 9 (n=3x32). Antal inslag med en viss diskurs i fråga om 

världssamfundet agerar eller inte. Presenteras veckovis mellan 

första inslaget, vecka 18, och sista inslaget, vecka 50. 
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6.3 Komma nära civilbefolkningen 

I 15 av 32 inslag fick publiken 

komma nära civilbefolkningen 

antingen genom intervjuer eller 

berättelser om någon drabbads öde. 

Ekot hade en topp vecka 28 och 

TV4 Nyheterna vecka 30. 

Sambandet med ”egen reporter på 

plats” är uppenbar (jämför fig.5 och 

6). I Ekot fick publiken i 6 av 16 

inslag komma civilbefolkningen 

nära, medan publiken i TV4 

Nyheterna fick göra det 9 av 16 gånger. 

 

6.4 De fick komma till tals 

Civilbefolkningen var de som 

intervjuades flest gånger i inslagen 

från 2011. På andra plats kommer 

företrädare för FN och hjälparbetare 

på plats i Östafrika för en icke 

statlig hjälporganisation. En person 

kan förekomma flera gånger i 

statistiken om de varit med i olika 

inslag. En person räknas bara en 

gång per inslag dock.  

 

 

 

 

 

Fig.10: Antal inslag där vi kommer civilbefolkningen nära (V8) 

Figur 10 (n=32). Antal inslag där vi får komma nära 

civilbefolkningen antingen genom intervju eller genom berättelse. 

Ekot och TV4 Nyheterna redovisas var för sig. 

Fig.11: Intervjupersoner (V4-7) 

Figur 11 (n=4x32). Antal inslag där vilken roll 

intervjupersonerna spelar i inslaget är kvantifierat. 
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Om vi tittar närmare på statistiken 

för intervjuer med civilbefolkningen 

ser vi att TV4 Nyheterna hade minst 

en intervju med någon civil i 6 av 16 

inslag. TV4 Nyheterna hade totalt 

sett minst en intervju i fyra av fem 

inslag, 13 av 16. Ekot hade intervju 

i lite mer än hälften, 9 av 16 inslag, 

av rapporteringen. En tredjedel av 

alla inslag i Ekot innehöll minst en 

intervju med civilbefolkningen. 

 

6.5 De var aktörer 

Med aktörer menar vi 

organisationer, regeringar eller 

myndigheter som framställs i 

inslagen. Antingen organisationen i 

sig eller en företrädare för. De 

behöver inte ha intervjuats. Vi har 

här valt att redovisa de som 

förekommer fler än en gång i 

rapporteringen. FN är den mest 

förekommande följt av al-Shabaab, 

Sveriges regering, UNICEF och så 

vidare.  

 

Vi har också registrerat om de 

framställdes positivt, negativt eller 

neutralt. FN framställdes i 13 fall av 

Fig.12: Intervjuer i TV4 Nyheterna (V4) 

Figur 12 (n=4x16). Andel inslag där minst en civil intervjuas, där 

ingen civil intervjuas och där ingen intervjuas överhuvudtaget i 

TV4 Nyheternas inslag. 

Fig.13: Intervjuer i Ekot (V4) 

Figur 13 (n=4x16). Andel inslag där minst en civil intervjuas, där 

ingen civil intervjuas och där ingen intervjuas överhuvudtaget i 

Ekots inslag. 

Fig.14: Aktörer som förekommer fler än en gång (V9-30) 

Figur 14 (n=22x32). Aktörer, organisationer eller företrädare för, 

i inslagen kvantifierade. Inget krav på intervju. 
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18 positivt, annars framställdes de neutralt. al-Shabaab som förekommer tolv gånger framställdes 

tio gånger av dessa negativt. Sveriges regering som förekommer sex gånger framställdes varje 

gång positivt. Andra aktörer som framställdes positivt är UNICEF, FN:s livsmedelsprogram, 

Afrikanska unionen, Läkare utan gränser, Somalias regering och SIDA. Förutom al-Shabaab 

framställdes Kenyas regering negativt. Rädda Barnen framställdes både positivt och negativt. 

 

De vanligaste aktörerna totalt sett var också de mest förekommande för de enskilda medierna. 

Och de förekommer lika många gånger i Ekot som i TV4 Nyheterna; FN nio gånger och al-

Shabaab sex gånger. Det märks dock en större skillnad på vilket sätt Ekot  

och TV4 Nyheterna framställde aktörerna. Vid 11 av 33 tillfällen var Ekot neutral i 

framställningen av aktörer. TV4 var neutral i 4 av 32 registrerade framställningar. TV4 

Nyheterna var också positiva i 22 av 32 framställningar. 

 

6.6 Här utspelade sig inslagen 

I rapporteringen i Ekot och TV4 Nyheterna nämndes Somalia i nästan alla inslag; i 28 av 32 

inslag. Kenya nämndes i 19 inslag, 

Afrikas horn i 15, Etiopien i 13, 

Östafrika eller Östra Afrika i 8 och 

Djibouti förmedlades i 6 inslag. 

 

6.7 Inslagens längd 

Längden på inslagen varierar från 

20 sekunder till 2 minuter och 48 

sekunder. Det kortaste inslaget 

sändes i TV4 den 4 juli i 

Nyheternas utrikessvep. Det längsta 

inslaget sändes 3 september, även det i TV4 Nyheterna. I snitt var TV4 Nyheternas inslag 2 

minuter och 8 sekunder. Inslagen i Ekot snittade 1 minut och 41 sekunder. 

