
Hungerns Ansikte

En studie av nyhetsrapporteringen om det svältdrabbade Afrikas horn 2011
A study of news reporting on the famine stricken Horn of Africa 2011

Sol Agin

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

Kandidatprogrammet i kommunikation och globala medier

Grundnivå/15hp

Examinator: Liselotte Englund

2013-06-13



Medie- och kommunikationsvetenskap C                                                                                      Karlstads Universitet
Hungerns Ansikte                      VT 2013
Sol Agin

Sammanfattning

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka huruvida amerikanska och brittiska 

dagstidningars bevakning av svältkatastrofen på Afrikas horn 2011 utvecklades och 

förändrades från en månad innan och en månad efter att FN den 20 juli samma år förkunnade

att området var drabbat av svält. Dessutom avses undersöka om rapporteringens fokus 

förändrades efter 20 juli för att sätta dagens rapportering i förhållande till tidigare 

rapportering av svältkatastrofer i Afrika, eftersom rapporteringen är avgörande för 

omvärldens respons. I denna uppsats ställs fyra forskningsfrågor; Hur förändrades 

rapporteringsfrekvensen efter 20 juli 2011 i förhållande till teorier om katastrofrapportering? 

Hur förhåller sig Storbritanniens och USA:s rapportering om positiva respektive negativa 

ämnen med tidigare bilder av Afrika och compassion fatigue?På vilket sätt skiljer sig 

rapporteringen åt innan och efter 20 juli 2011 i förhållande till katastrofrapportering? Hur 

ramas det egna landet in i artikeln, det vill säga vilken form av uppmärksamhet får landet 

artikeln publiceras i för sina insatser?

Denna uppsats baseras på ett teoretiskt ramverk som innefattar inramning, nyheters 

rapportering av katastrofer, compassion fatigue (den gradvisa minskning av medkänsla hos en

publik som blivit mättade av en viss typ av rapportering). Denna studie är en kombination av 

kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys där data har samlats in kvantitativt för att skapa 

kategorier för ramar samt för att kunna jämföra data mellan de båda länderna på ett konkret 

sätt. Därefter har resultaten analyserats kvalitativt. 

Rapporteringsfrekvensen för de båda länderna i de för studien utvalda 67 artiklarna steg efter 

20 juli och således visade det sig att en katastrof ökar mediebevakningen i detta fall, vilket är i 

linje med teorierna om katastrofrapportering. Rapporteringen placerade sig tydligt på den 

negativa rapporteringsskalan, även detta i linje med teori om katastrofrapportering, men även 

i likhet med compassion fatigue och inramningsteori. Innehållet i artiklarna påverkades 

knappt, men för de amerikanska tidningarna blev innehållet mer positivt efter 20 juli. De 

brittiska tidningarna ökade sitt negativa innehåll efter 20 juli. Rapporteringen hade primärt 

inget större fokus på ländernas insatser på Afrikas horn, vilket inte stämmer överens med 

teorier om bilden av Afrika.

Nyckelord: Afrikas horn, svält, inramningsteori, compassion fatigue & nyhetsvärdering
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Abstract

The purpose of this paper is to examine whether or not American and British newspapers 

coverage of the famine at the horn of Africa 2011 developed and changed from a month 

before to a month after the UN declared famine on July 20th the same year. It also studies 

if and how the focus has changed in contrast to prior coverage of African famines, since 

the coverage of events is key for the world-wide response. Questions asked in this paper is;

To what extent did the frequency in coverage change after July 20th in correlation to 

theories of crisis reporting? How does both countries score on the positive/negative 

content scale in comparison with previous images of Africa and compassion fatigue? In 

what ways does the coverage differ prior to and after July20thin relation to crisis 

reporting? How is the reporting country framed in the articles, that is; what kind of 

attention does the country in question get for its actions? 

This paper is based on theoretical approaches of news framing, news coverage on crisis 

and catastrophes, compassion fatigue (the gradual lessening of compassion experienced by

an audience that has gotten used to a certain way of reporting). This study is a 

combination of quantitative and qualitative content analysis where the data has been 

collected through quantitative methods in order to create categories for frames as well as 

making it possible to compare data between both countries in a concrete way. Thereafter 

the results has been analyzed qualitatively. 

The frequency in reporting amongst the 67 articles reviewed in this study increased after 

July 20thand that showed that a catastrophe will increase the coverage just as theories 

about crisis reporting predicted. The publishing in this study falls on the negative side of 

reporting, which is correct accordingly to theories on crisis reporting, but also to 

compassion fatigue and framing. The content barely changed, but for the American papers

it became slightly more positive after July 20th. The British papers on the other hand 

increased their negative content. The outspoken primary focus on the countries own 

portrayal were minimal, which is inconsistent with theories of African media portrayal.

Keywords: Horn of Africa, famine, news frames, compassion fatigue & news evaluation
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1. Introduktion

”And there won't be snow in Africa this Christmas time. The greatest gift they'll get this year is life. Where 

nothing ever grows, no rain or rivers flow. Do they know it's Christmas time at all?”

Året var 1984 och miljoner människor i den så kallade västvärlden hade fullt upp med 

julstöket. De pratade om att Ronald Reagan blivit omvald samtidigt som de nynnade på 

den omåttligt populära, nysläppta låten från Band Aid. Norra halvklotets ögon var sedan 

månader riktade mot det krigshärjade Etiopien där torkan och oroligheterna mellan 1983-

85 var orsak till att 750 000 människor miste livet och många av dem var offer för svält 

(Singh 2005). Det hela tog fart den 23 oktober 1984 då brittisk television sände ett längre 

nyhetsinslag från Korem i norra Etiopien, en plats som de arbetande där beskrev som det 

närmsta man kan komma helvetet på jorden (Amin & Buerk 1984). Inslaget av BBC-

journalisten Michael Buerk & fotografen Mohamed Amin visar tusentals män, kvinnor och

barn mer lika levande skelett än människor, kroppar i svepningar i långa rader och kanske

det mest  hjärtskärande som visats i TV någonsin; en treårig flicka som dör  av 

undernäring i sin mors famn samtidigt som kameran rullar. Inslaget fick enormt 

genomslag, politiker engagerade sig, den västerländska kändiseliten mobiliserade sig med 

Bob Geldorf i spetsen och fick allmänheten att öppna sina fickor genom de två Live Aid-

konserterna. Och även om pengar inte löste alla problem, fastän torkan och krigen pågick 

långt efter att musiken dött ut, så visade världen upp en sida av medmänsklighet och 

solidaritet.

Låt oss hoppa framåt i tiden, förbi Y2K, förbi WTC och kriget mot terrorn, förbi flera stora 

mediehändelser. Låt oss hoppa ända fram till 2011. Detta var ett tämligen händelserikt år 

och på utrikesredaktionerna arbetade journalisterna för fullt. 2011 var nämligen året som 

präglades av den arabiska våren med kampen mot Gaddafi i spetsen. Det var året för 

avlyssningsskandaler, Usama bin Ladens död, den världsomspännande Occupy-rörelsen, 

jordbävningskatastrofen och kärnkraftsolyckan i Fukushima samt Anders Behring 

Breiviks två terrorattacker i Norge. Men trots allt detta så var det en händelse som 

drabbade en del av världen nästan helt i det tysta. Lite i skymundan av alla dessa andra 

händelser så drabbades över 13 miljoner människor från Etiopien, Djibouti, Kenya och 

framförallt Somalia av torka och bristande access av bistånd (The United Nations 
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Children's Fund [UNICEF] 2012). Människor tvingas lämna sina hem för att söka hjälp i 

grannländerna, mödrar tvingas lämna sina döende barn längs vägen för att maten inte 

räcker till dem alla fram till  flyktinglägren. I distriktet Garissa i östra Kenya, cirka 8 mil 

från den somaliska gränsen och ligger Dadaab -platsen för världens största flyktingläger. 

De tre lägerområdena Ifo, Dagahaley, Hagadera byggdes ursprungligen för 90 000 

människor men redan 2009 var siffran 255 000 (Simpson 2009). Idag, fyra år senare har 

siffran nästan fördubblats och 463 000 flyktingar har sökt skydd i Dadaab-lägren. 

Majoriteten av dem kommer från just Somalia (Ghoshal 2012). 

Under januari 2011 tog Dadaab emot 9339 nya flyktingar. Sex månader senare, sköt 

antalet flyktingar i höjden och The United Nations High Commissioner for Refugees 

[UNHCR] registrerade 24 961 nyanlända under juli månad (UNHCR 2011). Detta ledde till

att Förenta Nationerna [FN] gjorde något de inte gjort på över 30 år; de deklarerade två 

områden i Somalia som officiellt svältdrabbade den 20 juli och under årets gång steg även 

antalet drabbade områden. Idag 2013, nästan två år senare beräknar FN att över en kvarts 

miljon människor dog till följd av svälten, varav över hälften var barn under fem års ålder 

(UN News Centre 2013). Nu är den allra mest påtagliga katastrofen över och 

mediebevakningen har sjunkit från lite till ännu mindre, men fortfarande saknar 

miljontals somalier, kenyaner, eritreaner, djiboutier och etiopier ett hem och mat för 

dagen. Nästan en miljon flyktingar har sökt sig till Dadaab. Hur kommer det sig att detta 

får fortgå när vi i väst slänger runt 50 kilo mat per person och år (Livsmedelsverket 2011)? 

Under 1980-talet och svältkatastrofen i Etiopien gick hela väst samman, Live Aid 

anordnades och svält var på tapeten, men nu händer det utan att vi höjer på ögonbrynen. 

Har vi drabbats av compassion fatigue? 

I denna undersökning är det viktigt att ta reda på hur artiklarna som undersökts har ramat

in svältkatastrofen (så kallad framing) , huruvida artiklarna faller inom denna klassiska 

katastrofrapportering och rapportering som späder på compassion fatigue, det vill säga ett

fokus på negativitet; enligt Johnson-Cartee (2005). Bidrar initiativtagarna (med 

initiativtagare avses inte enbart journalisterna, utan även redaktion, nyhetsbyrå och de 

som har ett vinstintresse av nyheterna och därmed kan påverka dess innehåll) till en viss 

nyhet med att rama in en incident i negativa eller positiva fack, eller styrs artiklarna av 
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ländernas egenintressen (det vill säga att framstå i god dager), humanitära eller monetära 

intressen? 

1.1. Amerikansk och brittisk anknytning till Afrikas horn

Svältkatastrofen under 1980-talet var den senaste gången FN förkunnade ett område 

drabbat av svält. USA och Storbritannien gick i bräschen för humanitärt bistånd denna 

gång, då länderna arrangerade varsin av de två Live Aid-konserterna och i de kommande 

tre styckena utvecklas de båda ländernas anknytning till Afrikas horn ytterligare rent 

historiskt och även för att påvisa tidigare engagemang för denna typ av händelser. Därmed

klargörs även varför dessa två länder valts ut för denna studie.

1.1.1. Brittiska Somaliland – Brittiskt protektorat 1884-1960

Somalia blev formellt ett eget land 1960 efter en sammanslagning av det norra brittiska 

protektoratet och de södra italienska besittningarna (Kumm 2007, s. 4). Eftersom landet 

en gång varit en del av det brittiska kungadömet och Storbritannien således har 

anknytning till landet tordes det finnas ett större intresse för Somalia i Storbritannien än i 

länder med mindre anknytning till landet, exempelvis Finland, Equador eller Nepal, vilka 

inte har någon lika tydlig historisk anknytning till Somalia.

1.1.2. Operation restore hope – USA i Somalia 1992-1993

I mitten av 1992 brottades Somalia med både katastrofal svält och inbördeskrig. 

Krigsherrar kontrollerade det inströmmande humanitära biståndet, vilket ledde till att 

hjälpen inte kom fram (Tripodi 1999). 300 000 människor miste livet och nästan 1 miljon 

människor drevs på flykt till angränsande länder. Världen bestämde sig för att ingripa och 

i december 1992 påbörjades vad som kom att kallas för Operation Restore Hope under 

vilken bland annat amerikanska 1st Marine Division gjorde sitt intåg på somalisk mark. 

Men operationen gick inte som planerat, soldaterna stötte på hårt motstånd och interna 

problem mellan Italien och FN uppstod. Under 3-4 oktober 1993 inträffade två 

helikopterkrascher där 18 amerikanska soldater miste livet, vilka har inspirerat till boken 

och filmen Black Hawk Down. USA ansåg sig besegrade och drog sig ut ur Somalia kort 
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därefter (Dobbins 2003; Eversmann, Schilling & Bowden 2004; Kumm 2007; Rotberg 

2006; Talentino 2006; Tripodi 1999). USA:s inblandning genom denna militära operation 

har gett USA anknytning till Somalia och således borde landets intresse i regionen vara 

större än andra länder utan denna form av anknytning. 

1.1.3. Live Aid-konserterna

Som en uppföljare till Band Aids superhit ”Do they know it's Christmas” annordnades den

13 juli 1985 två konserter i artisten Bob Geldorfs regi för att samla in pengar till det 

krisdrabbade Etiopien. Dessa två konserter går under namnet Live Aid och fick många av 

dåtidens superstjärnor att sammanstråla och det samlade in miljontals kronor för att 

bekämpa hunger. Konserterna hölls på Wembley Stadium i London och John F. Kennedy 

Stadium i Philadelphia (Gill 2010). Genom USA:s och Storbritanniens gemensamma 

aktion mot att utrota hungern i Etiopien för trettio år sedan är deras engagemang för 

svältkatastrofen 2011 även intressant och den logiska slutledningen skulle kunna hävda att

de borde ha ett stort intresse i att utrota hungern även denna gång.  

1.1.4. Bistånd

Enligt Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD] (2013 a & 2013 

b) gav USA 0,20 procent och Storbritannien 0,56 procent av sin bruttonationalinkomst  

som totalt offentligt utvecklingsbistånd (ODA) under 2011. För Storbritanniens del gick 

hela $117.50 miljoner direkt till Somalia i form av humanitärt bistånd och USA gav $85.38

miljoner. Tillsammans med de olika EU-institutionernas $95.48 miljoner i samma 

kategori utgör dessa de tre största givarna till Somalia 2011 (OECD 2011). Detta utbredda 

monetära intresse i Somalia borde göra ländernas reportrar intresserade av att granska 

vilken effekt ländernas insatser har åstadkommit och rapportera om var pengarna tagit 

vägen.

1.2. Syfte, frågeställning & hypotes

Då majoriteten av av den amerikanska befolkningen, enligt Johnson-Cartee (2005) hela 

åttio procent, använder nyhetsmedia som främsta informationskälla (och även i de fall där

nyheter möjligen inte är den huvudsakliga källan så är det ovanligt att medias spegling av 

olika händelser ignoreras) har reportrar en tung börda att bära (Johnson-Cartee 2005). 
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Denna siffra kan dock innefatta TV och radio, men i denna uppsats kommer det fokuseras 

på amerikansk och brittisk dagspress eftersom koncentrationen av medieägandet världen 

över ser till att innehållet slätas ut bland olika medier och dessutom använder de flesta 

mediebolagen sig av nyhetsbyråer, framförallt när det gäller övervakning av 

utvecklingsländer, då dessa inte ges tillräckligt stort medialt utrymme för att en 

korrespondent på plats per mediebolag är finansiellt försvarbart (Bacon & Nash 2002). 

Resultatet är således att nyhetsrapporteringen blir  tämligen snarlik oavsett vilket medium

rapporteringen sker inom. Journalistens uppgift att sprida korrekt information har aldrig 

varit mer krävande än den är nu; i en bransch där mycket handlar om att vara först och i 

en tid där informationsteknologi möjliggör ögonblicklig informationsspridning. 

Reporterns arbetsuppgift är inte heller enbart att vara först och korrekt denne har även ett

ansvar gentemot sin arbetsgivare; att locka läsare och därmed annonsörer till den egna 

tidningen. Nedan kommer denna undersöknings syfte, frågeställning och hypotes att 

presenteras med fokus på dess vikt för medie- och kommunikationsvetenskap. 

Eftersom det finns många undersökningar som talar om medias påverkan och utformning 

utifrån påverkan av människor är det intressant att undersöka hur nyheter rörande 

mänskligt lidande faktiskt ser ut, inte bara hur de bör se ut för att locka flest läsare, tittare 

eller lyssnare eller för att skapa störst aktioner för att få bukt med problemet. Även om 

detta naturligtvis är eftersträvansvärda effekter. Dock är inte syftet med denna uppsats att 

undersöka effekten av media, utan snarare dess faktiska utformning. 

1.2.1. Syfte

När människor blir flyktingar blir de automatiskt kategoriserade och denna kategorisering

används inom media för att skapa den stereotypa bilden av flyktingar vilken publiken 

möts av (Horst 2006). Därför är det ur ett medievetenskapligt perspektiv viktigt att 

undersöka rapporteringen av humanitära katastrofer, så som svältkatastrofen 2011, för att 

tydliggöra den bild nyhetsmedia ger sina läsare, lyssnare eller tittare av de som drabbats. 