 

Kategoriserar vi inslagens längd i olika intervaller finner vi att inslag mellan 2 och 2,5 minuter 

var vanligast, 11 stycken (se Totalt-spalten i figur 7). I figur 13 redovisas förekomsten av de 

Fig.15: Förmedlade geografiska områden (V44-49) 

Figur 15 (n=6x32). Geografiska områden som framställs i 

rapporteringen. Räknas max en gång per inslag. 
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Fig.16: Frekvens av inslagens längd (V3) 

Figur 16 (n=32). Inslagens längd presenterade efter vecka och i 

tidsintervall. Flest långa inslag var det vecka 28, 30 och 31. Vi ser 

också att det gjordes långa inslag även vecka 33, 35 och 36. 

< 0,5 min 
0,5 – 1 min 
1 -1,5 min 
1,5 - 2 min 
2 – 2,5 min 
2,5 - 3 min 
3 – 3,5 min 

1 inslag 
2 inslag 
3 inslag 

4 inslag 

Fig.17: Orsaker och konsekvenser (V37-40, V42) 

Figur 17 (n=5x32). I hur många inslag Ekot respektive TV4 

Nyheterna tog upp vissa orsaker till katastrofen, samt 

konsekvenser av den. 

olika intervallen. Vi kan bland 

annat utläsa att under veckorna 28, 

29 och 30 förekom flera inslag på 2 

minuter eller mer, men också korta 

på under en halv minut. Vi ser 

dessutom en trend under veckorna 

33, 35 och 36 att inslagen enbart är 

av längre karaktär. 

 

 

6.8 Vinklar och aspekter 

Slutligen, figur 16, där redovisas 

hur ofta Ekot eller TV4 Nyheterna 

tar upp olika aspekter på orsaker 

och konsekvenser. TV4 Nyheterna 

tog upp konflikten i Somalia, 

matpriser och flyktingströmmarna 

oftare än Ekot.   
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7 Analys 

7.1 Antal reportage 

Totalt rapporterades det från den humanitära katastrofen på Afrikas horn i 32 sändningar under 

året 2011. Ekot och TV4 Nyheterna rapporterade totalt 16 sändningar var. Ekot tog för första 

gången upp torkan 8 maj medan TV4 Nyheterna väntade till 4 juli.  

7.2 Förebyggande rapportering 

Genom väderrapporter vi har tagit del av, se 1.3 Bakgrund, har man kunnat konstatera att 

katastrofen var väntad. Oxfam och Rädda Barnen släppte en gemensam rapport
104

 i januari 2012 

där de kritiserade omvärlden att inte agera i tid. Genom ett förebyggande hjälparbete hade 

räddningsaktionen blivit mer kostnadseffektiv och bidragit till att undvika både lidande och 

dödsfall. Därför började vi vår granskning redan den 1 januari för att se om något av medierna 

rapporterade i ett förebyggande syfte. Under årets första sex månader hade Ekot gjort två 

reportage och TV4 Nyheterna inget. 

När vi tolkar våra analyserade reportage kan vi konstatera att det endast i ett fall förekommer en 

diskurs i ett inslag att katastrofen inte börjat men är i antågande. Det är i TV4 Nyheternas första 

inslag den 4 juli. Däremot rapporteras det i 34 procent av inslagen att läget kommer att försämras 

för den redan lidande civilbefolkningen. Reportagen skildrar alltså en pågående katastrof men 

säger också att läget kommer att försämras. Detta kan också ses som en förebyggande 

rapportering. Reportagen med denna diskurs inträffar inte under en och samma kortare tidsperiod 

utan är fördelade på i stort sett hela tidsperioden för rapporteringen. 

Inget av våra 32 inslag har en diskurs att omvärlden inte agerar. Däremot säger 41 procent av 

inslagen att omvärlden borde göra mer för att undvika att katastrofen blir ännu värre. Dessa 41 

procent inträffar inte heller under en specifik tidsperiod utan är istället utspridda över hela 

perioden. Anledningen till detta kan vara att vinkeln på reportagen ofta skiljer sig för att 

mottagarna inte ska tröttna på samma nyheter. 

Ekots och TV4 Nyheternas redaktioner trodde antagligen att de rapporterade från katastrofens 

”Big bang” i juli men när sedan katastrofen i början av september når sin topp och 13,3 miljoner 

människor är i behov av nödhjälp har rapporteringen nästan helt upphört.  
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Det finns ett reportage under året som berör ämnet att arbeta förebyggande. Det är i Ekot 11 

augusti där nyheten är att Sida omfördelat pengar för långsiktiga insatser till kortsiktiga insatser. 

Beslutet har fått kritik eftersom pengar för långsiktiga insatser kan hindra katastrofer. En anställd 

på Sida försvarar beslutet med att de måste agera i denna pågående katastrof. 

Den mesta rapporteringen skedde vecka 28 och 30. Samtidigt ser vi att antalet nyregisteringar i 

Dadaab är mer jämn över året med en ökning under sommaren för att sedan bli noll när 

registeringen stängde (se 1.3.7 Statistik). Antalet nyregisteringar ökade fram till vecka 34 då 

trycket på Dadaab var som störst. Vid samma tidpunkt minskar rapporteringen.  

 

7.3 Hur förändras rapporteringen under året?  

Vi ser en trend att rapporteringen blir mer inriktad på människoöden under sommaren. Det tror vi 

beror främst på att Ekot och TV4 Nyheterna har egna reportrar på plats. Ekot vecka 28 och TV4 

Nyheterna vecka 30. Före och efter de intensiva veckorna 28, 29 och 30 är bevakningen mer 

övergripande och mer ”opersonlig”. 