Tidigare studier och undersökningar av bland annat de Waal (1997), Gill (2010), Moeller 

(1999), Hawk (1992) och Horst (2006), visar på att svältens ansikte utåt är ett skrikande, 

gråtande afrikanskt barn med uppsvälld mage och revben fullt synbara under den tunna 

huden. Amerikansk och brittisk dagspress har, som tydliggjorts ovan, valts ut på grund av 

ländernas historiska förhållande till regionen. Syftet med denna kandidatuppsats är;
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• Att undersöka huruvida amerikanska och brittiska dagstidningars bevakning av 

svältkatastrofen utvecklades och förändrades från en månad innan och en månad 

efter att FN den 20 juli 2011 deklarerade att området var drabbat av svält. 

• Att undersöka om rapporteringens fokus förändrades efter 20 juli för att sätta 

dagens rapportering i förhållande till tidigare rapportering av svältkatastrofer i 

Afrika, eftersom rapporteringen är avgörande för omvärldens respons. 

För att ta reda på detta behöver ett antal frågor besvaras.

1.2.2. Frågeställningar

1. Hur förändrades rapporteringsfrekvensen efter 20 juli 2011 i förhållande till teorier 

om katastrofrapportering?

2. Hur förhåller sig Storbritanniens och USA:s rapportering om positiva respektive 

negativa ämnen med tidigare bilder av Afrika och compassion fatigue?

3. På vilket sätt skiljer sig rapporteringen åt innan och efter 20 juli 2011 i förhållande 

till katastrofrapportering?

4. Hur ramas det egna landet in i artikeln, det vill säga vilken form av uppmärksamhet

får landet artikeln publiceras i för sina insatser?

1.2.3. Hypotes

Den första delen av hypotesen är att tidningarna har ökat både sin rapportering och 

längden på sina artiklar efter FN:s uttalande, eftersom detta är ny data i situationen, något

som pr-skribenten J. Salzman poängterar ut i en lista över grundläggande steg för ökad 

mediebevakning. Denna lista beskrivs i sin helhet senare i avsnitt 2.2.1 Kriterier för 

mediebevakning. Med på denna lista finns även barn, konflikt, platser utomhus, tydliga 

bilder och en symbol för en trend, vilka innefattas av svältkatastrofen (Salzman 1998 i 

Johnson-Cartee 2005, s. 198).

Den andra delen av hypotesen är att artiklarna från respektive land har negativitet som 

fokus och att detta tilltar efter FN:s uttalande enligt principen ”if it bleeds, it leads” det vill 

säga att enligt Cottle(2008) ger medierna stöd eller uppmärksamhet främst åt negativa 

händelser. Dessutom borde det finnas ett lokalt fokus som främst rör finansiellt bistånd 
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och humanitära insatser eftersom ekonomiska konsekvenser är en bättre indikator än 

mänskligt lidande på vad som gör att en katastrof får stort utrymme och därmed styr de 

västerländska egenintressena i mångt och mycket vad som skall få utrymme i pressen 

(Cottle 2008).

Den tredje delen av hypotesen är att de flesta artiklar kommer att innehålla dessa tre 

underkategorier; finansiellt innehåll (med fokus på exempelvis avsaknad av monetära 

medel för att förhindra spridning) humanitärt innehåll (med fokus på exempelvis 

mänskligt lidande/de drabbade) och politiskt innehåll (med fokus på exempelvis den 

instabila politiska situationen i Somalia).

1.3. Definitioner

Under detta stycke presenteras och definieras begrepp som är av vikt för analysen i denna 

uppsats. Vissa av dem återfinns sedan i kapitel 2. Teori. Först definieras vad som avses 

med Afrikas horn och svält, sedan följer den medievetenskapliga termen compassion 

fatigue så som begreppet används i denna uppsats. 

1.3.1. Afrikas horn

I de nordöstra delarna av

Afrika sticker flera länder ut

i Indiska oceanen likt ett

noshörningshorn. Denna del

av kontinenten, som består

av Djibouti, Eritrea (ej

markerat i Figur 1), Etiopien

och Somalia, har fått

benämningen Afrikas horn. I

undersökningar som rör

området bör forskare även

inkludera angränsande

länder som påverkas av

situationen, så som Kenya,

även om landet rent formellt inte är en del av regionen (Kumm 2007). Denna del av Afrika
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Medie- och kommunikationsvetenskap C                                                                                      Karlstads Universitet
Hungerns Ansikte                      VT 2013
Sol Agin

drabbas av ständigt återkommande torka med svåra humanitära implikationer (Singh 

2005, s. 306). I denna uppsats kommer hela området att beröras, men med fokus på 

Somalia, vilket kommer diskuteras mer nedan under avsnitt 1.4.4. Somalia.

1.3.2. Svält & svältkatastrof

Enligt L. Hambraeus (2013) är svält följden av att en person inte kan få i sig tillräcklig med

näring under en längre tid. När människor blir utan näring börjar kroppen att ta av sitt 

eget förråd av kolhydrater, men glykolen i lever och muskler räcker enbart en kort stund 

och därefter börjar kroppen bryta ned muskelprotein, fettsyror och glycerol från fettlager 

samt skelettmuskelvävnad. Under de första dagarna tappar människan som mest vikt då 

kroppen utsöndrar lagrat vatten. Efter cirka sex till åtta veckor är fettdepåerna i stort sett 

uttömda och kroppen börjar bryta ned vävnadsproteiner. I detta stadium blir svälten 

snabbt livshotande.

I denna uppsats definieras en svältkatastrof så som den klassificeras enligt IPC (Integrated

Food Security Phase Classification [IPC] Global Partners 2012, s.32). Skalan utvecklades 

ursprungligen av The Food Security and Nutrition Analysis Unit – Somalia [FSNAU] och 

används idag världen över som ett underlag för handling i samband med reducerad 

livsmedelstrygghet (FSNAU 2013). Skalan IPC presenterar är femgradig och svält är den 

femte, värsta fasen. Enligt denna skala är CDR vid svältkatastrof (antal dödsfall per 10 00o

personer/dag bland hela populationen) >2  och U5DR (antal dödsfall per 10 00o 

personer/dag  bland barn under 5 år) >4. För att situationen skall gå från det fjärde steget 

(akut) till det femte steget (svältkatastrof) krävs även att minst 20 procent av hushållen i 

området lider extremt brist på mat, att förekomsten av ett BMI <18.5 (gränsen för 

undervikt) förekommer hos >40 procent av populationen och att de drabbade av akut 

undernäring är >30 procent av populationen. 

1.3.3. Compassion fatigue

Ett vida känt begrepp inom media är den så kallade CNN-effekten; den moraliskt 

godartade bild av hur det medmänskliga påverkar världens nyhetsmedier (Cottle 2008). 

Compassion fatigue skulle således kunna kallas för CNN-effektens motsats. Inom denna 

teoris ramverks hävdas att medias uppvisning av mänskligt lidande i själva verket 
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resulterar i en krympande möjlighet att uppbåda känslor, sympati eller upprätthålla 

humanitär respons. Publiken har blivit vana vid dessa bilder och således har publikens 

förmåga till medkänsla blivit "trött" av denna stereotypa cirkulation i media (Hoskins & 

O'Loughlin 2010). Begreppet kommer att diskuteras vidare under avsnitt 2.1. Tidigare 

forskning.

1.4. Avgränsningar

Nedan presenteras och motiveras de avgränsningar som finns i denna studie. Först

presenteras hur tidningarna och artiklarna för respektive lands har valts ut för att sedan 

leda till ett tydliggörande kring varför Somalia är uppsatsens primära fokus. 

1.4.1. Artikelurval

Den främsta anledningen till att dagstidningar har valts ut presenteras närmre i avsnitt 1.2

Syfte, frågeställning & hypotes men även för att det, på grund av bestämmelser kring 

olika regional tillgänglighet i digitalt videoutbud, är lättare att komma åt amerikanskt och 

brittiskt tidningsarkiv, än respektive lands videoarkiv för olika TV-kanaler. I denna 

uppsats har en effektorienterad urvalsprincip tillämpats, det vill säga att man väljer ut de 

allra största och mest konsumerade medierna vilka således har störst potential att påverka

störst antal människor. Genom detta urval framträdde de fem tidningar i USA samt 

Storbritannien som har störst daglig spridning (inklusive elektroniska utgåvor, eftersom 

det digitala nyhetsläsandet ökar) och dessa har följaktligen valts ut. Enligt Åsa Nilsson i 

Ekström och Larsson (2010) är denna typ av urval lämpligt då forskningsfrågan är mer 

övergripande, vilket de är i denna uppsats. Den 20 juli 2011  gjorde FN det första 

uttalandet som förkunnade att områden på Afrikas horn drabbats av en svältkatastrof (UN

2011) och baserat på detta har artiklar från och med en månad innan och en månad efter 

detta datum (20-06-2011  till och med 20-08-2011) valts ut för granskning. Anledningen 

till att artiklar innan FN:s uttalande tas med är för att öppna upp för en jämförelse mellan 

rapportering före och efter uttalandet. Orsaken till att tidsintervallen föll på två månader 

berodde på att rapporteringen för maj månad var i det närmsta obefintlig hos merparten 

av tidningarna och i denna undersökning var det av vikt att undersöka lika lång tid innan 

och efter 20 juli. Därtill kommer enbart rena artiklar (det vill säga inte notiser, ledare, 

debattinlägg eller liknande) vilka inte kräver att läsaren är prenumerant att analyseras, 
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eftersom anledningen till att just dessa tidningar valts ut är just att de når ut till många. 

Artiklarna är hämtade genom Mediearkivet, Nordens största digitala nyhetsarkiv 

(Retriever 2013) samt genom respektive tidnings egna arkiv för att säkerställa att ingen 

artikel missades. Sökningen avgränsades först till enskild tidskrift samt till valda 

tidsintervall. Därefter gjordes en viss innehållsmässig avgränsning för att sortera bort 

artiklar om andra kriser eller katastrofer (pågående eller uppföljande) som nämnde 

svältkatastrofen i förbigående i enbart enstaka meningar. Artiklar som innehöll sökorden  

”famine” (sv: svält) ”hunger”, ”horn of Africa”, ”Somalia”, ”drought” ”al-Shabaab” och 

”Dadaab” i rubrik , ingress eller brödtext för att sålla bort icke relevanta artiklar. Det 

totala antal artiklar blev då 67, litet få för en kvantitativ undersökning måhända, men fler 

publicerades inte och det i sig är förvisso ett resultat. 

1.4.2. Amerikanska tidningar

Siffrorna över tidningarnas spridning kommer från Alliance for Audited Media (AAM 

2013) och redovisas i Tabell 1. Efter varje tidning anges ett akronym som kommer att 

användas i resterande del av denna undersökning, en förteckning över akronymer är även 

tillgänglig på sidan 8. Tidningarna är: Wall Street Journal (WSJ), The Washington Post 

(TWP), The New York Times (TNYT), Los Angeles Times (LAT) och New York Post (NYP). 

TWP och NYP ersätter USA Today och San Jose Mercury News, vilka egentligen innehar 

andra respektive femte största cirkulationen i USA. Dock tar dessa tidningar betalt för sina

artiklar online, vilket gör dem mindre tillgängliga för den breda allmänheten och därför är 

de inte heller relevanta i denna undersökning.

Tabell 1 – Amerikanska tidningar och deras dagliga spridning

Tidning Läsare / dag

Wall Street Journal 2 118 315 

The New York Times 1 586 757

Los Angeles Times 650 243

New York Post 555 327 

The Washington Post 507 615 

N (total) 3 990 257
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1.4.3. Brittiska tidningar

I Tabell 2 visas de fem brittiska tidningarna med störst daglig spridning, enligt Audit 

Bureau of Circulations (ABC 2013). Tidningarna är The Sun (TS), Daily Mail (DMA), Daily

Mirror (DMI), Evening Standard (ES) och The Daily Telegraph (TDT). Dessa är de fem 

största oavkortat för Storbritannien då ingen av dem tar betalt för sin upplaga eller sitt 

arkiv online.

Tabell 2 – Brittiska tidningar och deras dagliga spridning

Tidning Läsare / dag

The Sun 2 409 811 

      Daily Mail 1 863 157 

Daily Mirror 1 058 488

Evening Standard 695 645 

The Daily Telegraph 555 817

N (total) 4 422 918

1.4.4. Somalia

Famine Early Warning System Network [FEWS NET] är en  institution skapad av US 

Agency  for International Development [USAID] efter svältkatastrofen under 1980-talet 

(FEWS NET 2013). FEWS NET arbetar för att tillhandahålla information och varningar 

om kommande och pågående frågor gällande livsmedelstrygghet. Vid tiden kring den 20 

juli 2011 skapade organisationen en översikt över de rådande förhållandena på Afrikas 

horn, vilken ses här nedan i Figur 2. 

Somalia var den del av regionen som var hårdast drabbat av torkan och det område vilket 

nådde upp till IPC:s nivå för svältkatastrof vid denna tidpunkt. Somalia var även det enda 

landet vilket inte hade något område där livsmedelstryggheten ansågs vara ohotad eller 

minimalt påverkad. Av dessa anledningar kommer stor del av uppsatsens fokus att ligga 

främst på Somalia.
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Figur 2: FEWS NET:s regionsöversikt  över livsmedelssituationen på Afrikas horn (FEWS NET 2011).

1.4.5 Nyhetsvärdering

I denna uppsats tillämpas flertalet medievetenskapliga teorier, vilka faller under ett 

mycket större fält inom medieforskningen, nämligen nyhetsvärdering. Eftersom denna 

uppsats inte använder sig av begreppet nyhetsvärdering som sådant, utan snarare 

undersöker några av termens underkategorier (vilka i många fall kan te sig tämligen 

snarlika ursprunget) kommer detta stycke först, främst och kort förklara begreppet 

nyhetsvärdering övergripande som en bakgrund till kapitel 2. Teori nedan. Stuart Hall 

sade:

”Journalists speak of ”the news” as if events selected themselves. Further, they speak as if 

which is them ”most significant” news story, and which ”news angles” are most salient are 

devinely inspired. Yet of the milions of events which occur daily in the world, only a tiny 

proportion ever become visible as ”potential news stories”: and of this proportion, only a 

small fraction are actually produced as the day's news in the news media.” 

(Hall 1973,  s. 261 i Hardcup & O'Niell 2001)
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Nyhetsvärdering har alltså sedan länge varit ett centralt begrepp inom den 

medievetenskapliga debatten och handlar i grund och botten om hur en händelse blir till 

just nyheter (Palmer 2000). Det är dessa värderingar som ger journalister och redaktioner

premisser att arbeta utifrån med nytt material (Brighton & Foy 2007). Dessutom är det 

med medial kommunikation som med alla sorters kommunikation; meddelandets 

ursprungliga form är sällan den samma som den publiken nås av eftersom en nyhet 

passerar genom många händer innan den når publiken (Palmer 2000). I teorikapitlet 

kommer ett antal kriterier för mediebevakning att förekomma och dessa tätt förknippade 

med fältet nyhetsvärdering, detta gäller för bland annat Galtung och Ruges lista över 

urvalskriterier i avsnitt 2.2.2. Kriterier för mediebevakning. 
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2. Teori

Under det kommande kapitlet redogörs först för tidigare forskning inom ämnet 

katastrofrapportering och compassion fatigue, till vilket det kommer att återanknytas i 

uppsatsens avslutande kapitel 5. Diskussion. Därefter följer en presentation av det 

teoretiska ramverk vilket utgör basen för den kommande analysen av det insamlade 

materialet. Det teorier som presenteras skulle på sätt och vis kunna sägas falla under 

nyhetsvärderingens paraply, då dessa underkategorier är en form av värdering som utgör 

grunden för nyhetens kommande genomslag.

2.1. Tidigare forskning

I detta avsnitt presenteras tidigare studier om pressbevakning av katastrofer, svält i Afrika

& compassion fatigue.

I sin bok  Compassion Fatigue – how the media sell disease, famine, war and death 

(1999) studerar doktor Susan D. Moeller medias bevakning under kriser och katastrofer, 

utifrån det teoretiska konceptet compassion fatigue. För denna undersökning är främst 

Moellers fallstudier om den etiopiska svältkatastrofen 1984-1985 samt svälten i Somalia 

och Sudan 1991-1993 av vikt, den senare är en av anledningarna till det amerikanska 

militära ingripandet vilket diskuterades i avsnitt 1.1.2. Operation restore hope – USA i 

Somalia 1992-1993. Moeller hävdar att när svält har blivit en stor nyhet så framträder det 

allt som oftast en sorts stereotyp nyhetsrapportering, men innan dess följer 

svältbevakningen vanligtvis fyra mindre delsteg; Det första delsteget är det som 

framträder då nyheter om hungersnöd först börjar cirkulera, det vill säga när svälten är 

"på väg att hända". I detta skede så nämns nyheterna i några enstaka kolumner och är 

nästan förvisade till ett avlägset hörn av utrikesnyheterna. Informationen kommer här allt 

som oftast från en nyhetsbyrå. Om katastrofen fortsätter att växa det är troligt att någon 

korrespondent som täcker Afrika kommer att göra ett längre reportage där 

korrespondenten presenterar svälten, men den är fortfarande inte helt i rampljuset, vilket 

då är Moellers andra delsteg. Vidare hävdar Moeller att denna berättelse för det mesta 

enbart kommer att innehålla svält som en liten bit i ett större artikel om statlig korruption,

krig eller andra missförhållanden i regionen och det kommer starkt citera officiella 
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informationskällor. Om bevakningen skall fortsätta krävs att det tredje delsteget träder in. 

Detta steg innebär att bevakningen kommer att fortgå tack vare vissa specifika händelser, 

så som att en kändis eller en politisk delegation besöker området till följd av situationen, 

ett steg som enligt Moeller ofta innefattar amerikanska medborgare av hög social status. 

Om det skulle förefalla vara så att kulmen av dessa tre steg sker i en tid när inte någon 

annan stor och viktig händelse äger rum, kommer det fjärde steget som Moeller nämner 

inträffa; svälten kommer att ta plats hos världspressen under mer än en kort tidsperiod. 

Dessutom kommer det enligt Moeller att bli mer än bara nyheter om en händelse  når hit, 

det fjärde stadiet, det kommer att bli en stor kampanj för att få slut på situationen, så som 

Live Aid undet 1980-talet eller Operation Restore Hope årtiondet därpå. 

Moeller har även skrivit  Considering the media’s framing and agenda-setting roles in 

State’s responsiveness to natural crises and disasters (2008) i vilken hon diskuterar 

medias inramning kombinerat med naturkatastrofer. I artikeln förklarar Moeller att 

komplexa situationer inte är så intressanta för en bredare publik och hon pekar på flera 

olika exempel, så som tsunamin i Thailand, orkanen Katrina och jordbävningen i Pakistan.

Hon diskuterar också traditionell mediebevakningen kontra dessa så kallade nya medier, 

exempelvis Twitter och hur det dessa förhåller sig till och påverkar dagordnings- och 

inramningsteori. Situationen i Somalia 2011 faller inom en sådan komplex situation då det

finns en bakgrund av inbördeskrig, internationella insatser, problem att komma åt vissa 

områden i regionen, global uppvärmning och det klimat- och hydrologiska fenomenet El 

Niño i Stilla havet. 

I boken Humanitarian Crises – What determines the level of emergency assistance? 

Media coverage, donor interests and the aid business, vilken är skriven av Olsen, 

Carstensen och Høyen (2003), påvisar författarna att mängden humanitärt bistånd vid en 

katastrof avgörs utifrån tre faktorer som verkar antingen tillsammans eller oberoende av 

varandra; intensiteten i medias bevakning, graden av politiska intressen och den säkerhet 

som givarna har i regionen eller landet i vilket krisen inträffar samt den institutionella 

ramen och styrkan hos nätverket av humanitära organisationer som är involverade i 

regionen eller landet. Författarna motiverar dessa tre förklaringarna och den hierarkiska 

relationen som råder mellan dem genom att analysera och jämföra ett antal humanitära 
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kriser runt om i världen. De kommer fram till att det inte finns några tydliga tecken på en 

allmän "CNN-effekten" inom utrikespolitiken i den akademiska litteraturen och de 

hänvisar till studier rörande mediernas positiva inflytande på internationella kriser eller 

katastrofer, vilka visar att medierna har haft en effekt endast i situationer där de 

inblandade regeringarna saknat en tydlig policy1. Det finns även en övergripande 

benägenhet för politiker och regeringar att förmedla  sina budskap till allmänheten genom

mediala kanaler, vilket således även gör media till en sorts regeringarnas verktyg. Olsen, 

Carstensen och Høyen (2003) använder också inramning i sin analys av jämförelsen av 

översvämningen i Moçambique år 2000 och den indiska cyklonen under 1999. Fallen 

Indien och Moçambique leder till samma otvetydig bekräftelse på att mediernas 

uppmärksamhet är den viktigaste förklaringen till den mängd katastrofhjälp går till 

specifika kriser. Således är mängden mediebevakning av tonvikt för att stävja en katastrof.

Birgitta Höijer bryter i sin rapport The discourse of global compassion: the audience and 

media reporting of human suffering ned medkänsla till mindre, mer lättanalyserade 

beståndsdelar och identifierar därigenom fyra typer av medkänsla. 

1. Ömsint medkänsla – denna typ av medkänsla fokuserar på offrens lidande och 

mottagarens känsla av att vara en ömkans- och empatifylld åskådare. Denna typ 

framkallar oftast kommentaren ”Det är hjärtskärande när...”

2. Klanderfylld medkänsla – denna typ av medkänsla fokuserar på vrede och ilska

över att lidande får fortgå och denna ilska riktas till de som ligger bakom orsaken 

till lidandet. Denna typ framkallar kommentaren ”Det gör mig så förbannad när...”

3. Skamfylld medkänsla – denna typ av medkänsla inkluderar känslan av att ha 

svikit de som drabbats och leder fram till kommentaren ”Jag får så dåligt samvete 

när...”

4. Maktlös medkänsla – denna typ av medkänsla fokuserar på känslan av 

maktlöshet som publiken kan känna när de uppfattar att de inte kan göra något för 

att förbättra situationen. Detta innebär allt som oftast kommentaren ”Jag känner 

mig så maktlös eftersom jag kan göra så lite för att...”

 

1    Värt att poängtera ut här är dock att enligt annan forskning (Robinson 2002; Bahador 2007) så är denna avsaknad  
       av tydlig policy det som är själva ursprunget till ”CNN-effekten”.
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Dessa typer av medkänsla, och en diskussion kring vilken av dem dessa tio dagstidningar 

tycks ha riktat in sig på, kommer att återkomma senare i kapitel 5. Diskussion. 

Lilie Chouliarakis text The spectatorship of suffering från 2006 identifierar även tre 

former av rapportering som är relevanta vid katastrofer och kriser. Det Chouliaraki kallar 

”äventyrliga nyheter” är en form av nyheter utan medlidande. Dessa innefattar generellt 

sett korta och relativt enkla sammanfattningar som är begränsade i känslomässigt så väl 

som etiskt innehåll när det kommer till lidande då de representerar en form av distanserad

rapportering om en avlägsen och främmande verklighet. Dessa nyheter består av 

beskrivande narrativ som enbart förmedlar fakta och de saknar förmedling som 

avhumaniserar de lidande och undertrycker möjligheten till åtgärder mot lidandet. Genom

"äventyrliga nyheter" hävdar författaren att compassion fatigue möjligtvis kan till högre 

grad bero på TV:s val gällande vilken typ av lidande som är värt att uppmärksammas än 

att människor är trötta på det konstanta förekomsten av lidande på TV. Vidare beskriver  

Chouliaraki ”katastrof/kris-nyheter”, vilka själva skapar medlidande genom sitt 

tillhandahållande av ett komplicerat berättande med stor känslomässig slagkraft. Inom 

denna kategori så är rapporteringen konkreta, men samtidigt komplexa och det är denna 

komplexitet som framhåller lidandet som något verkligt och upplevt samt sätter det i ett 

historiskt perspektiv. I många fall inkluderar detta även ramar som innefattar en åtgärd 

som åskådarna kan vidta för att hjälpa till. Denna form av delaktighet kan mycket väl även

sättas i förhållande till en utifrån kommande ingripande kraft (så som NGO:s). Enligt 

Chouliaraki ger denna typ av presentation olika möjligheter för åskådare att urskilja och

agera, på grund av en känsla av skyldighet mot dem som är porträtterade som de lidande. 

Slutligen presenterar hon ”extatiska nyheter”, det vill säga nyheter som strider mot de 

normala nyhetskonventionerna genom att bjuda in till en sorts identifikation med de  

lidande (Chouliaraki 2006). Dock bör här framhållas att Chouliaraki tidigare kritiserats 

för att hon analyserat texter och sedan påstått att de har haft effekt på läsaren utan att 

närmre undersöka vad läsarna själva upplever, det vill säga den egentliga effekten. Men för

denna uppsats kommer Chouliaraki ändock vara med, då denna uppsats ämnar att 

undersöka hur rapporteringen rent teoretiskt kan påverka sin publik, inte hur det faktiskt 

påverkar.
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2.2. Teoretiska utgångspunkter

Under detta avsnitt kommer de teoretiska utgångspunkter vilka använts vid utformning av

kodschema och vid analysen att presenteras. Som nämnt i avsnitt 1.4.5 .Nyhetsvärdering 

kommer underkategorier till detta område i medievetenskapen att läggas fram här nedan. 

Dessa underkategorier är; teori om inramning, kriterier för mediebevakning, bilden av 

Afrika samt teori om katastrofrapportering.

2.2.1. Inramning

När en person berättar för nära och kära om sin semester berättar denne sällan varenda 

detalj; så som när denne berättar om sin vinst av danstävlingen på kryssningen, men 

utelämnar vilka skor denne hade eller vem dennes danspartner var eftersom detta inte 

intresserar dennes åhörare. Personen väljer helt enkelt ut det som denne tyckte var 

viktigast från resan samt de delar denne tror kan underhålla de historien berättas för, eller

så kanske denne inte hinner berätta allt eftersom denne har ont om tid eller för att hela 

historien är komplex och innebär att denne måste förklara många och långa sidospår. 

Denne sållar helt enkelt bort det ovidkommande och gör det utan större eftertanke. Det 

denne person gör, gör vi alla eftersom det inte är möjligt att berätta allt från alla 

infallsvinklar hela tiden. När en person berättar semester-historien för sina vänner eller 

sin svärmor gör personen troligen ytterligare en modifiering och bedömer vad som är 

lämpligt eller ej. Det faller sig naturligt att inte kunna berätta allt om allting hela tiden för 

alla. Det samma gäller för vilken nyhetsjournalist som helst. Detta kallas i inom det 

teoretiska fältet för framing eller inramning som det kommer kallas i denna uppsats och 

är precis som ordet antyder den inramning någon väljer att sätta kring den information 

som skall delas. I dagens samhälle fyller massmedia många olika funktioner, bland annat 

skall de tillhandahålla information om händelser och utvecklingar i såväl det närbelägna 

samhället som ute i världen och utöver detta tolka, förklara och kommentera 

informationen de tillhandahåller (Johnson-Cartee 2005.). Vetenskapliga teorier om 

inramning skall inte förväxlas med dagordningsteorin, även om flertalet forskare ser 

inramning som en andra gradens dagordning. Dessa forskare hävdar att 

dagordningsteorin främst fokuserar på multipla frågors framträdande medan inramning å 

andra sidan fokuserar främst på framträdandet av enskilda frågors attribut (Johnson-
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Cartee 2005).  Enligt Johnson-Cartee (2005) så tar inramningsteori avstamp i det 

narrativa paradigmet och i en teoretisk bakgrund om den sociala verklighetens ursprung.

I Figur 3 ovan kan vi se ett exempel på hur en bild eller nyhet kan beskäras (eller ramas in 

om man så vill) beroende på vilken vinkel som avsändaren anser lämplig. Mittenbilden är 

själva originalet, vilken kommer från Associated Press och föreställer en amerikansk 

soldat vilken riktar sitt vapen mot en irakisk soldats huvud medan ytterligare en 

amerikansk soldat ger den irakiske soldaten någon form av dryck. Den högra respektive 

vänstra delen av bilden är ett tillägg för att skapa ett montage av Der Tagesspiegels Ursula 

Dahmer ämnat att tydliggöra vilken effekt manipulation och inramning kan ha på hur vi 

uppfattar en händelse (Dahmer 2008). I den högra bilden har soldaten med vapnet klippts

bort och i den vänstra har soldaten med drycken skurits ut. Enligt Price, Tweksbury och 

Powers i Johnson-Cartee (2005, s. 26) konstruerar journalister nyhetsramar som 

återspeglar de kulturella och narrativa teman som finns inom ett samhälle och genom 

detta så påverkar journalisterna hur deras läsare, lyssnare och tittare uppfattar en nyhet 

på en ytterst basal nivå. När du tillgodogör dig nyheter, oavsett om de är på din TV, din 

radio, i din morgontidning eller på din dataskärm läser du alltså inte helt och hållet 

objektiva nyheter, eftersom det bakom nyheten finns minst en rapporterande journalist 

och var och en av de som är inblandade i nyhetens utformning har delvis satt sin egen 

prägel på, åtminstone sin del av, arbetet (Kutz-Flamenbaum, Staggenberg & Duncan 

2012). Denna prägel och detta sätt att se på saker genom olika ekonomiska, kulturella och 

intressemässiga ögon brukar kallas beskrivas som att man ramar in och värderar nyheten 
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(Hvitfeldt 1988). Olika ramar har olika möjlighet att påverka hur människor uppfattar 

anledningar till och lösningar av olika händelser världen över, dessutom i de fall där 

läsaren, tittaren eller lyssnaren inte haft någon tidigare föreställning som är starkt rotad 

gällande den rapporterade händelsen, så är det mycket troligt att den inramning och den 

värdering som tillämpas vid rapporteringen kommer att påverka den enskilda individens 

uppfattning och dennes beslut kring hur personen kommer att reagera på nyheten. 

Eftersom ramarna dessutom, som nämnt tidigare, till stor del bygger på ett samhälles 

kulturellt betingade berättande så plockar nyheterna fram känslor och åsikter hos 

individen som redan finns där, djupt inom oss (Iyengar 1991 i Lee & Basnyat 2013; 

Johnson-Cartee 2005). Om nyhetsvärdering ses som en pyramid kommer det i denna 

undersökning vara inramningsteori som utgör  själva basen i pyramiden, eftersom 

undersökningen ämnar ta reda på hur svältkatastrofen 2011 såg ut i dessa tio tidningar. 

Denna teori är även central och bärande för de kommande teoretiska utgångspunkterna, 

på vilka även flera av frågeställningarna bygger. Inramningsteorin genomsyrar 

undersökningen genom att vara en av faktorerna bakom hur de positiva och negativa 

variablerna i kodschemat har utformats, men kommer även vara framträdande i analysen 

främst genom den fjärde frågeställningen. 

2.2.2. Kriterier för mediebevakning

Johnson-Cartee (2005) driver tesen att massmedia kan ha två effekter; mikro- och 

makroeffekt. Mikroeffekt är vad skulle kunna kallas för effekter på individen medan 

makroeffekt såldes är effekten i en långt större skala, effekten på samhället. Dessa är 

intressanta i denna undersökning inte för att undersöka effekter, eftersom detta är fel 

plats för sådan undersökning, utan för de potentiella effekterna vilka kan finnas hos en 

nyhet.  Mikroeffekten kan delas in i tre underkategorier:

• Kognitiva effekter – dessa effekter påverkar vad en enskild person känner till.

• Känslomässiga effekter – dessa effekter påverkar hur en enskild person 

reagerar känslomässigt på något som är känt.

• Beteendeeffekter – dessa effekter påverkar hur den enskilda personer agerar 

utifrån vad som är känt och från det som upplevs.

Kortfattat skulle detta kunna sammanfattas till att nyheter kan förändra vad vi som publik 

vet, vad vi känner inför det vi vet och hur vi agerar utifrån vad vi känner och vet.
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Makroeffekten har å andra sidan enbart två underkategorier, om än naturligtvis, på en 

mer vidsträckt nivå:

• Status quo-effekt – är effekter om påverkan som upprätthåller redan befintliga 

strukturer och beteenden.

• Katalysatoreffekt – är effekter om påverkan som tillåter samhället att förändras.

För att sammanfatta makroeffekten enligt samma logik kan nyheter antingen få samhället 

att vara stillastående eller att på ett eller annat sätt förändras. (Johnson-Cartee 2005, s. 8-

9 ). Media, och då främst nyhetsmedia, kan få publiken att ändra uppfattning om den egna

omvärlden, om små eller stora ting, eller hjälpa till att bilda en uppfattning där det 

tidigare fanns avsaknad och mycket av detta hänger självfallet ihop med hur själva 

informationen paketeras, det vill säga inom vilka ramar journalisten väljer att, både 

medvetet och omedvetet, presenterar nyheten (Lee & Basnyat 2013). Beroende på hur 

nyheter relaterade till ett visst ämne ramas in varierar även hur informationen påverkar 

människors attityder och beteende (Lee & Basnyat 2013). 