 

7.4 Vinkel på nyheterna 

En av de tydligaste vinklarna vi kan se är att lyfta fram barnens utsatta situation. När vi får 

komma civilbefolkningen nära kan vi se att 87 procent av inslagen skildrar barnens utsatta 

position. Skildringen att föräldrar varit tvungna att lämna sina svagaste barn att dö för att rädda 

resterande del av familjen återkommer ofta. Ett vanligt inslag är också att den utsända 

journalisten besöker en avdelning för undernärda barn på ett av Dadaabs sjukhus i östra Kenya. 

Där filmas barnet medan föräldern som sitter på sängkanten intervjuas av journalisten. Detta är 

ett effektivt sätt att väcka känslor hos mottagaren och att få mottagaren att identifiera sig med 

vad de ser eller hör, tror vi. En förälder som är bekymrad över sitt sjuka barn är något många kan 

relatera till. 

Eftersom katastrofen sker i ett antal länder på Afrikas horn vore det logiskt att styrande politiker 

förekommer, både på lokal- och på riksnivå, som berättar om läget och vad som borde göras. 

Kanske också ge en förklaring till vad som gick fel. Därför lade vi in variabler på om politiker i 

Östafrika blev intervjuade eller nämnda. De lokala politikerna blev aldrig nämnda eller 
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intervjuade medan Kenyas regering blev nämnda två gånger i negativ anda, Etiopiens en gång i 

positiv anda och Somalias två gånger i positiv anda. Istället vinklas inslagen mer till FN och 

deras insatser. FN nämns i 56 procent av inslagen, 84 procent av dem i positiv anda.  

Genom denna rapportering och uppdelning i intervjuerna mellan civila och hjälparbetare anser vi 

att de utomstående ses som handlingskraftiga medan lokalbefolkningen inte gör det. Den 

afrikanska befolknignen blir offer och de västerländska hjälparbetarna blir hjältar. 

 

7.5 Vilka får komma till tals i rapporteringen? 

Den grupp som oftast blir intervjuad är civilbefolkningen. Eftersom journalisterna i den 

rapportering som ingår i studien inte kan arbeta i Somalia på grund av det osäkra säkerhetsläget 

sker intervjuerna i flyktingläger utanför Somalia. Oftast är det fruktansvärda historier som 

berättas. Av alla intervjuer är 45 procent med civilbefolkningen. För många svenskar är dessa 

intervjuer de enda rösterna de hör från den här delen av världen. Det kan mycket väl innebära att 

bilden av dessa länder blir synonym med elände och svält. 

På delad andraplats, båda med 13 procent av alla intervjuer, kommer FN och hjälparbetare på 

plats för icke statliga hjälporganisationer. I FN:s fall är det ofta höga chefer som är på plats för 

att ge en bild av läget inför många journalister. Intervjuerna sker på engelska. Bland 

hjälparbetarna för icke statliga hjälporganisationer sker intervjuerna på svenska. Båda dessa 

grupper skildras på ett positivt sätt eftersom de engagerar sig för Afrikas befolkning. 

 

7.6 Skillnader mellan Ekots och TV4 Nyheternas rapportering 

Trots att Ekot och TV4 Nyheterna sände från Afrikas horn lika många gånger kan man se flera 

påtagliga skillnader. 

Den första är att TV4 generellt har längre inslag. Totalt sände Ekot 27 minuter från Afrikas Horn 

under 2011 vilket gör att snittreportaget är cirka 1 minut och 41 sekunder. TV4 Nyheterna sände 

totalt 34 minuter vilket gör snittreportaget 2 minuter och 8 sekunder. Med tanke på att Ekot och 

TV4 Nyheterna har lika långa sändningar, ungefär 14 minuter nyheter, är detta värt att poängtera. 
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TV4 Nyheternas rapportering är mycket mer koncentrerad till en kortare tidsperiod. Under de  

sista 16 dagarna i juli sändes 79 procent av årets totala rapportering. Ekot sänder 25 procent av 

sina inslag innan denna period, 20 procent under motsvarande 16 dagar och 54 procent sändes 

efter juli. Med tanke på att vår kvantitativa studie sträckte sig över ett års tid är detta 

anmärkningsvärt. En möjlig förklaring är att TV4 Nyheterna beslutade att skicka ner en reporter 

snabbt efter att FN deklarerat att det rådde svält i vissa regioner i Somalia. Då kom 

rapporteringen igång men avtog sedan när reportern lämnade regionen. 

 

TV4 Nyheterna spelar mer på känslor genom möten med civilbefolkningen än vad Ekot gör i 

rapporteringen. I TV4 är det intervjuer i fyra av fem inslag varav närmare hälften av de inslagen 

inkluderar en intervju med civilbefolkningen. TV4 Nyheterna anspelar på barnens utsatta 

situation i tre av fyra inslag och är endast neutral i en av åtta beskrivningar av olika aktörer. 

 

En annan skillnad är att TV4 Nyheterna har en reporter på plats i Östafrika endast en gång 

medan Ekot har det vid fyra olika tillfällen. Trots detta har TV4 mer sändningstid med en utsänd 

på plats än Ekot. TV4 Nyheterna utnyttjar alltså sin utsända i mycket högre grad. Totalt sänds 55 

procent av årets rapportering från TV4 Nyheterna under de sex inslag när deras utsände är på 

plats i Kenya i slutet av juli. Ekots fyra utsända står också för sex inslag som blir 51 procent av 

årets bevakning. 