Iyengar (1991 i Lee & Basnyat 2013) anger två olika huvudtyper för dessa ramar; 

episodiska ramar, vilka fokuserar på mer specifika fall och mer diskreta händelser 

(således alltså mer lämpade för Johnson-Cartees mikroeffekt) och tematiska ramar, vilka 

fokuserar på betydligt större problem som påverkar och inkluderar ett stort antal 

människor, och där det dessutom finns en större kontext att arbeta med (mer lämpade för 

makroeffekten). Tematiska ramar förefaller alltså vara mer effektiva för att förmedla 

information om händelser som inte enbart påverkar individen utan som uppmanar till en 

förändring av samhällets olika delar (Iyengar 1991 i Lee & Basnyat 2013;  Johnson-Cartee 

2005). Därmed är de ramarna som är de mest lämpliga ramarna gällande rapporteringen 

om svältkatastrofen 2011 de tematiska ramarna. Dock finns en risk med att använda sig av

tematiska ramar, att en text som baseras på dessa ramar möjligtvis inte är lika 

känslomässigt engagerande som en text vars uppbyggnad är baserad på ett episodiskt 

ramverk (Gross 2008). Dessa ramar har använts i såväl variabelutformning som i analys.

Salzman (1998 i Johnson-Cartee 2005, s. 198) listar ett antal kriterier vilka förknippas 

med nyheter och Salzman påstår att ju fler av dessa kriterier som är sammanlänkade med 

en händelse, desto större medialt genomslag kommer just denna händelsen att få. Dessa 
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kriterier är:

• Nyhet

• Chock

• Konflikt

• Ny data

• Enkelhet

• Barn

• Sociala frågor eller en framträdande 

offentlig person inblandad

• Humor

• Platser utomhus

• Åtgärder

• Tydlig rekvisita och bilder

• Nyheter om händelsen publicerades i 

förväg

• Lokal påverkan

• En symbol för en trend

• Helgdagar, årsdagar

Dessutom nämner Salzman även ett antal kriterier vilka enligt honom avskräcker 

journalister från att rapportera om händelser:

• Plats inomhus

• Människor läser manus

• Ett privat, vinstdrivande mål

• Komplexitet

• Okända/anonyma aktörer/påverkade

• Dålig timing  eller avlägsna platser 

Enligt Salzman (1998 i Johnson-Cartee 2005, s. 198) finns det dock en skillnad mellan vad

som intresserar en journalist vars media är skrift och en journalist vars media är rörlig 

bild; den senare behöver inte bara vara pålitlig, chockerande och innehålla ny data om ett 

aktuellt ämne eller en händelse, utan TV som nyhetsmedium kräver dessutom även starka 

och tydliga bilder som påverkar publiken. Idag arbetar de flesta journalister med 

mångkanalpublicering, vilket gör att i gränserna så sakteliga suddas ut och i denna 

undersökning används samtliga kriterier av denna anledning. Därför krävs en 

kombination av alla dessa kriterier för att skapa den sorts nyhet vilken får stort genomslag

i mer än en form av medier. Initiativtagarna till en viss nyhet kommer även att rama in en 

incident i så kallat negativa eller positiva fack och forskning visar att positiva ramar 

konsekvent leder till mer gynnsamma utvärderingar av en händelse och dess attribut än 

vad negativ inramning gör (Johnson-Cartee 2005). Salzmans kriterier kommer i första 
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hand att tillämpas i kapitel 4.5. Sammanslagen analys. 

Enligt en studie från 1965 av Galtung och Ruge i Hardcup & O'Neill (2001, s. 262-264) 

finns det tolv faktorer som tycks verka som en form av urvalskriterier för vilka utländska 

nyheter och inte som pressen väljer ut. Dessa tolv är: 

1. frekvens 

2. tröskel 

3. entydighet 

4. meningsfullhet 

5. samklang

6. oförutsägbarhet 

7. kontinuitet

8. komposition

9. hänvisning till mäktiga nationer

10. hänvisning till mäktiga människor

11. hänvisning till personer 

12.hänvisning till något negativt

Dessa kriterier kommer det knytas an till mer i avsnittet om katastrofrapportering här 

nedan, men de används ytterligare även senare i operationaliseringen av variabler och 

även i själva analysen.

2.2.3. Bilden av Afrika

Beverly G. Hawk skriver  i sin bok Africa's Media Image från 1992, att trots att de flesta 

amerikaner inte har besökt eller kommer att besöka Afrika under sina liv så finns det en 

typisk bild hos den gemene amerikanen om Afrika, dess folk, kultur, flora och fauna. 

Denna bild av ”Afrika” formas genom många olika forum, men den viktigaste av alla dessa 

källor är ändock nyhetsmedia, eftersom det är det primära forum till var den enskilda 

individen vänder sig för att finna information om världshändelser (Hawk 1992). Vidare 

argumenterar Hawk att nyhetsmedia bär ansvaret för de tolkningar som görs utifrån deras

rapportering och att det inte finns någon form av faktarapportering utan någon form av 

tolkning, eftersom fakta får sin innebörd först när den tolkas. Bilden av Afrika behöver 

kontext kring kontinenten för att byggas upp eftersom den i dagens läge inte bara är 

inkomplett utan den är även inkorrekt. Afrika är en av de kontinenter som får minst 

medialt utrymme, men det lilla som rapporteras har enligt Hawk ett väldigt trångsynt 
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perspektiv; de är främst baserade på större händelser och fokuserar främst på humanitära 

kriser, militär- och politisk instabilitet eller förvirring samt etniskt våld (Hawk 1992).

Under 1980-talets svältkatastrof i Etiopien kretsade mediebevakningen kring fyra 

huvuddiskurser; kris, biståndsgivare, biståndsmottagare och drabbade människor (Hawk 

1992). Diskursen rörande kris bestod till stor del av katastrof,  nöd och nära stundande 

död och anledningen till att allt detta förekom uppgavs vara orsakat av svält. För att råda 

bot på svälten krävdes bistånd och biståndsgivarna behandlades i The New York Times 

som humanitära hjältar i kontrast till den tredje diskursen; biståndsmottagarna (Hawk 

1992). Under 1980-talet var dock den sista diskursen den minst framträdande; de 

drabbade människorna fick sällan komma till tals, men bilderna av dem blev svältens 

ansikte utåt (Hawk 1992). Denna teoretiska utgångspunkt har varit central vid 

utformandet av de positiva och negativa variablerna och dess roll diskuteras mer i kapitel 

3. Metod.  

2.2.4. Katastrofrapportering

När det kommer till medias förhållande till kriser och katastrofer så är bevakningen enligt 

Cottle (2008) så pass selektivt och godtyckligt att de i själva verket ”frambringar” 

katastrofen då de beslutar att ge en händelse medialt erkännande. Enligt Cottle ger 

medierna stöd eller uppmärksamhet åt negativa händelser vilka annars skulle ha 

begränsats och en sådan form av ”godkännande” är en förutsättning för insatser i 

regionen. Detta så kallade godkännande har sitt ursprung hos en tämligen liten grupp 

redaktörer och reportrar, vars beslut om huruvida eller inte en kris skall få medialt 

utrymme får konsekvenser inte bara för själva rapporteringen, utan även för de icke 

drabbade människornas syn på händelsen. TV tenderar att ha större fokus på katastrofer 

än tryckt press eftersom mycket av denna typen av händelser får större genomslag i just 

bild än vad det gör i text. Dessutom så tenderar nyhetsmedia att fokusera på några få 

historier åt gången och även då större katastrofer uppmärksammas så är det mycket lite av

orsakerna bakom själva händelsen (främst mänskliga orsaker) som belyses och det är än 

mer ovanligt att nyhetsrapporteringen verkligen går på djupet i orsakerna (Bacon & Nash 

2002). Enligt Cottle (2008) finns det inget samband mellan katastrofens omfattning och 

dess utrymme i media, och som exempel visar han på de båda orkanerna Katrina och 
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Stanley. Katrina, som träffade det amerikanska fastlandet 2005 fick väldigt stort medialt 

utrymme genom sin förödelse i New Orleans, medan dess ”bror” Stanley vilken träffade 

Guatemala samma år, knappt berördes av pressen. Enligt Cottle så är de ekonomiska 

konsekvenserna en bättre indikator än vad mänskligt lidande är gällande vad som gör att 

en katastrof får stort medialt utrymme och därmed styr de nordliga egenintressena i 

mångt och mycket vad som skall få utrymme i pressen. Vissa delar av världen, så som syd, 

får lite eller knappt något utrymme i media eftersom kulturanpassning har varit till fördel 

för Europa och USA (Bacon & Nash 2002). Införandet av utländska nyheter i nordliga 

medier baserade på dessa professionella bedömningar av nyhetsvärde tycks enligt Cottle 

(2008) hjälpa till att dels förklara valet och avsaknaden av katastrofrapportering samt 

även framförandet av denna rapportering världen över. För att knyta an till Galtung och 

Ruges tolvpunktslista ovan (Hardcup & O'Neill 2001, s. 262-264) skulle det kunna sägas 

följande; den negativitet som naturligt förekommer i katastrofernas kölvatten och även 

deras oförutsägbara uppkomst blir som en sorts källa för nyheter. Dessutom är det just det

oväntade och överraskande hos katastrofer vilket gör det möjligt för dem att ta sig över 

den höga ”tröskel” vilken finns mellan alla de händelser som inträffar världen över och det

smala rampljus som nyhetsmedias publicitet utgör. Detta innebär således att större 

katastrofer generellt sett har ett högre nyhetsvärde, men de kan även kvala in i 

uppmärksamheten på grund av sin geopolitiska inriktning och de intressen eller fördelar 

som katastrofen innebär för stora och mäktiga nationer eller mäktiga människor. 

Katastrofhistorier väljs även ut på grund av deras upplevda samklang, meningsfullhet, 

entydighet och kontinuitet med redan existerande nyheter och omgivande kulturella 

värderingar och intressen. Slutligen kan nyhetens sammansättning och beståndsdelar 

också spela in på hur katastrofen bevakas (Cottle 2008). Även teori om 

katastrofrapportering är bidragande i operationaliseringen, men allra mest framträdande i

analysen då två av uppsatsens frågeställningar ses i perspektiv till denna utgångspunkt. 
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3. Metod

Det finns många former av text- och innehållsanalyser, exempelvis retorisk analys, 

semiotisk analys och dokumentanalys. Men för att svara på bästa sätt på frågorna i denna 

undersökning behövs en kombination av två metoder, en så kallad metodtriangulering. 

Bäst lämpad för dessa forskningsfrågor är en kombination av kvalitativ och kvantitativ 

innehållsanalys, då syftet är att enbart undersöka artiklarnas form och inte dess effekt på 

läsaren. I detta kapitel presenteras den kvantitativa och den kvalitativa innehållsanalysen 

som vetenskapliga metoder, i förhållande till just denna undersökning. Grovt förenklat 

kan det sägas att data först och främst kommer att samlas in kvantitativt för att sedan 

behandlas kvalitativt, även om det kommer finnas stänk av det kvantitativa även i 

analysen. Rent praktiskt innebär detta att de båda metoderna är tätt sammanlänkade i 

denna undersökning och att flertalet koder i kodschemat återfinns under både den 

kvantitativa och den kvalitativa operationaliseringen.

I Tabell 3 nedan åskådliggörs förhållandet mellan uppsatsens frågeställningar och 

variablerna i Bilaga 1 ytterligare. Varje variabels utformning redogörs för under 3.1.1  

Kvantitativ operationalisering samt under 3.2.1 Kvalitativ operationalisering.

Tabell 3 – Frågeställningar och variabler

Frågeställning Variabel

1  - Hur förändrades rapporteringsfrekvensen efter 20 juli 2011? Neutral skala: 44 & 46

2 - Hur har Storbritannien och USA placerat sig på den negativa
respektive positiva skalan?

Positiv skala: 2-17
Negativ skala: 18-42

3 - På vilket sätt skiljer sig rapporteringen åt innan och efter 20 juli? Positiv skala: 2-17
Negativ skala: 18-42

Neutral skala: 44 &46

4 - Hur framställs det egna landet i artikeln, det vill säga vilken form av
uppmärksamhet får landet artikeln publiceras i för sina insatser?

Neutral skala: 45

Primär källa Neutral skala: 1
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3.1. Kvantitativ innehållsanalys

Den kvantitativa innehållsanalysen bygger på att samla in data som är mätbar, vars 

resultat kan redovisas i procentsatser och således enkelt jämföras med annan data. 

Krippendorff (2004) menar att denna metod är väl lämpad för att undersöka just 

nyhetsartiklar och att resultat som kan härledas till hårda fakta så som siffror i en större 

utsträckning anses vara oomkullrunkeliga. Enligt Østbye (2004) så är den kvalitativa 

innehållsanalysen lämplig när man vill gå på djupet i några få artiklar och den kvantitativa

innehållsanalysen är lämplig för att undersöka större mängder text. Eftersom en av 

frågorna i denna undersökning går ut på att mäta frekvensen av rapportering, samt 

rapporteringens fokus/ramar så är det lämpligt att samla in data kvantitativt för att sedan 

gå vidare med denna data i en mer kvalitativ analys. Dessutom så finns genom tidigare 

forskning ganska goda föreställningar om vad som skall undersökas, vilket enligt Østbye 

är extremt viktigt när en kvantitativ innehållsanalys görs. Østbye anser att genom en 

kvantitativ undersökning är det inte nödvändigtvis ett måste att exkludera det undersökta 

materialets kvalitativa karaktär, utan han slår ett slag för användandet av de variabler som

”fångar upp kvalitativa egenskaper” (Østbye 2004, s. 214).  Detta innebär att genom den 

kvantitativa metoden kan vi fånga upp objektiv data som vi sedan kan bearbeta såväl 

kvantitativt som kvalitativt.  Därför kommer denna undersökning försöka att samla in 

kvantitativ data vilken innehåller dessa kvalitativa egenskaper vilka Østbye talar om.

3.1.1. Kvantitativ operationalisering

Koderna i kodschemat (se Bilaga 1) har delvis baserats på de kriterier som Salzman (1998 

i Johnson-Cartee 2005, s. 198) anger för att en nyhet skall få eller inte få stort medialt 

utrymme, vilka beskrivs i avsnitt 2.2.2. Kriterier för mediebevakning. Dessutom har 

koderna även delats in i två kategorier (som synes i Bilaga 1); en positiv respektive negativ

kategori eftersom Johnson-Cartee (2005) anger detta som en vanlig indelning.

Då delar av frågeställningen syftar till att identifiera de ramar som sätts på artiklarna 

måste först dessa ramar identifieras. Hypotesen är som tidigare nämnt att artiklarna 

kommer att falla i en av två vågskålar; antingen är det en positiv (exempelvis om ökad 

tillgång till mat eller nedgång i antal drabbade) eller en negativ nyhet (exempelvis ökad 
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spridning av svälten, ökade dödsantal). Neuendorf (2002, s.97) beskriver fyra tekniker för 

att välja variabler för innehållsanalys (universella variabler, teori- och forskningsbaserade 

variabler, framväxande variabler och medium-specifika variabler) och i denna 

undersökning kommer den första av dessa att användas; universella variabler. De 

universella variabler som valts ut kommer ur (som nämnt ovan) ett värderingsperspektiv; 

exempelvis positivt och negativt. Genom att räkna värderingsvariabler i artiklarna för att 

svara på frågan om bilden amerikanska och brittiska tidningar ger av svältkatastrofen på 

Afrikas horn är positiv eller negativ, kommer undersökningen även hålla hög validitet. 

Vissa av Galtung och Ruges (Hardcup & O'Neill 2001, s. 262-264) tolv punkter har 

använts för att utforma vissa av variablerna i kodschemat.

”Frekvens” är utgångspunkten för :

Variabel 43 – Tidning

Variabel 44 – Artikellängd 

Variabel 46 – Publicering

Komposition utgör grunden för: 

Variabel 47 – Ramar

”Hänvisning till något negativt” är den enskilt största punkten ur vilka 

variabler har skapats; 

Variabel 20 - Torka

Variabel 21 - Döende boskap, djurkadaver och ickeväxande grödor

Variabel 22 – Stölder eller utpressning

Variabel 25 – Våldtäkter, kidnappningar och attacker mot civila eller biståndspersonal 

Variabel 26 – Brist på regn

Variabel 27 – Bristande intresse

Variabel 29 – Uttalad orättvisa mellan utvecklade länder och utvecklingsländer 

Variabel 30 – Väpnade konflikter

Variabel 31 – Ökade eller fortsatta problem att komma åt vissa områden

Variabel 34 – Brist på rent vatten och höga matkostnader

Variabel 36 – Kenyas regering uttalar sig negativt mot flyktingar från grannländerna 

Variabel 38 – Säkerhetsrisk eller fara för biståndspersonal eller reportrar

Variabel 39 – Övriga orsaker till att människor tvingas lämna sina hem 
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Som nämnt i avsnitt 2.2.3. Bilden av Afrika så fanns det fyra fokus under den föregående 

svältkatastrofen i Etiopien under 1980-talet; kris, biståndsgivare, biståndsmottagare och 

drabbade människor (Hawk 1992). Dessa har gett upphov till ytterligare variabler i denna 

undersökning, vilka listas nedan under respektive kategori. Flertalet av kategorierna 

förekommer i kombination med varandra och vissa av dem, så som biståndsmottagare, 

finns enbart som kombination med andra. Den största enskilda kategorin är drabbade 

människor och det är även denna som förekommer i flest kombinationer. 

Biståndsmottagare och Drabbade Människor

Variabel 8 – Fler flyktingläger eller ökade platser i lägren 

Variabel 13 - Ökad säkerhet för civila och biståndspersonal

Variabel 15 - Människor som får hjälp att lämna områden kontrollerade av al-Shabaab 

Variabel 19 – Sjukdomar och sjuka

Drabbade Människor

Variabel 2 – Människor som återhämtar sig 

Variabel 6 – Ökad tillgång till medicin och sjukvård 

Variabel 7 – Ökad access till platser och människor 

Variabel 9 – Nedgång i konflikter

Variabel  11 - Ökad tillgång till rent vatten och mat 

Variabel 17 - Nedgång i antal personer som påverkas av situationen

Variabel 18 – Svält, hunger och undernäring

Variabel 23 – Människor som dött, har dödats eller kommer att dö snart 

Variabel 24 - Barn drabbade av hemskheter eller död

Variabel 30 – Väpnade konflikter

Variabel 32 - Överfulla flyktingläger

Variabel 35 - Långa vandringar och strapatser för att fly eller få hjälp, människor som 

lämnar sina hem

Variabel 37 - Människors brist på pengar eller tillhörigheter

Variabel 42 - Mänskliga lik

Drabbade Människor och Kris

Variabel 41 – Omnämnandet av människor (i miljoner) som påverkas av situationen 

Kris

Variabel 33 - Ökat antal områden som klassificeras som svältområden (eller kommer 
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klassificeras snart) & omnämnande av att krisen förvärras/kan förvärras snabbt

Biståndsgivare

Variabel 45 – Belyser artikeln det egna landets insatser eller hjälp till Afrikas horn?

Denna variabel är i första hand egentligen kvalitativ (se mer nedan i avsnitt 3.2.1. 

Kvalitativ operationalisering), men har ett alternativ vilket innefattar landets monetära 

insatser som faller in under denna kvantitativa kategori.

Biståndsgivare och Biståndsmottagare

Variabel 3 – Ökat bistånd 

Variabel 28 - Omnämnandet av behovet av ökat finansiellt och materiellt bistånd

Variabel 40 - Minskat bistånd 

Värt att förtydliga är även de variabler som innefattar al-Shabaab; detta är en radikal 

terroristorganisation verksam främst i Somalia, men som även förekommer i andra 

grannländer på Afrikas horn (Daniels 2012). al-Shabaab är ett av de största hindren till 

fred i det krigshärjade Somalia och gruppen har dessutom vid flertalet tillfällen attackerat 

biståndsorganisationer, vilket i vissa tragiska fall slutat med att biståndsarbetare dött. 

Några av variablerna har även skapats utifrån att de är motsatser eller motvikter till några 

av de negativa variablerna. Dessa är; 

Variabel 4 – Regn

Variabel 5 – Ökat intresse

Variabel 10 – Positiv (demokratisk) utveckling för Somalias regering

Variabel 12 – Omnämnandet av sjösatta långtidslösningar

Variabel 14 – Kreatur eller jordbruk som repar sig

Variabel 16 – Användandet av strofen ”Things are looking brighter/better”

3.2 Kvalitativ innehållsanalys

Inom ramarna för den kvalitativa delen av undersökningen kommer fokus att ligga på den 

kritiska diskursanalysen (CDA) eftersom denna metod menar att en text speglar samhället

genom språkdräkten, med vilka ord verkligheten beskrivs samt hur specifika fenomen 

framhålls, vilket gör  den ytterst passande för en analys av just ramverk (Krippendorff 

2004). Som forskare bör det även i en CDA objekt systematiskt specificeras, vanligtvis 
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präglas av substantiven i en text, vilket här görs genom att låta dessa omvandlas till 

variabler, vilka vi återkommer till i nästa avsnitt (Flick 2009). Som nämnts i kapitel 2. 

Teori finns det en viss risk med att använda sig av tematiska ramar vilken innebär att en 

text som är baserad på dessa ramar möjligen inte är lika känslomässigt engagerande som 

en text uppbyggd på episodiskt ramverk (Gross 2008). På grund av detta kommer delar av

det analysschema som föreslås i Ekström & Larsson att användas (2010, s. 277);

• Redogörelse för huvudsakligt innehåll – även om detta är svält så finns det 

vissa underkategorier; finansiellt innehåll (med fokus på exempelvis avsaknad av 

monetära medel för att förhindra spridning) humanitärt innehåll (med fokus på 

exempelvis mänskligt lidande/de drabbade) och politiskt innehåll (med fokus på 

exempelvis den instabila politiska situationen i Somalia).

• Textens tematiska struktur – I denna del kommer vilken hierarki som råder 

mellan dessa olika innehåll att identifieras. Under denna del av analysen kommer 

undersökningen försöka att belysa den inbördes hierarki som finns i artiklarna. 

• Textens schematiska strukturer - Här ämnas undersöka vilka aktörer eller 

informanter som är mest framträdande i artiklarna och huruvida de förmedlar en  

positivitet eller en negativitet i artiklarna. 

Den kvalitativa innehållsanalysen kommer först och främst att utgöras av en jämförelse 

mellan de amerikanska och de brittiska medierna istället för (vilket den kvantitativa delen 

kommer att representera) en jämförelse mellan alla de olika tidningarna. Undersökningen 

kommer alltså inte att analysera alla 67 artiklarna kvalitativt var och en för sig. 

3.2.1 Kvalitativ operationalisering

Även om flertalet av de kvantitativa variablerna ovan innehåller vissa kvalitativa element 

finns det i kodschemat några få variabler som primärt är kvalitativa. Dessa är:

Variabel 1 - tydliggör vilken primär källa artikeln använder och denna är skapad utifrån 

punkten om textens schematiska strukturer. En av de saker som undersöks är nämligen 

vilken primär informant journalisten använder sig av, då en viss typ av källor tenderar att 

bli standardiserade då samtliga journalister för det mesta vänder sig till och citerar en och 
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samma expert och informant. Detta är extra viktigt då journalister i många fall väljer att 

använda sig av så kallat ”ansiktslösa informanter”, det vill säga då de inte kan finna någon 

att citera fastän det är viktigt för publiken att veta vem det är som är källan till ett 

uttalande (Johnson-Cartee 2005). I kodschemat räknas den primära informanten i varje 

artikel genom att det anges vem det är som står bakom informationen, om det är en 

organisation eller en person inom en organisation. Nämns hela organisationen och inte en 

enskild person räknas denna som en officiell men ansiktslös informant (Johnson-Cartee 

2005).  En annan form av ansiktslös informant är då ”Det” används, exempelvis; ”Det är 

känt att” eller ”Det tycks förefalla”. I denna undersökning kategoriseras dessa under 

variabeln ”Nyhetsbyrå”. 

Variabel 45 – svarar på huruvida artikeln belyser det egna landets insats i regionen och 

dess svarsalternativ hör ihop med redogörelsen för det huvudsakliga innehållet. Punkten 

gällande textens tematiska struktur kommer att tillämpas på de kvantitativa variablerna 

2 – 42. 

Samtliga variabler har sedan att kodas i statistikprogrammet IBM SPSS Statistics [SPSS] 

(IBM 2013) och sedan lagts in i lämpliga, lättlästa och överskådliga tabeller. De positiva 

och negativa variablerna har slagits samman till två större tabeller för respektive fokus.

3.3. Reliabilitet & validitet

Gällande den kvantitativa delen av studien gäller följande för reliabilitet och validitet; 

genom att inte enbart välja koder som ”bra” respektive ”dåligt” att räkna, utan exempelvis 

framsteg (som är positivt) och ökade dödsfall (som naturligtvis är negativt) till dessa borde

undersökningen även kunna täcka in nyanser som gör undersökningen fri från partiskhet (

det vill säga det blir inte bara nyckelord som forskaren själv valt ut, utan variabler som är 

objektivt positiva eller negativa) och genom att använda logiska och konkreta variabler 

borde även undersökningen kunna uppnå en hög exakthet (Neuendorf, 2002, s.113). 

Konkreta och logiska variabler med tydlig, objektiv distinktion mellan positiv och negativ 

utveckling i regionen är något som eftersträvas. Självfallet skulle dock studien få högre 

validitet genom att fler artiklar och dess ramar analyserades, men detta är inte möjligt i 
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denna undersökning eftersom det enbart är en specifik tidsperiod med ett visst antal 

publiceringar som behandlas. Den kvantitativa innehållsanalysen som görs i denna 

undersökning kan liknas vid en sorts enkät vilken varje artikel besvarar och enligt Patel & 

Davidson (2003) är enkätundersökning den metod som är svårast att på förhand 

undersöka reliabiliteten hos eftersom det handlar om att enkätformuläret skall förstås rätt 

av den svarande. Dock är det i denna undersökning en och samma person som svarar på 

”enkäten” åt respektive artikel, vilket innebär att den svarande har full förståelse för hur 

frågorna skall besvaras och således ökar det undersökningens reliabilitet. 

I den kvalitativa delen av undersökningen är det av yttersta vikt att som forskare inte tippa

över vågskålen i favör för de teoretiska utgångspunkterna eller själva analysen (Ekström &

Larsson 2010). Dock bedöms det att den kvalitativa delen av undersökningen kommer att 

hålla hög repeterbarhet. Denna bedömning görs baserat på att den första delen 

(huvudsakligt analysinnehåll) kommer att vara uppenbar och mätbar; eftersom en läsare 

genom rubrik och ingress snabbt kan se vilket fokus en artikel kommer att ha. Även den 

andra delen av analysen (textens tematiska struktur) kommer att vara möjlig att återskapa

genom att hierarkin definieras av de olika variablernas förekoms i artiklarna (vilken är 

konstant). Den tredje och avslutande delen (textens schematiska strukturer) är den del av 

undersökningen som kommer ha lägst reliabilitet och även vara svårast att återskapa då 

denna del innefattar tolkning av delvis implicita budskap. Dock kommer även denna att 

delvis vara mätbar eftersom det går att undersöka vilken aktör som är mest framträdande 

genom att undersöka hur mycket utrymme denne ges i artikeln. 

Generellt sett kommer undersökningen att hålla hög validitet eftersom den data som 

samlas in och analyseras senare i undersökningen i allra första hand kommer att komma 

från ett kvantitativt, och därmed mätbart, insamlande. Dessutom så har undersökningen 

utformats så till att de olika delmomentens uppbyggnad och analys skall följa en logisk, 

deduktiv uppbyggnad. Målet är att genom syllogistisk argumentation i analysen kunna 

bevisa tesen och genom att backa upp analysen på premisser och logisk slutledning 

kommer undersökningen inte bara nå validitet utan även reliabilitet. 

Den största risken med undersökningen kommer dock att vara den rörande just 
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reliabilitet, eftersom kodschemat och datainsamlandet är gjort av enskild individ och 

således går det inte att helt och hållet bortse från individens ramar och egna doxa (det vill 

säga individens egna tro, uppfattning och förutfattade meningar om världen) eftersom 

dessa i grund och botten definierar insamlaren som person. Som forskare kan man sträva 

efter objektivitet och försiktighetsåtgärder (bland annat gällande variablerna om objektivt 

positiva respektive negativa ramar) har vidtagits för att i största möjliga mån upprätthålla 

hög objektivitet och reliabilitet. 

Dock kan individens doxa och ramar tyvärr innebära att ord som andra forskare inte 

skulle ha räknat med kommer att leta sig in i undersökningen. Eller så kan doxa göra att 

den enskilde forskaren missar andra ord som någon med annan doxa skulle räknat med. 

Detta gör att reliabiliteten i undersökningen som helhet delvis sjunker, men detta bör 

kunna motverkas i någorlunda stor utsträckning genom att i insamlandet av data vara 

medveten om risken och genom att gå igenom artiklarna flertalet gånger i jakt på 

synonymer och implicita uttalanden.

3.4. Metoddiskussion och forskningsetik

En av de svårigheter som forskare ställs inför vid utformandet av en studie är frågan om 

etik. I de fall en intervju eller en enkät skall genomföras finns det regler om samtycke, 

anonymitet och liknande för att säkerställa uppgiftslämnarens trygghet. Detta är dock 

något som inte är en svårighet i denna undersökning, då textanalysen utgår från tidigare 

offentligt material och i grunden bottnar i forskarens egna tolkningar. Som tidigare 

konstaterats kan dock forskarens doxa påverka tolkningar och det gäller därför att 

presentera resultatet utifrån en objektiv, tolkningsfri vinkel. Av detta skäl kan 

kodinstruktionerna i Bilaga 2 vara av ytterst stor vikt för att åskådliggöra exakt hur 

interpretationen har gjorts. I denna undersökning har stor försiktighet vidtagits när 

artiklarna har kodats och i de fall en potentiell variabel varit otydlig i artikeln har denna 

inte tagits med i undersökningen för att minimera förekomsten av lösa, doxa-baserade 

tolkningar. Det samma gäller för den kvalitativa delen av undersökningen, där försiktighet

har vidtagits genom att inte göra en allt för spekulativ analys. Som tidigare nämnt har 

artiklar vilka innehöll orden  ”famine”,”hunger”, ”horn of Africa”, ”Somalia”, ”drought” 

”al-Shabaab” och ”Dadaab” i rubrik , ingress eller brödtext valts ut. Med detta finns 
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risken att något sökord missats och därmed att det totala artiklarna som publicerades 

mellan 20 juni och 20 augusti 2011 i undersökningens tio valda tidningar möjligtvis kan 

överskrida 67. Detta kan potentiellt sett ställa till problem med svaret på frågeställning ett;

nämligen att undersöka hur rapporteringsfrekvensen förändrades efter 20 juli 2011 i 

förhållande till teorier om katastrofrapportering. Dock är resultaten för de övriga frågorna 

tillräckligt tydliga för att den logiska slutledningen om att potentiellt tillkommande 

artiklar bör följa samma rapporteringsmönster (se avsnitt 4.2. - 4.4.)

3.5. Metodkritik

I kommande tabeller (7a och b samt 8a och b) ser vi ett snittvärde för hur många positiva 

variabler och negativa variabler som nämns i varje enskild artikel, men det som inte går 

att utröna är hur frekvent varje variabel förekommer i artiklarna, vilket i sin tur skulle 

vara intressant att undersöka vidare. Dessutom ger den avrundningen av tal som uppstår i

programmet SPSS (programmet avrundar till en decimal) en viss osäkerhet i värdena 

eftersom det inte är det faktiska talet utan ett närmevärde som presenteras och i detta fall 

har denna avrundning fått vara representativ. Detta gjorts med hänsyn till SPSS samt till 

uppsatsens läsvänlighet. Detta speciellt då denna uppsatsens ämne gör att det rör sig om 

en samhällsvetenskaplig rapport vilken inte är av varken matematisk eller teknisk 

karaktär. Ändock kan denna osäkerhet vara viktig att ta i beaktande i tolkandet av 

resultaten som presenteras i nästkommande kapitel. 
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4. Resultat & analys

Under denna rubrik kommer resultaten från undersökningen att presenteras i tabellform 

och med en kort text. En sammanfattande analys finns i kapitlets sista avsnitt, 4.5. 

Sammanslagen analys. All data anges avrundade till en decimal, med undantag för 

väldigt små tal där skillnaden inte blir tydlig utan fler decimaler. Detta innebär dock att 

det i vissa tabeller förekommer en slutsumma som överstiger eller understiger 100 procent

med några få enheter (mer om detta under avsnitt 6.1 Brister i uppsatsen). Då slutsatser 

dras i så pass breda drag blir inte de möjliga avrundningsfelen relevanta för denna 

undersökning, då så små skillnader inte påverkar analysens resultat. I Tabell  9 

förekommer  dock fler än en decimal för att tydliggöra skillnader i ett fall då 

procentsatserna är väldigt små. I Tabell 11 räknas även ”reporter på plats” in bland källor, 

även om denne egentligen är den som utser övriga källor. Detta beror på att reportern i 

denna undersökning behandlas som en egen informant, då flera av artiklarna speglar 

reporterns egenupplevda historia, exempelvis en av reportrarna hjälpte till att begrava ett 

avlidet barn i Dadaabs flyktingläger och berättar sedan lika patosfyllt om denna upplevelse

på samma sätt som annan delaktig i begravningen skulle ha gjort.