Bakom den humanitära katastrofen på Afrikas horn fanns tre huvudorsaker.  

● Värsta torkan på 60 år. 

● Konflikten i Somalia. 

● Ökade livsmedelspriser som inte enbart beror på torkan. 

 

Vi ville se hur Ekot och TV4 förmedlade detta. Båda två fick i majoriteten av inslagen med att 

torkan var en orsak. De ökade livsmedelspriserna nämndes i Ekot två gånger och i TV4 

Nyheterna tre gånger. Konflikten i Somalia tog TV4 Nyheterna upp 50 procent mer, nio mot sex. 

Detta kan bero på att Ekot vinklar sina reportage annorlunda vilket inte behöver betyda något 
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negativt. Men TV4 Nyheterna gav i huvudsak den mest förklarande journalistiken över 

problemen. 

En vanlig vinkel i den här typen av rapportering är att anspela på barnens utsatta position. Här 

var det en påtaglig skillnad. 44 procent av Ekots inslag anspelar på barns utsatta situation medan 

75 procent av TV4 Nyheternas inslag gör det. Att anspela på barnens situation är inte alls 

konstigt eftersom de var absolut mest utsatta. Men skillnaden blir ganska påtaglig när man 

tittar/lyssnar på reportagen. 

En vanlig trend vid internationell bevakning är att de stora mediejättarna i världen bevakar en 

händelse och de andra följer efter och köper upp material från dem. Ekots första inslag från 

katastrofen skildras från torkans Etiopien i maj med en egen reporter på plats. Vårt intryck är att 

de inte har blivit inspirerade av någon internationell mediejätte. TV4 däremot gör sin första 

rapportering två månader senare där de köpt in material.  
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8 Slutsats 
 

Vår huvudfrågeställning var hur rapporteringen från SR Ekots och TV4 Nyheternas 

huvudsändningar såg ut av den humanitära katastrofen på Afrikas horn kopplad till torkan under 

hela året 2011. 

Rapporteringen var i stor grad koncentrerad till de perioder som medierna hade en utsänd på 

plats. Eftersom TV4 Nyheterna endast hade det en gång var deras rapportering mest 

koncentrerad till en period och den var i slutet på juli. Ekot hade mer spridning på sina reportage 

eftersom de hade utsända på plats fyra gånger.  

Att mediebevakningen var intensiv under den perioden hade troligtvis som effekt att mottagarna 

i Sverige tolkade det som att katastrofen då var som värst. Ungefär 11,6 miljoner människor 

behövde då humanitär hjälp. Katastrofen fortsatte dock att eskalera och cirka två månader senare 

var 13,3 miljoner människor i akut behov av hjälp. Trots detta hade bevakningen av katastrofen i 

stort sett helt upphört. Det rapporterades alltså inte längre från Afrikas horn när läget var som 

värst. 

Den förebyggande rapporteringen förekom i mycket begränsad omfattning. Ekots första 

reportage var nästan två månader innan den övriga rapporteringen kom igång men det hade inte 

någon särskild förebyggande prägel. Diskursen i inslaget var inte att en stor katastrof var på 

gång. Rapporteringen i juli kan ses som förebyggande eftersom katastrofens värsta period 

inträffar två månader senare. Dock är diskursen i de inslagen att en katastrof pågår och inte att en 

stor katastrof väntas komma. 

Majoriteten av alla intervjuer sker med den drabbade civilbefolkningen. De berättar ofta 

fruktansvärda historier där barn är de som är mest utsatta. FN-personal och hjälparbetare 

intervjuas också och framstår som oerhört viktiga för civilbefolkningens överlevnad. 

Totalt rapporterades det i 61 minuter från den humanitära katastrofen på Afrikas horn 2011 i 

TV4 Nyheternas och Ekots huvudsändningar. Det fördelades på 27 minuter i Ekot och 34 

minuter i TV4 Nyheterna. 
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9 Diskussion 

 

Vi skrev denna uppsats efter att Radiohjälpens generalsekreterare Finn Norgren, i en 

mejlkonversation med oss 14 februari 2012, beklagade sig och skrev följande: 

 

“Den s.k. svältkatastrofen i Östafrika just nu har pågått i många, många år men råkade nå 

någon sorts nivå där den plötsligt blev intressant i juli. Jag är rätt uppgiven, utrikesjournalistik 

idag är rent kommersiell, det gäller att sälja sina TV-bilder. Den stora gruppen utrikeskorrar i 

Sydafrika har te ex haft ett mördande trist år sen fotbolls-VM, de får inte sälja något alls från 

den delen av världen, sen Nordafrika drog igång.” 

 

Det visade sig att Finn Norgren hade mycket bra koll på läget. Majoriteten av bevakningen var ju 

faktiskt i juli. Detta var alltså ett resultat som vi förväntat oss. Annars var vi inte särskilt pålästa i 

ämnet och blev därför förvånade över att rapporteringen efter juli minskar i ungefär samma takt 

som katastrofen ökar. Vi trodde inte att Ekot och TV4 Nyheterna skulle välja att inte rapportera 

från katastrofen när den var som värst.  

I analysdelen skriver vi om att befolkningen på Afrikas horn gestaltas som offer medan 

västvärlden gestaltas som hjältar. Detta är något som vi konstaterar. Dock lägger vi inga 

värderingar vid det. Kanske är det sådan bevakning som krävs för att få igång givandet till 

biståndsorganisationerna. De som drabbas av svälten borde ju vara de som skildras i denna 

rapportering och det vore ju konstigt att säga att de inte är en mycket utsatt grupp. För att 

motverka att svenskars bild av Afrika blir denna krävs en mångsidig rapportering där man 

skildrar annat än svält och elände. Man kan också försöka ge en bild av vad som ligger bakom 

torkan. Den nuvarande rapporteringen skildrar länder som inte kan ta hand om sig själva. Inga 

bakomliggande resonemang görs till vad som ligger bakom torkan.  

I början av arbetet tänkte vi undersöka hur medierna reagerade på hjälporganisationers 

pressmeddelanden. Dock insåg vi att det skulle ta för mycket av vår tid att komma fram till ett 

tillförlitligt resultat. Vi kan ändå här i diskussionsdelen konstatera att FN:s kontor för humanitärt 
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bistånd, OCHA, under hela året släppte pressmeddelanden där man rapporterade om den kritiska 

situationen i Östafrika. Responsen från Ekot och TV4 Nyheterna var dock mycket sval. Svenska 

hjälporganisationer var mycket passiva med sina pressmeddelanden.  

 

9.1 Agenda-setting 

För att se om Sveriges befolknings engagemang påverkades av mediernas agenda-setting bad vi 

Rädda Barnen om statistik på när deras insamlingspengar kom in. Jämför man figur tre (Rädda 

Barnens insamling) och figur fyra (total rapportering) kan man se vissa likheter. Vecka 27 börjar 

den ihållande rapporteringen. Vecka 28 tar rapporteringen fart ordentligt, för att fortsätta vecka 

29 och i ännu högre omfattning under vecka 30. Rädda Barnens insamling ökar snabbt mellan 

vecka 27 och 29. Insamlingens topp är vecka 30 och sedan sjunker insamlingen. Vi kan inte dra 

några slutsater då vi inte tagit del av flera organisationers insamling. 

Vi tycker dock att detta är intressant för diskussionen då det ändå säger någonting. Främst att 

Rädda Barnens insamling och mediernas rapportering är som starkast direkt efter att FN 

deklarerat svält i två regioner i Somalia. Sedan ökar katastrofen i omfattning och är som värst i 

början av september. Samtidigt som katastrofen ökar så avtar både rapporteringen och 

insamlingen.  

Det visar också att medier är mycket viktiga för att hjälporganisationer ska nå ut till Sveriges 

befolkning. Det visar hur viktigt agenda-setting är för insamlandet av pengar till katastrofer.  

 

9.2 Nyhetsvärdering 

Erik Fichtelius  hade nio viktiga kriterier på vad som är en bra nyhet. Den humanitära katastrofen 

på Afrikas horn stämmer bra in på vissa kriterier och dåligt på vissa. Det är svårt att få teorin 

nyhetsvärdering att peka åt ett och samma håll. Stämmer inte nyheten in på något av kriterierna 

rapporterar troligtvis inte medierna alls. Stämmer alla kriterier in på nyheten blir det enormt 

mycket rapportering. Här resonerar vi kort om hur varje kriterie stämmer överens med 

katastrofen på Afrikas horn: 

Färsk: Katastrofen var långdragen och visst väcks ett engagemang i början när allt är färskt. 

Framför allt när FN deklarerar svält i två regioner i Somalia. Sedan fortsätter katastrofen men 

medierna slutar rapportera. Kan bero på att det känns uttjatat och inte längre färskt. 
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Okänd: Ingen särskild okänd information når mottagarna. 

Nära: Katastrofen är långt bort både geografiskt och kulturellt. 

Ovanlig: En humanitär katastrof från Afrika är inte ovanlig. En svältkatastrof är inte heller 

ovanlig. 

Kvarstående missförhållanden: Eftersom katastrofen är mycket långdragen har man kunnat 

göra uppföljningar. Än i dag kan sådan rapportering göras. 

Personlig: Eftersom det är en humanitär katastrof går det att hitta intressanta människor. De 

flesta intervjuerna är också med civilbefolkningen. 

Spännande: Diskursen i inslagen är ofta att läget är extremt kritiskt. Man kan tänka sig att det 

hos mottagaren då blir en viss spänning när man inte vet hur katastrofen ska sluta. Desto längre 

tiden går desto mindre spännande blir det. 

Egen: Denna nyhet har varken Ekot eller TV4 Nyheterna grävt fram. Däremot när medierna har 

en reporter på plats i Östafrika producerar denna egna nyheter som när de sänds är unika. Därför 

sker den mesta rapporteringen när det är reporter på plats. 

Viktig: Nyheten är inte viktig för Sverige. Konsekvenserna för dem påverkar inte oss i hög grad. 

 

9.3 Katastrofrapportering 

I Nohrstedts
105

 bok hävdas det att nästan all rapportering sker under katastrofens värsta skede. 

Detta stämmer inte i vår studie eftersom katastrofens värsta skede var i september medan 

rapporteringen i huvudsak skedde i juli och augusti. Detta tror vi berodde på att katastrofen redan 

i juli var så pass omfattande. Den värsta torkan på 60 år hade drabbat Östafrika och människor 

svalt ihjäl. Att inte rapporteringen fortsatte när katastrofen förvärrades berodde antagligen på att 

redaktionernas uppfattning var att den svenska befolkningen inte längre ville höra mer om 

eländet från Afrikas horn.  