4.1. Antal artiklar per tidning, dess längd & publicering i relation till  

katastrofrapportering

I Tabell 4 nedan kan vi med lätthet se att Storbritanniens rapportering vida översteg den i 

USA, med nära dubbelt så många artiklar publicerade de två månader från under vilka 

artiklarna i denna undersökningen samlades in. De brittiska tidningarna DMA och DMI 

publicerade flest artiklar sett till det stora hela, men det är framförallt den låga 

rapporteringsfrekvensen hos de tre amerikanska tidningarna LAT, NYP och WSJ som gör 

att det amerikanska artikelantal sjunker, då TNYT och TWP båda publicerade fler artiklar 

än tre av de brittiska tidningarna. 
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Tabell 4 – Antal artiklar per tidning

Tidning USA Antal artiklar Tidning UK Antal artiklar

Los Angeles Times 2 Daily Mail 7

New York Post 2 Daily Mirror 12

The New York Times 8 Evening Standard 12

The Washington Post 9 The Daily Telegraph 7

Wall Street Journal 2 The Sun 6

N (total) 23 N (total) 44

Dock visar Tabell 5 att en övervägande majoritet, det vill säga 60,9 procent, av de 

amerikanska artiklarna var längre än 500 ord, vilket innebär att enbart 39,1 procent var 

kortare. För USA var även 26,1 procent över 1000 ord. För Storbritannien var samma 

siffror följande: enbart 31,8 procent av artiklarna var över 500 ord långa och därmed var 

68,2 procent under denna gräns. Storbritannien hade endast häpnadsväckande låga 11,4 

procent av sina artiklar på en längd vilken överskred 1000 ord. Kortfattat kan det sägas att

detta visar på att de amerikanska tidningarna i regel publicerade färre, men betydligt 

längre artiklar medan de brittiska tidningarna tenderade att publicera markant kortare 

artiklar, lite oftare.
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Tabell 5 – Artikellängd per land

Antal ord Antal artiklar USA Antal artiklar UK % USA / % UK

0-100 2 6 8,7/ 13,6

101-200 2 7 8,7 / 16,0

201-300 1 7 4,3 / 16,0

301-400 3 4 13,0 / 9,1

401-500 1 6 4,3 / 13,6

501-600 2 0 8,7 / 0

601-700 1 3 4,3/ 6,8

701-800 0 3 0 / 6,8

801-900 4 3 17,4 / 6,8

901-1000 1 0 4,3 / 0

1001-1500 6 5 26,1 / 11,4

N (total) 23 44  99,8 / 100,1

Hawk (1992) beskriver, som tidigare nämnt, Afrika som en kontinent om vilken den 

mediala rapportering är smärtsamt bristfällig och kort, något som stämmer överens med 

både USA, som är otillfredsställande i sin mängd och Storbritannien vars bevakning är 

otillfredsställande i sin längd. Hädanefter i undersökningen kommer dock inte de enskilda

tidningarna att behandlas separat, utan det är den sammanslagna totalen av ett lands 

artiklar som kommer att användas för fortsatt analys. Detta eftersom syftet med 

undersökningen är att jämföra ländernas bevakning, inte göra en jämförelse mellan de 

olika tidningarna. Detta placerar USA:s totala antal artiklar på 23 och Storbritannien har 

44 artiklar.

Tabell 6 nedan visar oss att de brittiska tidningarna rent procentuellt sett publicerade fler 

artiklar månaden innan FN:s uttalande än vad de amerikanska tidningarna gjorde. De 

amerikanska tidningarna publicerade förvisso fler på dagen för uttalandet än vad de 

brittiska gjorde. Efter den 20 juli 2011 var de båda ländernas bevakningsfrekvens tämligen
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likvärdig, vilket för att den logiska deduktionen därmed visar att Storbritannien bevakade 

händelsen mer frekvent än USA, trots att USA haft mer nyligen förekommande intressen i 

Somalia och dessutom reagerat kraftigare på tidigare svältkatastrofer, även om de båda 

länderna kunde ha rapporterat i både större och längre utsträckning (de Waal, 1997; Hawk

1992; Gill 2010; Moeller 1999 & Moyo 2009).

Tabell 6 – Datum för publicering

USA UK % USA / % UK N (total)

Före 20 juli 2011 2 7 8,7 / 16,0 10

Exakt 20 juli 2011 3 2 13,0 / 4,5 5

Efter 20 juli 2011 18 35 78,3 / 79,5 52

N (total) 23 44 100 / 100 67

Detta ligger delvis i linje med den teori om inramning och katastrofrapportering som 

diskuterats tidigare i uppsatsen, då ny data publicerades den 20 juli, data som hänvisade 

till något negativt.

4.2. Artikelfokus i förhållande till compassion fatigue

Nedan följer en redogörelse över av de positiva och negativa variabler som fanns i de 

totala antalet artiklar samt en uträkning av i snitt i hur många artiklar en enskild variabel 

nämns och hur många positiva eller negativa variabler som nämns i en enskild artikel hos 

de båda länderna, både i antal artiklar och i procent för att kunna jämföra de båda 

sinsemellan. Framkommer det att variabler rörande en klassisk bild av Afrika förekommer

mer frekvent kan detta vara tecken på att stereotypa ramar används och dessa kan i sin tur

späda på compassion fatigue hos publiken då denne blir van den bild som presenteras 

(Moeller 1999). Den första av dessa värden kommer från att summan av de positiva eller 

negativa variablerna delats med antalet räknade variabler. De andra två värdena kommer 

från att summan av artiklar där variablerna förekommer för varje land sedan delats med 

det totala antalet artiklar för respektive land enligt följande exempel; USA: 29 / 23 = 1,3 

och Storbritannien: 52 / 44 = 1,2. Först kommer de positiva variablerna i Tabell 7 a och b 
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att behandlas, därefter kommer de negativa variablerna i Tabell 8 a och b att analyseras 

för att slutligen jämföra de båda. De båda tabellerna presenterar variablernas förekomst i 

fallande form. Men innan dess kan ett klargörande över vad de enskilda variablerna 

verkligen innefattar vara på sin plats, då dess totala längd av utrymmesskäl kortats ned i 

tabellerna så väl som i kodschemat; ”Ökat/minskat intresse från omvärlden” syftar till 

omnämnandet av ökad eller mediebevakning, ökade eller bristande politiska 

sammanträden rörande katastrofen och omnämnandet av att politiker, celebriteter eller 

annan framträdande person besöker eller inte besöker området. ”Människor som 

återhämtar sig” syftar till människor som får tillgång till bistånd, sjukvård och tak över 

huvudet. ”Konfliktnedgång” ”Fortsatt eller förvärrad konflikt” innefattar inbördeskriget i

Somalia, väpnade konflikter över lag eller omnämnandet av beväpnade personer. 

”Människor som får hjälp att lämna problemområden” innebär omnämnandet av 

människor som på något vis får hjälp att lämna områden som kontrolleras av al-Shabaab 

eller som är svårt drabbade av andra oroligheter. ”Ökad access till platser och människor”

och ”Fortsatta eller ökade problem att komma åt områden” syftar till de problem som FN

och andra biståndsorganisationer har att få tillträde till delar av Somalia som kontrolleras 

av al-Shabaab. Terroristorganisationen bannlyste nämligen västerländska 

hjälporganisationer och anklagade dessa för att sprida västerländska värderingar och 

kristendom. ”Människors brist på tillhörigheter” innefattar människors brist på 

förnödenheter, ekonomiska medel, bostad. Denna har tillämpats exempelvis då artikeln 

beskriver hur en flyktingkvinna i Dadaab lever i ett hus som består av hopsamlade grenar 

och plastpåsar med någon hjälporganisations logotyp på. Detta avsnitt redogör för textens 

tematiska struktur, (vilken förklaras mer ingående i avsnitt 3.2. Kvalitativ 

innehållsanalys) den andra av de tre delar ur Ekström & Larssons analysschema (2010, s. 

277). Denna del identifierar vilken inbördes hierarki som råder mellan de olika innehållen.

I Tabell 7 a och b nedan kan vi se att den totalt mest förekommande positiva variabeln är 

”ökat bistånd”. Denna variabel nämns i 20 av de 67 artiklarna och är en för ämnet och 

ramen intressant och viktig variabel, då det i slutändan är de monetära medlen som avgör 

hur mycket biståndsorganisationerna kan hjälpa till i regionen. Dess storlek beror i mångt 

och mycket på att detta även är den variabel som Storbritannien använder sig mest utav, i 

hela 38,6 procent av sina artiklar. USA är mer restriktiv i användandet av just denna 
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variabel och nyttjar den enbart i 13 procent av sina artiklar. USA använder sig istället till 

största del av variabeln ”ökad tillgång till mat och rent vatten”, där 26 procent av 

artiklarna uppvisade denna variabel. Även om de positiva variablerna varierar mellan 

länderna kan vi dock se att det totala antalet gånger en positiv variabel nämns i snitt per 

artikel är förhållandevis jämn; 1,3 positiva variabler per artikel för USA och för 

Storbritannien är siffran 1,2. Värt att nämna är även det faktum att ingen av de båda 

länderna rapporterar om en förbättring för jordbruket och kreatur i en region där 

majoriteten av de drabbade levebröd baseras på just jordbruk och lantbruk av olika slag 

(de Waal 1997; Raikes 1988). Detta ämne kan mycket väl falla under det fler av tidigare 

forskare anses vara ett komplext område och detta spår kommer följas upp mer under 

avsnitt 5.1 Implikationer längre fram. Trots att variabeln ”Ökad tillgång till medicin & 

sjukvård” placerat sig som den femte mest förekommande variabeln procentuellt lyser 

den dock med sin frånvaro i de amerikanska tidningarna, trots att även detta är en av de 

mest livsviktiga variablerna för de drabbades överlevnad. 

Tabell 7a – Antal gånger en positiv variabel nämns i procent & i antal artiklar per land

Variabel Procent 
(av 100 % totalt)

Antal artiklar 
(av 67 totalt)

USA
Antal artiklar &

procent

UK
Antal artiklar &

procent

Ökat bistånd 39,9 20 3 
13,0

17
38,6

Ökad tillgång till mat & rent vatten 22,4 15 6 
26,0

9
20,5

Ökad access till platser och människor 19,4 13 4
17,4

9
20,5

Ökat intresse från omvärlden 9,0 6 1
4,3

5
11,4

Ökad tillgång till medicin & sjukvård 9,0 6 0
0,0

6
13,6

Människor som återhämtar sig 7,5 5 2
8,7

3
6,8

Fler/större flyktingläger 5,5 3 2
8,7

1
2,2

Omnämnandet av sjösatta långtidslösningar 4,5 3 2
8,7

1
2,2
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Tabell 7b – Antal gånger en positiv variabel nämns i procent & i antal artiklar per land (fortsättning)

Variabel Procent 
(av 100 % totalt)

Antal artiklar 
(av 67 totalt)

USA
Antal artiklar & procent

UK
Antal artiklar & procent

Konfliktnedgång 3,0 2 2
8,7

0
0,0

Ökad säkerhet för civila
& biståndspersonal

3,0 2 2
8,7

0
0,0

Människor som får hjälp
att lämna

problemområden

3,0 2 2
8,7

0
0,0

Nederbörd 1,5 1 0
0,0 

1
2,2

Positiv utveckling för
Somalias styre

1,5 1 1
4,3

0
0,0

Användandet av orden
”Things are looking

brighter/better”

1,5 1 1
4,3

0
0,0

Nedgång i antal personer
som påverkas av

situationen

1,5 1 1
4,3

0
0,0

Kreatur/jordbruk som
återhämtar sig

0,0 0 0
0,0

0
0,0

N (total 7 a & b) 
& S (Snittvärde 7 a & b)

81 
5,1

29 
1,3 

52
1,2 

I Tabell 8 a och b nedan kan vi föga förvånande konstatera att den mest frekvent 

förekommande negativa variabeln är den som innefattar svält, hunger, undernäring och 

omhändertagandet av svältande, magra och undernärda människor samt bristen på mat. 

Denna variabel återfanns i 64 av de 67 artiklarna; 21 av de 23 amerikanska och 43 utav 44 

bland de brittiska artiklarna. På fyra av de negativa variablerna så skilde sig 

rapporteringen åt kraftigt mellan länderna. USA rapporterade om stölder och utpressning 

i 30,4 procent av artiklarna, medan Storbritannien enbart gjorde det i 11,4 procent. 

Storbritannien visade även mindre intresse än USA för omnämnandet av minskat bistånd;

enbart 2,3 procent av de brittiska tidningarna lade någon vikt vid dessa företeelser, medan

USA gjorde det i 17,4 procent av sina artiklar. Den amerikanska rapporteringen överskred 

även den brittiska gällande förekomsten av variabeln ”Våldtäkter, kidnappningar & 
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attacker mot civila & biståndspersonal” med 22,5 procent. Dock rapporterade 

Storbritannien om variabeln ”Människor som dött, dödats eller kommer att dö snart” i 

59,1 procent av sina artiklar, något USA däremot inte överskred utan snarare hanterade på

motsatt vis med sina 26,1 procent.

I den andra kolumnen i de båda tabellerna nedan gestaltas det antal artiklar i vilken varje 

variabel förekommer, oavsett antal gånger den nämns i vardera artikel. (exempelvis ”ökat 

bistånd” förekommer i 20 av 67 artiklar). Därefter har summan av detta slagits ihop för att

på så vis få fram ett värde att dividera med antalet variabler hos respektive värdeladdning. 

Anledningen till att dessa måste räknas om till ett snittvärde beror på att de negativa 

variabelvärdena är betydligt fler än de positiva, men naturligtvis har samma snittvärde 

räknats ut även för de positiva variablerna också. Summan blir således ett snittvärde för i 

hur många artiklar varje enskild variabel nämns och där igenom kan ett resultat i frågan 

huruvida rapporteringen kring svältkatastrofen på Afrikas horn var primärt positiv eller 

negativ framträda, i alla fall hos de fem största amerikanska och brittiska dagstidningarna.

I snitt förekommer varje enskild positiv variabel i 5,1 av de 67 artiklarna medan den 

enskilda negativa variabeln förekommer i hela 26,3 artiklar. Slutsatsen som kan dras 

utifrån detta resultat innebär att artiklarna är övervägande negativa, något som denna 

uppsats kommer att återkomma till mer ingående i stycke 11 Diskussion och Slutsats 

nedan. I avsnitt 2.2.4. Katastrofrapportering presenterades Galtung och Ruges lista över 

tolv faktorer (Hardcup & O'Neill 2001, s. 262-264) som kan användas som urvalskriterier 

för nyheter och  genom att granska Tabell 7 och 8 ingående kan det konstateras att dessa 

artiklar definitivt hänvisar till en entydig och frekvent negativitet. 
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Tabell 8a – Antal gånger en negativ variabel nämns i procent & antal artiklar

Variabel Procent 

(av 100 % totalt)

Antal artiklar (av

67 totalt)

USA

Antal artiklar &

procent

UK

Antal artiklar &

procent

Svält/hunger/undernäring och omnämnandet av
svältande/magra/ undernärda människor samt brist

på mat

95,5 64 21
91,3

43
97,7

Fortsatt/förvärrad konflikt 83,6 56 18
78,3

38
86,4

Torka 82,1 55 18
78,3

37
84,1

Omnämnandet av människor 
(i miljoner) som påverkas av situationen

76,1 51 15
65,2

36
81,8

Barn som far illa eller har dött 73,1 49 14
60,9

35
79,5

Behov av ökat bistånd 55,2 37 11
47,8

26
59,1

Långa vandringar och strapatser för att fly/få hjälp,
människor som lämnar sina hem

52,2 35 13
56,5

22
50,0

Ökat antal områden som har eller snart kommer
klassas som svältområden, förvärrad situation

49,3 33 13
56,5

20
45,5

Människor (vuxna) som dött, dödats eller kommer
att dö snart

47,8 32 6
26,1

26
59,1

Fortsatta eller ökade problem att komma åt
områden

41,8 28 12
52,2

16
36,4

Sjukdomar, människor som behöver vård &
bristande sjukvård

37,3 25 9
39,1

16
36,4

Brist på rent vatten & höga matpriser 35,8 24 9
39,1

15
34,1

Död/döende boskap & icke växande grödor 35,8 24 8
34,8

16
36,4

Brist på regn 34,3 23 8
34,8

15
34,1

Säkerhetsrisk/fara för biståndspersonal & reportrar 29,9 20 7
30,4

13
29,5
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Tabell 8b – Antal gånger en negativ variabel nämns i procent & antal artiklar (fortsättning)

Variabel Procent 

(av 100 % totalt)

Antal artiklar (av 67

totalt)