 

9.4 Internationell bevakning 

Att Ekot gör sin första sändning i början av maj och att de har en egen reporter på plats i Etiopien 

är imponerande, eftersom det var i maj som, bland annat, FEWS NET kunde konstatera att regnet 
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uteblivit och att den befarade katastrofen nu skulle komma att bli ett faktum. TV4 gör sitt första 

inslag två månader senare och då med inköpta bilder.  

Vårt intryck är att TV4 Nyheterna är mer beroende av internationella stora medier än vad Ekot 

är. Vi kan dock inte avgöra om det är tillgången till bilder som utlöser deras bevakning eller om 

det är något annat som triggat igång nyhetsförmedlingen. De första och de sista inslagen som 

TV4 Nyheterna sänder använder inköpta bilder.  

Ekot har fyra utsända under året medan TV4 Nyheterna har en. Antagligen för att Ekot som 

public service har mer resurser än reklamfinansierade TV4. Om TV4 Nyheterna skulle ha en 

reporter på plats två månader innan Ekot hade vi blivit mer förvånade.  

 

9.5 Förslag på framtida forskning 

Vår studie skulle kunna kompletteras med en kvalitativ undersökning där man intervjuar Ekots 

och TV4 Nyheternas nyhetschefer om hur de ser på rapporteringen och hur de resonerade. 

Sådana intervjuer kan också ge tydligare svar på vilka källor de använt sig av och hur 

hjälporganisationerna arbetat mot medierna för att få ut sina budskap. 

Vi skulle gärna göra liknande studier från andra internationella katastrofer och händelser. Till 

exempel jämföra med jordbävningen på Haiti, terrordåden i USA och England, jordbävningen i 

Japan med flera. Då kan man analysera vad som skiljer dem i nyhetsvärderingsaspekter och hur 

mycket sändningstid det skiljer. 

Sambandet mellan mediers agenda-setting och hjälporganisationers insamlingar. Man kan anta 

att människor skänker mer pengar till en specifik händelse när denna är på agendan. Hur viktigt 

är det för hjälporganisationerna att katastrofen som det ska samlas in pengar till är med i 

nyhetssändningar? Genom att kartlägga när mediernas rapportering sker och när 

hjälporganisationernas pengar samlas in kan man antagligen finna ett ganska tydligt svar. 
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Vi skulle gärna se forskning på vilka nyheter som förmedlas från Afrika. Genom att använda 

samma metod som vi använt oss av, att gå igenom körscheman för olika medier, kan man enkelt 

hitta inslagen. Förslag på variabler kan vara: 

 Uppfattas nyheten som positivt? 

 Uppfattas nyheten som negativt? 

 Förekommer dödsfall i reportaget? 

 Förekommer lidande människor i reportaget? 
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Bilaga 1: Kodbok och tolkningsregler 
 

Kodbok 

Nedan följer våra variabler i den kvantitativa innehållsanalysen. 

V1 Program 
1. Ekot 16.45 
2. TV4 Nyheterna 22.00 
3. TV4 Nyheterna 19.00 
 
V2 Publiceringsdatum 
 
V3 Inslagets längd i sekunder 
1. 1-29s 
2. 30-59 
3. 60-89 (1 - 1,5 min) 
4. 90-119 
5. 120-149 (2 - 2,5 min) 
6. 150-179 
7. 180-209 (3 - 3,5 min) 
8. 210-239 
9. 240-269 (4 - 4,5 min) 
10. 270-299 
11. 300-329 (5 - 5,5 min) 
12. 330-359  
13. 360 och över (6 min) 
V4 Vem är den första intervjupersonen? 
V5 Vem är den andra intervjupersonen? 
V6 Vem är den tredje intervjupersonen? 
V7 Vem är den fjärde intervjupersonen? 
1. Ingen intervjuas / Ingen andra person intervjuas / Ingen tredje person intervjuas / 

Ingen fjärde person intervjuas 
2. Civilbefolkning 
3. Hjälparbetare, på plats för icke statlig hjälporganisation 
4. Hjälparbetare, på plats för FN 
5. Företrädare för icke statlig hjälporganisation, i Sverige 
6. Företrädare för icke statlig hjälporganisation, internationellt 
7. Företrädare för statlig biståndsorganisation, i Sverige 
8. FN:s generalsekreterare 
9. Annan företrädare för FN 
10. Företrädare för Sveriges regering 
11. Företrädare för Kenyas regering 
12. Företrädare för Etiopiens regering 
13. Företrädare för Afrikanska unionen 
14. Lokalpolitiker, Somalia 
15. Lokalpolitiker, Kenya 
16. Lokalpolitiker, Etiopien 
17. Företrädare för kenyansk militär 
18. Företrädare för militär FN-styrka 
19. Företrädare för militär AU-styrka 
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20. Företrädare för al-Shabaab 
21. Expert, i Sverige 
22. Journalist, i Sverige 
23. Journalist, på plats 
24. Lokal sjukhuspersonal, Östafrika 
 
V8 Får vi komma nära civilbefolkningen - hur framställs deras situation?  
1. Nej, vi kommer inte nära civilbefolkningen  
2. Ja, situationen framställs i huvudsak som hoppfull  
3. Ja, situationen framställs i huvudsak utan hopp  
 