USA

Antal artiklar & procent

UK

Antal artiklar & procent

Bristande intresse från
omvärlden

26,9 18 7
30,4

11
25,0

Överfulla flyktingläger 23,9 16 5
21,7

11
25,0

Våldtäkter,
kidnappningar & attacker

mot civila &
biståndspersonal

22,4 15 9
39,1

6
13,6

Stölder & utpressning 17,9 12 7
30,4

5
11,4

Mänskliga lik 
(omnämnandet av

kroppar i någon form
eller gravar)

17,9 12 5
21,7

7
15,9

Människors brist på pengar
& övriga tillhörigheter

14,9 10 3
13,0

7
15,9

Uttalad orättvisa  mellan
Nord & Syd

10,4 7 2
8,7

5
11,4

Kenyas regering uttalar sig
negativt mot flyktingar från

grannländerna

7,5 5 2
8,7

3
6,8

Minskat bistånd 6,5 5 4
17,4

1
2,3

Övriga orsaker till att
människor tvingas lämna

sina hem (ej torka/al-
Shabaab)

1,5 1 0
0,0

1
2,3

N (total 8 a & b) 
& S (Snittvärde 8 a & b)

657
26,3

226
9,8

431
9,8

4.3.  Rapporteringsförändringarnas samband med katastrofrapportering

Nedan i Tabell 9 följer en redovisning över hur rapporteringen såg ut månaden före samt 

hur den förändrades månaden efter den 20 juli 2011 beträffande förekomsten av positiva 

och negativa variabler. Eftersom denna sammanlagda slutsiffra per enskilt skrivet ord blev
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ytterst liten, valdes istället att redovisa per 100 skrivna ord. Artikellängden här är ett 

snittvärde baserat på de två amerikanska artiklar och de sju brittiska vilka publicerades 

före FN:s uttalande i förhållande till de vilka publicerades efter. Därefter så räknades det 

ut i hur stor utsträckning bland artiklarna från varje land publicerade före och efter 20 juli

innehöll positiva respektive negativa variabler. Denna siffra delades sedan med antalet 

ord, i syfte att kompensera för det redan konstaterade faktum att artiklarnas längd 

varierade kraftigt mellan både internt och mellan länderna (se mer om detta i Tabell 5 

ovan). En siffra på hur många positiva respektive negativa variabler som nämns per ord 

framträdde då, och det är denna som presenteras i Tabell 9. Det vi kan se i denna tabell är 

att de amerikanska tidningarna ökade sin positiva rapportering med 0,08 variabler per 

100 ord månaden efter FN:s uttalande. Storbritannien ökade sin positiva rapportering 

aningen mindre, med enbart 0,03 variabler per 100 ord. Gällande negativiteten ökade 

även denna för de båda länderna; endast 0,04 för USA, vilket var en, i dessa små mått 

mätt, stor skillnad mot Storbritanniens 0,14 variabler per 100 ord. Således kan det 

konstateras att den positiva rapporteringen steg mer för USA och den negativa mer för 

Storbritannien, om ändock ytterst, ytterst lite för de båda länderna, nätt och jämnt värt att

poängtera ut. Ett annat intressant faktum är att de båda ländernas artikellängd efter den 

20 juli var mer jämnare i antal ord i snitt än de var innan FN:s uttalande. USA:s 

artikellängd har efter FN:s uttalande gjort en störtdykning och utifrån detta kan det 

konstateras att de 78,3 procent av de amerikanska tidningarna (det vill säga de som 

publicerats efter 20 juli, se Tabell 6) faktiskt inte är markant längre än deras brittiska 

motsvarigheter. Det är således de amerikanska artiklarna innan 20 juli vars längd drar 

upp det amerikanska snittvärdet.

Tabell 9 – Förändring i rapporteringen

Artikellängd
innan 20 juli

Artikellängd
efter 20 juli 

Positivitet 
per 100 ord
innan 20 juli 

Negativitet
per 100 ord
innan 20 juli

Positivitet 
per 100 ord 
efter 20 juli

Negativitet
per 100 ord 
efter 20 juli

USA 1094,5 612,8 0,137 1,325 0,218 1,369

UK 715,3 508,5 0,200 1,718 0,230 1,854

53



Medie- och kommunikationsvetenskap C                                                                                      Karlstads Universitet
Hungerns Ansikte                      VT 2013
Sol Agin

Återigen kan vi se att det är införandet av ny data vilken hänvisar till något negativt som 

framkallar en förändring i katastrofrapporteringen. Dock förefaller ändå Bacon & Nashs 

(2002) teori om att syd får ringa uppmärksamhet stämma in även på denna nyhet. 

4.4. Det egna landets roll och dess koppling till inramningsteori

I Tabell 10 nedan följer en redogörelse för ur vilka ramar det egna landets insatser i 

Afrikas horn speglades i tidningarna. Senast FN förklarade ett område drabbat av svält var

under 1980-talet och då framhölls de egna länderna som humanitära hjältar enligt Hawk 

(1999). Nedan granskas om samma hybris i nord förekommer även idag. Dessa ramar 

baserades på de underkategorier identifierade av Cottle (2008) vilka även gås igenom 

utförligare i hypotesen. De amerikanska tidningarna visade på ett använde av flera av de 

olika ramar än vad Storbritannien gjorde, vilka i sin tur visade sig var mer fokuserade på 

de egna monetära och politiska insatserna. Storbritannien belyste allmänhetens insatser 

genom att visa det stöd och de insamlingar som somalier bosatta i London anordnade. De 

amerikanska tidningarna lade inget som helst fokus på den amerikanska befolkningens 

insatser och initiativ, men detta behöver naturligtvis inte innebära att några sådana inte 

fanns. USA valde istället att påvisa sitt historiska och militära intresse, då framförallt i den

somaliska regionen. Hos båda länderna förekom två artiklar som belyste det egna landet 

utifrån minst två av dessa ramar. Utifrån dessa siffror tordes det vara säkert att säga, 

baserat på en induktiv slutledningsförmåga, att Cottles (2008) teori om de ekonomiska 

konsekvenserna och västerländska egenintressena stämmer ganska så väl. Det är dock 

intressant att det enbart var en (potentiellt sett två) av de amerikanska artiklarna som 

fokuserade på de militära insatserna i Somalia, när Operation Restore Hope under 1990-

talet fick så pass stor uppmärksamhet. Det sunda förnuftet undrar således om det 

bristande omnämnandet kan ha något att göra med den tragiska utgång operationen fick 

för amerikanernas del och att detta misslyckande är något de helst av allt vill glömma. Det 

skulle kunna vara en potentiell orsak, mer än att det faktiskt har något att göra med någon

form av falsifikation av Cottles medievetenskapliga teorier. Detta avsnitt ingår i den första 

av Ekström och Larssons redogörelse för huvudsakligt innehåll (2010, s.277) som pekar på

att finns det vissa underkategorier; finansiellt innehåll, humanitärt innehåll och politiskt 

innehåll.
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Tabell 10 – Det egna landets insatser/hjälp till Afrikas horn

Monetärt/
politiskt

Militärt Historiskt Civila insatser Minst två av
dessa

Nej N
(total)

USA antal 6 1 1 0 2 13 23

USA % 26,1 4,3 4,3 0 8,7 56,5 99,9

UK 14 0 0 1 2 27 44

UK % 31,8 0 0 2,3 4,5 61,4 100

4.5. Sammanslagen analys

Enligt Hawk (1992) så är, som tidigare nämnt, bevakningen av Afrika främst byggd på 

humanitära kriser, militär- och politisk instabilitet eller förvirring samt etniskt våld, så 

föga förvånande är dessa även ramarna för denna nyhet. Under kapitel 2. Teori listades ett

antal kriterier som Salzman (1998 i Johnson-Cartee 2005, s. 198) ansåg viktiga för medialt

genomslag och från Tabell 4 till 9 kan vi se att flertalet av dessa förekom frekvent i 

artiklarna. ”Chock” är ett av kriterierna som faller inom ramen för denna händelse; 

omnämnandet av de miljoner människor som riskerade att mista livet på grund av torkan 

är ofattbart hög och de månadslånga vandringarna som somalierna tvingades göra för att 

nå flyktingläger och förhoppningsvis någon form av undsättning är även denna menad att 

chockera läsaren. ”Konflikt” finns även med, främst i form av al-Shabaab och 

instabiliteten i Somalia, men även mellan biståndsorganisationer och al-Shabaab och 

mellan de som flyr till Kenya och den kenyanska regeringen. ”Ny data” förekommer i form

av FN:s deklarerande den 20 juli 2011 efter vilket 78,3 procent av USA:s och 79,5 procent 

av Storbritanniens bevakning inträffade. ”Barn” som råkat illa ut förekommer i 73,1 

procent av artiklarna och några av de brittiska artiklarna berättar en historia om hur 

reportern var på plats i ett flyktingläger där denne hjälpte till att begrava ett avlidet barn 

medan modern valde att inte berätta detta för UNHCR eftersom hon då skulle mista en 

matranson om dagen, vilken behövdes för att mätta hennes kvarvarande svältande barn. 

”Sociala frågor eller en framträdande offentlig person inblandad” finns också med. I 

bland annat 55,2 procent av artiklarna nämns behovet av bistånd, vilket kan ses som en 

västerländsk social fråga om medmänsklighet och solidaritet. Dessutom är primära källor 

bland annat regeringspersonal, i flera fall USA:s dåvarande utrikesminister Hillary Clinton
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och Storbritanniens premiärminister David Cameron, vilka faller inom ramarna för en 

offentlig person. Dessutom har en brittisk tidning valt att publicera en artiklar där 

fotbollsstjärnan David Beckham är skribent samt en där han är en sekundär informant då 

någon talar å hans vägnar (se Bilaga 3). ”Platser utomhus” förekommer också då flertalet 

av artiklarna beskriver långa vandringar till hjälp och således utspelar sig stor del av 

katastrofen på väg mot ett flyktingläger. Dessutom är katastrofen till sin natur 

klimatmässigt betingad och pågår därför naturligtvis utomhus. Men även en av 

variablerna på den negativa skalan är den om människors brist på tillhörigheter (se Tabell 

8) där även tak över huvudet innefattas, vilket implicit placerar den drabbade under bar 

himmel. ”Åtgärder” är kanske ett av de tydligaste av Salzmans (1998 i Johnson-Cartee 

2005, s. 198) kriterier som återfinns i denna kris. Merparten av alla artiklar talar om 

åtgärder av diverse slag, oavsett om det är bristfälliga åtgärder, exempelvis minskat 

bistånd eller framsteg så som ökad tillgång till mat och rent vatten. Kriteriet ”Tydlig 

rekvisita och bilder” återfinns också, flertalet av artiklarna målar upp bilden av små, 

magra barn och utmärglade vuxna, mänskliga lik, djurkadaver, karg, torr natur och 

omärkta gravar. De flesta artiklarna ackompanjerades dessutom av bilder föreställande 

detta, men detta är tyvärr inte platsen för en djupgående bildanalys. Svältkatastrofen 2011 

tycks även vara ”En symbol för en trend” då det under variabeln ”ökat antal områden 

som har eller snart kommer klassas som svältområden, förvärrad situation”, (vilken 

49,3 procent av det totala antalet artiklar för båda länderna nämner) i flertalet av 

artiklarna nämns att torka redan har blivit ett vanligare inslag på Afrikas horn och att 

denna typ av katastrof kommer inträffa allt oftare på grund av den globala 

uppvärmningen. 

Som tidigare konstaterat sätter varje journalist sitt eget avtryck på sitt arbete (Kutz-

Flamenbaum, Staggenberg & Duncan 2012) och det är för läsaren viktigt att källan till 

informationen denne får är av en förtroendeingivande härkomst. De fyra diskurser som 

Hawk presenterade som huvuddiskurser för bevakningen av Etiopien under 1980-talet 

(1992); kris, biståndsgivare, biståndsmottagare och drabbade människor finner åter igen i 

denna katastrof. Återigen är det en kris som kräver att väst går in och blir stora 

biståndsgivare medan biståndsmottagarna och de drabbade, vilka i många fall är de 

samma, sällan kommer till tals. Dock är det ett antal av de båda ländernas primära källor 
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som är just biståndsmottagare eller drabbade. Tabell 11 här nedan åskådliggör de båda 

ländernas fem mest förekommande primärkällorna, sett till total procent i alla 67 artiklar. 

I tabellen kan vi se att 7,2 procent av de amerikanska primära källorna inte omnämns och 

hela 20,6 av Storbritanniens, vilket beror på att spridningen bland dessa källor var stor 

och således bidrog detta till att procentenheterna för respektive källa var mycket låga. De 

fyra största var de samma för båda länderna, men som femte högsta procent totalt 

återfinns den variabel som i själva verket kom på fjärde plats i Storbritannien; 

drabbad/flykting. Tabell 11 står för textens schematiska strukturer, det tredje, och för 

denna uppsats sista, delen av Ekström och Larssons (2010, s.277) analysschema som 

syftar till undersöka vilka av artiklarnas alla informanter som är mest framträdande.

Tabell 11 – Primära källor

Källa USA USA % UK UK %

NGO 4 17,4 13 29,5

NGO-personal 5 27,7 8 18,1

Reporter på plats 3 13,0 7 15,9

Regeringspersonal 7 30,4 3 6,8

Drabbad/flykting 1 4,3 4 9,1

N (total) 20/23 92,8/100 35/44 79,4/100

Diskursen rörande kris består nu, precis som för trettio år sedan, till stor del av katastrof,  

nöd och nära stundande död och anledningen förefaller fortfarande vara orsakat av just 

svält. Denna tycks i sin tur nu orsakad av torka, vilken i sin tur är orsakad av 

klimatförändringar. Enligt Hawk (1992) behandlades biståndsgivarna som hjältar i TNYT 

och det vi kan se idag i Tabell 10 är att det egna landets bidrag monetärt och politiskt 

fortfarande är den mest framträdande insatsen. Drabbad/flykting som återfinns på femte 

plats i Tabell 11 var enligt Hawk långt mindre framträdande under 1980-talet. Denna var 

dock primär i enbart en enda av de amerikanska tidningarna och innehar där egentligen 

en delad femteplats med variablerna statlig institution, nyhetsbyrå och 

sjukvårdspersonal. Men dess förekomst i Storbritannien gör att den ändå kvalar in på 
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listan och därför är det möjligt att märka att dess förekomst stigit sedan åren då Etiopien 

led av hungersnöd.

I Tabell 12 nedan kan vi se hur artiklarna placerade sig på Johnson-Cartees (2005)  

effektskala och därmed vilken av Iyengars huvudtyp av ramar som använts, om det är 

tematiska eller episodiska. Den överväldigande majoriteten av artiklar, innefattande alla 

brittiska och 21 av 23 amerikanska, föll inom de tematiska ramarna som fokuserar på 

stora problem som påverkat många och innefattar en stor kontext (Iyengar 1991 i Lee & 

Basnyat 2013). Denna ram är mest lämplig för det Johnson-Cartee beskriver som 

makroeffekt och syftar till att påverka mottagaren genom en av de två underkategorier 

som presenterades under avsnitt 2.2.2. Kriterier för mediebevakning, en som 

upprätthåller befintliga strukturer eller beteenden, samt en som tillåter att samhället 

förändras. Dessa siffror är inte överraskande, då vi redan under ovan nämnda stycke även 

konstaterade att det är de tematiska ramarna som är lämpligast att som journalist 

använda sig av vid rapporterandet av svältkatastrofen 2011. Utifrån närläsning av samtliga

67 artiklar kan det konstateras att den underkategori som främst används i detta fall är 

katalysatoreffekten, den som eftersträvar en samhällsmässig förändring. 

Tabell 12 – Fördelningen av tematiska och episodiska ramar

USA UK N (Total)

Tematiska ramar 21 44 65

Episodiska ramar 2 0 2

För att återanknyta till Galtung och Ruges lista på tolv faktorer (Hardcup & O'Neill 2001, 

s. 262-264) ytterligare en gång, blir det möjligt att se att svältkatastrofen var en entydig 

nyhet vars oförutsägbarhet fungerar som nyhetskälla och detta har gjort att, trots allt 

annat som hände under 2011, denna katastrof lyckades ta sig över ”tröskeln” och ut i det 

publicerade nyhetshavet. Det fanns en kontinuitet i händelsen, vilket borde göra att 

bevakningen blir jämn och stabil, något som dock inte förefaller ha hänt, men det finns 

även en komposition som hänvisar till mäktiga nationer, i detta fall USA och 

Storbritannien, då de framhäver sig själva. Hänvisning till negativitet och brist på 

positivitet, ser vi i Tabell 7 och 8, men även mäktiga människor så som amerikanska och 
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brittiska politiker återfinns. Vilket innehåll som finns och hur detta sätts samman till en 

nyhet spelar in på hur katastrofen bevakas och det geopolitiska läget i Somalia i 

förhållande till USA kan även vara en bidragande faktor till att regionen fick mindre 

frekvent uppmärksamhet i USA och att USA valde att vara lite, men ändock mätbart, mer 

positiva (Cottle 2008).