V9 Skildras lokalpolitiker från Somalia - positivt eller negativt? 
V10 Skildras lokalpolitiker från Kenya - positivt eller negativt? 
V11 Skildras lokalpolitiker från Etiopien - positivt eller negativt? 
V12 Skildras lokalpolitiker från Djibouti - positivt eller negativt?  
V13 Förmedlas Sveriges regering eller företrädare för - positivt eller negativt? 
V14 Förmedlas Kenyas regering eller företrädare för - positivt eller negativt? 
V15 Förmedlas Etiopiens regering eller företrädare för - positivt eller negativt? 
V16 Förmedlas Somalias regering eller företrädare för - positivt eller negativt? 
V17 Förmedlas Afrikanska unionen eller företrädare för - positivt eller negativt? 
V18 Förmedlas al-Shabaab eller företrädare för - positivt eller negativt? 
V19 Förmedlas FN, eller företrädare för, utan underorganisation - positivt eller negativt? 
V20 Förmedlas FN:s flyktingorgan, UNHCR, eller företrädare för - positivt eller negativt? 
V21 Förmedlas FN:s livsmedelsprogram, WFP, eller företrädare för - positivt eller negativt? 
V22 Förmedlas FN:s kontor för humanitärt bistånd, OCHA, eller företrädare för - positivt eller 
negativt? 
V23 Förmedlas FN:s barnrättsorganisation, UNICEF, eller företrädare för - positivt eller negativt? 
V24 Förmedlas Internationella valutafonden, IMF, eller företrädare för - positivt eller negativt? 
V25 Förmedlas Röda korset eller företrädare för - positivt eller negativt? 
V26 Förmedlas Rädda barnen eller företrädare för - positivt eller negativt? 
V27 Förmedlas Läkare utan gränser eller företrädare för - positivt eller negativt?  
V28 Förmedlas Oxfam eller företrädare för - positivt eller negativt? 
V29 Förmedlas Radiohjälpen eller företrädare för - positivt eller negativt? 
V30 Förmedlas SIDA eller företrädare för - positivt eller negativt? 
1. Nej  
2. Ja positivt 
3. Ja negativt 
4. Ja neutralt 
 
V31 Är diskursen i inslaget att civilbefolkningen inte lider - men kan komma att göra? 
V32 Är diskursen i inslaget att civilbefolkningen lider? 
V33 Är diskursen i inslaget att civilbefolkningen lider och att det kommer bli värre? 
V34 Är diskursen i inslaget att världssamfundet ännu inte agerar? 
V35 Är diskursen i inslaget att världssamfundet agerar? 
V36 Är diskursen i inslaget att världssamfundet agerar men borde göra mer? 
1. Nej 
2. Ja 
 
V37 Tas torka upp som bidragande orsak till problemet? 
V38 Tas ökande matpriser upp som bidragande orsak till problemet? 
V39 Talas det om att civilbefolkningen flyr sina hem? 
V40 Tas konflikten i Somalia upp som en försvårande faktor i hjälparbetet? 
V41 Anspelar inslaget på barnens utsatta situation? 
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V42 Tas regn upp som försvårande faktor i hjälparbetet? 
V43 Behandlas frågan om vikten av förebyggande åtgärder för framtida liknande katastrofer? 
1. Nej 
2. Ja 
 
V44 Förmedlas Somalia som geografiskt område i inslaget? 
V45 Förmedlas Etiopien som geografiskt område i inslaget? 
V46 Förmedlas Kenya som geografiskt område i inslaget? 
V47 Förmedlas Djibouti som geografiskt område i inslaget? 
V48 Förmedlas Afrikas horn som geografiskt område i inslaget? 
V49 Förmedlas Östafrika/Östra Afrika som geografiskt område i inslaget? 
1. Nej 
2. Ja 
 
V50. Är Ekots/TV4:s reporter på plats i Östafrika? 
1. Nej 
2. Ja, i Kenya 
3. Ja, i Etiopien 
4. Ja, i Somalia 
5. Ja, i Djibouti 
6. Ja, någonstans i Östafrika (går inte att avgöra var) 
 
V51. Är någon annan reporter än Ekots/TV4:s egen på plats i Östafrika? 
1. Nej 
2. Ja, i Kenya 
3. Ja, i Etiopien 
4. Ja, i Somalia 
5. Ja, i Djibouti 
6. Ja, någonstans i Östafrika (går inte att avgöra var) 
9.  Oklart 
 
V52. Är Ekots/TV4:s reporter på plats i Dadaabs flyktingläger? 
1. Nej 
2. Ja 
9.  Oklart 
 
V53. Är någon annan reporter än Ekots/TV4:s egen på plats i Dadaabs flyktingläger? 
1. Nej 
2. Ja 
9.  Oklart 
 
V54. Förmedlas Dadaabs flyktingläger i inslaget? 
1. Nej 
2. Ja 
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Tolkningsregler 

I enlighet med rekommendation från författarna till Metodpraktikan så skriver vi tolkningsregler 

för våra variabler
106

. 

V1 - V3: Konkreta svar; vilket program, vilket datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) och inslagets längd. 

Inslagets längd inkluderar “påa” och eventuell “ava”. 

V4 - V7: I vilken egenskap blir personen intervjuad. Om ingen speciell titel anges eller anas är 

personen civil. 

V8: Denna variabel är till för att visa hur nära vi kommer den drabbade civilbefolkningen. För att 

“komma nära” krävs att personen intervjuas eller att personens historia beskrivs ingående. 

V9 – V30: Vilka framställs och hur framställs de? Om en minister för Sveriges regering beskrivs 

i inslaget som minister, och “Sveriges regering” inte nämns så ger det utslag. Ministern är en 

företrädare för regeringen. För att personen ska få utslaget positivt eller negativt ska 

organisationen/personen vara aktiv i inslaget - någon form av handling måste ske.  

V31: Är inslagets diskurs att civilbefolkningen inte lider, att det råder någon form av normalitet, 

men att det finns indikationer på att läget kommer att försvåras - då ger denna variabel utslag. 

V32: Är inslagets diskurs att civilbefolkningen lider, att det råder brist på mat, vatten eller andra 

förnödenheter - då ger denna variabel utslag. 

V33: Är inslagets diskurs att civilbefolkningen lider och att det med stor sannolikhet kommer att 

bli ännu svårare än i rådande situation - då ger denna variabel utslag. 

V34: Är inslagets diskurs att världssamfundet inte agerar, att det uttalas att ingenting görs - då 

ger denna variabel utslag. 

V35: Är inslagets diskurs att världssamfundet agerar, att någon form av humanitärt bistånd når 

fram till civilbefolkningen - då ger denna variabel utslag. 

V36: Är inslagets diskurs att världssamfundet agerar, att någon forma av humanitärt bistånd når 

fram till civilbefolkningen men att det inte är tillräckligt - då ger denna variabel utslag. 
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V37 - V40: Frågorna besvaras med ja eller nej. 

V41: Anspelar inslaget i det sagda på barnens utsatta situation genom journalisterna eller 

intervjupersonen så är utslaget ja. 

V42: Frågan besvaras med ja eller nej. 

V43: Talas det om att lära av denna katastrof för att undvika/förbygga liknande i framtiden? 

V44 - V49: Frågan besvaras med ja eller nej. 

V50: Har Ekot eller TV4 Nyheterna en egen reporter på plats i Östafrika ska denna ge utslag. 

Variabelvärdena ska sedan preciseras med var i Östafrika personen finns. Det finns ett 

variabelvärde om det inte går att avgöra var i Östafrika reportern befinner sig. 

V51: Bedöms på lika sätt som V50 med skillnaden att reportern inte är utsänd av Ekot eller TV4 

Nyheterna. Det kan vara en reporter i ett inslag som är inköpt från en nyhetsbyrå eller annat 

medium. Här finns också variabelvärdet “okänd” då en intervju/presskonferens är inspelad på en 

plats som inte går att avgöra var och att det samtidigt inte går att utesluta att det kan vara i 

Östafrika. 

V52: Har de studerade medierna en egen reporter på plats i Dadaab, Kenya, ska denna ge utslag. 

Här finns också värdet “oklart”. Det värdet ska användas om inslaget utspelar sig på en plats, ett 

flyktingläger, som inte går att avgöra om det är Dadaab eller inte. 

V53: Bedöms på lika sätt som V52 med skillnaden att reportern inte är utsänd av Ekot eller TV4 

Nyheterna.  

V54: Frågan besvaras med ja eller nej. 
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Bilaga 2: Organisationer 
 

Lista med organisationer som förekommer i studien. Internationella organisationer benämner vi 

antingen med den engelska förkortningen eller med det svenska namnet – undantaget är när vi 

talar om Förenta nationerna i stort, då används svenska FN och inte engelska UN. 

FEWS NET; Famine Early Warning System Network. Verksamhet finansierad av den 

amerikanska myndigheten USAID som arbetar för internationellt samarbete, det vill säga USA:s 

motsvarighet till svenska Sida. FEWS NET arbetar för att identifiera och varna om 

uppkommande svältkatastrofer. En av FEWS NET:s mer kända samarbetspartner är amerikanska 

rymdstyrelsen NASA.
107

 Saknar erkänd svensk översättning, så vi benämner den endast som 

FEWS NET. 

FSNAU; Food Security and Nutrition Analysis Unit - Somalia. På svenska: FN:s organ för mat- 

och näringsfrågor i Somalia. Tillhandahåller information och analyser av den dåliga 

livsmedelstryggheten i Somalia samt kartlägger dess orsaker. Organisationen bildades av FN:s 

livsmedelsprogram 1994.
108 

IMF; International Monetary Fund. På svenska: Internationella valutafonden. Internationellt 

samarbete som grundades efter depressionen på 1930-talet. I dag har organisationen 188 

medlemsländer och dess huvudsyfte är att arbeta för internationell finansiell balans.
109 

IPCC; Intergovernmental Panel on Climate Change. På svenska: FN:s klimatpanel. 

Internationell vetenskaplig organisation som ska vara världsledande i frågor rörande 

klimatförändringar.
110

 Ska inte förväxlas med IPC-skalan. 

OCHA; United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. På svenska: FN:s 

kontor för humanitärt bistånd. Har ansvar för att samordna internationellt humanitärt bistånd för 

både statliga och icke statliga organisationer.
111 
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Sida; Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete. Svensk myndighet vars uppdrag är att 

minska fattigdomen i världen.
112

 

UNHCR; The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees. På svenska: FN:s 

flyktingorgan. Arbetar med att leda och organisera internationella aktioner för att lösa 

flyktingfrågor samt värna om flyktingars rättigheter och välbefinnande.
113

 

WFP; World Food Programme. På svenska: FN:s livsmedelsprogram, alternativt FN:s 

matprogram. Arbetar för att bekämpa hunger bland fattiga i mer än 73 länder och finansieras 

genom bidrag.
114 

WHO; World Health Organisation. På svenska: Världshälsoorganisationen. FN:s organ för att 

skapa normer och standarder inom hälsa, erbjuda ledarskap och teknisk support inom hälsoarbete 

samt övervaka hälsotrender världen över.
115 

WMO; World Meteorological Organization. På svenska: FN:s meteorologiska organisation. 

FN:s organ för att följa hur aktiviteter i atmosfären och i haven påverkar klimatet. 
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