Intressant att notera i analyssyfte är även det faktum att ett antal av de tidningar som 

används i denna undersökning, det vill säga har störst spridning i de båda länderna enligt 

Alliance for Audited Media och Audit Bureau of Circulations, inte nödvändigtvis faller 

inom kategorin för vilka av dessa länders tidningar som är mest inflytelserika. Noam 

Chomsky har valt att kalla dessa trendsättande medier för ”elitmedier” och ger bland 

annat TNYT som ett exempel på dessa. Elitmedier brukar anses vara de som sätter 

nyhetsagendan eftersom det är dessa medier som har tillräckligt med resurser för att nå ut

och påverka. De bestämmer allt som oftast de ramar till vilka de andra medierna inom 

samma fält skall förhålla sig och deras publik är oftast del av ett högre samhällsskikt 

(Wintonick & Achbar 1994). Dock utgör detta högre samhällsskikt tydligen inte en 

tillräckligt stor del av den tidningsläsande populationen för att fler av dessa elitmedier 

skall kvala in på topp-fem listan över total cirkulation. 
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5. Diskussion

Nedan följer en diskussion kring vad dessa resultat har för implikationer på ett samhälls- 

och yrkesetiskt perspektiv. Efter detta kommer uppsatsens brister att identifieras och 

diskuteras för att sedan följas upp med ett stycke om önskvärd framtida forskning som 

skulle kunna kasta ytterligare ljus på nyhetsmedias bevakning av svält och svältkatastrofer

i Afrika.

Syftet med denna undersökning var att belysa hur amerikanska och brittiska 

dagstidningars bevakning av svältkatastrofen på Afrikas horn 2011 förändrades från och 

med den 20 juni till 20 augusti 2011, samt att studera huruvida rapporteringens fokus 

ändrades efter FN:s svältdeklaration den 20 juli och sätta detta i förhållande till tidigare 

undersökningar om svältkatastrofer i Afrika. Eftersom rapporteringens utformning och 

frekvens är avgörande för omvärldens respons är det av ytterst stor vikt att studera hur 

denna rapportering ser ut för att i framtiden kunna nå ut med mer effektiv information 

som leder till snabbare aktioner för att förhindra mänskligt lidande. Utifrån denna 

undersökning och främst genom avsnitt 4.1. Antal artiklar per tidning, dess längd & 

publicering i relation till katastrofrapportering kan slutsatsen om att mediebevakningen 

vid 2011 års svältkatastrof var bristfällig dras, även om den till skillnad mot bevakningen 

under 1980-talet lät de drabbade komma till tals i långt större utsträckning, de fick vara 

hungerns röster denna gång, inte bara dess ansikte. Humanitära kriser är något som inte 

bör kunna uppstå i dagens utvecklade samhälle och nationer har flera gånger tidigare gått 

samman för att stoppa katastrofer och hjälpa utsatta. Ett av de tydligaste exemplen på 

denna typen av rapporterings effekt på samhället är Live Aid -kampanjen under 1980-talet

och ett liknande engagemang hade behövts under 2011 för att rädda liv. Förslagsvis inte en

stor gala där ”goda” nord skall hjälpa det fattiga och hjälplösa syd, utan snarare en större 

aktion för att stoppa de klimatförändringar som vi i nord till allra största del bär skulden 

till. Att stötta den Afrikanska Unionen [AU] och deras African Union Mission in Somalia 

[AMISOM] i deras arbete med att ena Somalia. Eller varför inte en aktion för att sprida 

information om och för att förhindra den landgrabbing (eller markrofferi som det ibland 

kallas på svenska) som pågår i regionen, där multinationella företag från nord snor åt sig 

mark från befolkningen och som genom berövandet av deras möjligheter att odla marken 
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själva även berövar dem på deras levebröd (Hall 2011; Liberti & Flannery 2013). Som vi 

kan se i Tabell 12 – Fördelningen av tematiska och episodiska ramar var det övervägande

tematiska ramar som publicerades i dessa tio tidningar mellan 2o juni och 20 augusti. 

Detta gör att de flesta artiklarna faller inom makroeffekten och för att nå en 

publikreaktion för att motverka svälten skulle det kanske ha varit mer lämpligt att 

använda sig av ett berättande på mikronivå och då fokusera på att bygga upp artiklarna på 

det sätt som är lämpligast för att åstadkomma de beteendeeffekter som Johnson-Cartee 

(2005) presenterar. Avsaknaden av bakomliggande orsaker är en allvarlig brist i 

nyhetsrapporteringen vilket får förödande konsekvenser för syd, när de komplexa 

förhållandena mellan privata-och multinationella företag, regeringar och internationella 

biståndsgivare inte tas upp i medierapporteringen. Hur skall mänskligheten kunna 

motverka något som de inte känner till? Kan det vara så att det helt enkelt skulle 

missgynna nord ekonomiskt om läget i syd (framförallt med fokus på de mänskliga 

rättigheterna) skulle utvecklas positivt och att det är på grund av egenintresset som detta 

faller i skugga? Detta är självfallet enbart spekulationer, men som även konstaterats 

tidigare i denna uppsats krävs rätt förutsättningar och utformning för att den katastrof av 

denna kaliber skall uppnå stor spridning. Moeller (1999) beskriver bland annat tre steg 

som för maximal effekt skall nå sin kulmen när inga andra viktiga händelser pågår för att 

svältkatastrofer skall få ta ordentligt med plats i media och detta var långt ifrån möjligt 

under ett så pass händelserikt år som 2011. FN:s uttalande hamnade i stort sett i Anders 

Bering Breiviks kölvatten och även om den 22 juli, dagen för terrorattackerna i Norge, var 

en hemsk dag som självfallet är värd stor uppmärksamhet och inte skall ringaktas, kan det 

dock kanske vara på sin plats att fundera över huruvida 77 människoliv kan vara värda så 

pass mycket uppmärksamhet, när de nära 260 000 som fick sätta livet till på Afrikas horn 

knappt syntes?

5.1. Implikationer

Amerikansk media fortsätter att porträttera Afrika som en kontinent drabbad det ena 

värre än det andra och mellan maj-september 2010 publicerade de tio mest lästa 

amerikanska tidningarna hela 245 artiklar om Afrikas fattigdom men enbart fem vilka 

handlade om ekonomisk tillväxt bland kontinentens länder (Rothmyer 2011). Denna 

stereotypa bild av en hel kontinent är skrämmande och att rapporteringen inte har 
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förändrats mer än marginellt på trettio år (från hungersnöden 1983-84 till 2011 års 

svältkatastrof) är något vilket borde kunna fungera som en sorts väckarklocka till världens 

alla nyhetsredaktioner. I en värld där det talas om tolerans, acceptans och människors lika

värde är det genom denna undersöknings slutsats tydligt att detta inte gäller alla och att de

som drabbas av misär inte är intressanta ur något annat ljus än sitt lidande. Som 

journalist kan det därför vara värt att tänka över och kritiskt granska vad som sägs för att 

inte av misstag späda på en vinklad rapportering. Om vi ponerar att publiken drabbas av 

compassion fatigue kommer inte denna typ av nyhet att sälja lösnummer, hur många som 

än dör om inte inramningen av katastrofer förändras. Att presentera ny data från en fräsch

och nyskapande infallsvinkel kan således inte bara göra att omvärlden reagerar på 

humanitära katastrofer så att hjälp når de i nöd, det kan således även se till att 

försäljningssiffrorna för tidningarna inte sjunker längre fram i tiden.  
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6. Slutsats

Nedan följer en kortare sammanställning om ovan presenterade resultat och dess 

förhållande till undersökningens frågeställningar och hypoteser. Vid en tillbakablick på 

frågeställningarna en och en kan resultaten diskuteras för att sedan försöka besvara dem 

utifrån den teoretiska bakgrunden och med anknytning till den tidigare forskning som 

presenterades under avsnitt 2.1. Tidigare forskning. 

1. Hur förändrades rapporteringsfrekvensen efter 20 juli 2011 i förhållande till teorier om 

katastrofrapportering?

Totalt publicerade de utvalda tidningarna från Storbritannien under två månader 44 

artiklar, nästan dubbelt så många som de utvalda tidningarna från USA gjorde med sina 

23 artiklar, men USA publicerade i snitt längre artiklar. Majoriteten av de båda ländernas 

rapportering skedde efter den 20 juli; 78,3 procent för USA 79,5 procent för 

Storbritannien. Innan den 20 juli publicerade USA i snitt 1094,5 ord långa artiklar och 

Storbritannien 715,3 ord långa texter, men efter FN:s uttalande så sjönk de båda ländernas

artikellängd. USA gick ned till snittet 612,8 ord per artikel och Storbritanniens längd föll 

till 508,5 ord i snitt. Som framkom i avsnitt 4.3. Rapporteringsförändringarnas 

samband med katastrofrapportering så innebär detta att det de amerikanska tidningarna 

publicerade innan den 20 juli 2011 således drar upp de amerikanska artiklarnas snittvärde

gällande antal ord. Den bristande rapporteringsfrekvens som USA uppvisar och den 

korthet Storbritannien står för är även helt i linje med det Hawk (1992) skildrar om Afrika 

som en kontinent drabbad av en sorts medial rapporteringsskugga. Dessutom så förefaller 

denna halvhjärtade bevakning stämma överens med det Cottle (2008) uttryckte om 

katastrofrapportering; nämligen att svältkatastrofen inte passade in helt och hållet med 

andra nyhetshändelser 2011. Cottle menar att katastrofhistorier väljs ut delvis på grund av 

den upplevda harmoni med andra aktuell nyheter.  Därmed stämmer inte hypotesen om 

att tidningarna har ökat både längden och frekvensen i sin rapportering helt och hållet, 

trots att ny data i situationen framkommit. Dock är det eventuellt inte alltför underligt att 

längden på artiklarna sjönk då rapporteringsfrekvensen steg; kortare artiklar kan pressas 

ut snabbare än längre. 
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Moeller (2008) drar slutsatsen att en komplex situation, så som händelseförloppet på 

Afrikas horn 2011 vilken är kantad av inbördeskrig och klimatmässiga fenomen, gör att en 

publik lättare tappar intresset då det finns allt för många sidospår som måste förstås för 

att kunna se helheten och bilda sig en uppfattning om denna och detta kan vara en av 

orsakerna till svältkatastrofens förhållandevis låga mediala genomslag. För att även 

återknyta till Olsen, Carstensen och Høyen (2003) så är det tydligt att inte heller dessa 

författare skulle blivit förvånade över den bristande bevakningen som rådde under 2011, 

eftersom utformandet av åtgärder för att förhindra katastrofen i stort uteblev. Det hela 

skulle kunna summeras med att vad de menar egentligen är att vidden av humanitärt 

bistånd vid en katastrof beror på graden av politiska intressen, den säkerhet som 

biståndsgivarna har i rörda områden (inklusive den institutionella ram och styrka som 

nätverket av humanitära organisationer vilka är involverade i området har) och slutligen 

det som är av störst intresse för oss i denna undersökning; frekvensen i medias bevakning.

Utan lämplig mängd rapportering kan således inte en humanitär katastrof förhindras. 

2. Hur förhåller sig Storbritanniens och USA:s rapportering om positiva respektive 

negativa ämnen med tidigare bilder av Afrika och compassion fatigue?

USA rapporterade i snitt 0,1 positiv variabel mer än Storbritannien gjorde, men i den 

negativa rapporteringen var de båda länderna överens med 9,8 negativa variabler per 

artikel. Överlag så förekommer varje enskild positiv variabel i låga 5,1 av de totala 67 

artiklarna och den enskilda negativa variabeln finns i hela 26,3 artiklar. Till följd av detta 

kan en slutsats om att rapporteringen från de båda länderna placerat sig inom den 

negativa rapporteringsskalan. Vi kan se att de mest förekommande variablerna bland 

annat är svält och omnämnandet av svältande människor, konflikt, barn som far illa och 

ett behov av bistånd (vilket kan tolkas som ett behov av hjälp från Nord). Som tidigare 

konstaterats är detta helt i linje med den klassiska bilden av Afrika; ett svältande, gråtande

barn, krig och en oförmåga att rädda sig själva (Hawk 1992). Detta kan vara bidragande 

till compassion fatigue då detta bevisligen återkommande stereotypa porträtterande av 

Afrika visar upp en bekant bild som gradvis chockar publiken mindre och mindre i takt 

med att de vänjer sig vid bilden (Moeller 1999). I och med detta stämmer hypotesen för 

denna fråga då negativiteten är överväldigande, vilket stämmer överens med vad Cottle 

(2008) skriver om att medierna tenderar ge större uppmärksamhet åt just negativa 

händelser.
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3. På vilket sätt skiljer sig rapporteringen åt innan och efter 20 juli 2011 i förhållande till 

katastrofrapportering?

Det som framgår här är att i och med FN:s uttalande 20 juli 2011 så ökade främst 

frekvensen i rapporteringen hos USA så väl som Storbritannien, vilket även konstaterats i 

Fråga 1 ovan. Innehållet i artiklarna påverkades inte nämnvärt, men dock om man skall se

någon förändring så för de amerikanska tidningarnas del så blev innehållet i artiklarna 

mer positivt efter 20 juli och på det hela taget innehöll de amerikanska artiklarna mer 

värdeladdade ord, eftersom både positivitet och negativitet ökade. Gällande de brittiska 

tidningarna så ökade det negativa innehållet efter 20 juli och även här så innehöll de 

brittiska artiklarna också till större del värdeladdade ord. Hypotesen om det negativa 

fokuset är fortfarande delvis korrekt, eftersom de båda tidningarna till viss del ökade sin 

negativitet. Bland teorin gällande katastrofrapportering finns en tanke om att finansiellt 

bistånd och humanitära insatser kommer få stort utrymme i artiklarna då en ekonomisk 

situation anses vara bättre tecken på vad som gör att en katastrof får stort utrymme än 

mänskligt lidande (Cottle 2008). Denna teori inkluderar att de flesta artiklar skulle 

komma att innehålla tre underkategorier; finansiellt innehåll, humanitärt innehåll och 

politiskt innehåll. Detta tycks stämma enligt Tabell 8, där vi kan se att att bland topp sex 

av de vanligast förekommande negativa variablerna så täcks dessa tre underkategorier in. 

Finansiellt innehåll är med genom variabeln ”Behov av ökat bistånd”, humanitärt 

innehåll; ”Svält/hunger/undernäring och omnämnandet av svältande/magra/ 

undernärda människor samt brist på mat”, ”Omnämnandet av människor (i miljoner) 

som påverkas av situationen” och ”Barn som far illa”, politiskt innehåll återfinns främst 

hos variabeln ”Fortsatt/förvärrad konflikt”. Den ömsinta medkänslan är den mest 

framträdande av Höijers fyra olika kategorier för medkänsla i dessa 67 artiklar. Denna 

kategori innefattar ett fokus på offrens lidande och i flera av artiklarna bygger författarna, 

främst i de brittiska artiklarna, artikeln på en enorm patosargumentation genom sitt 

användande av de drabbades misär. Därmed kan den tredje hypotesen om de tre 

underkategorierna verifieras. 

Vidare så faller även merparten av artiklarna under de två kategorierna”katastrof/kris-

nyheter” och ”extatiska nyheter” vilka Chouliaraki (2006) presenterar. Dessa nyheter 

skapar medlidande genom ett konkret och komplext narrativ. Även om nyheten är 

komplex och detta inte leder till en stor medial genomslagskraft, kan det genom 
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exempelvis Chouliarakis kategorier tydliggöras att det  ändock är lämpligt att presentera 

situationens komplexitet eftersom detta rent teoretiskt skapar mest medlidande hos 

publiken. Men även genom att låta läsaren identifiera sig med de drabbade2 kan man nå ut

och skapa medlidande. Dessa kategorier innefattar ofta ramar om assistans, vad publiken 

kan göra för att hjälpa till och till syvende och sist är det ändå publiken i västvärlden som 

kan skänka pengar och ändra sina levnadsvanor för att minska den globala 

uppvärmningen, vilket i sin tur kan bidra till att förhindra framtida svältkatastrofen. 

Rapportering utifrån ”katastrof/kris-nyheter” ger publiken en känsla av att det är 

moraliskt oförsvarbart att inte agera.

4. Hur ramas det egna landet in i artikeln, det vill säga vilken form av uppmärksamhet får 

landet artikeln publiceras i för sina insatser?

Både de amerikanska och brittiska tidningarna hade primärt inget fokus på det egna 

landets insatser på Afrikas horn. Men bland de artiklar som hade någon form av fokus  låg 

främst på det egna landets monetära och politiska insatser i regionen. USA belyste i två 

artiklar även det historiska och militära engagemang landet haft i Somalia, medan 

Storbritannien en gång visade på vad den civila befolkningen i England gjorde för att 

hjälpa till. Som en del av inramningsteori i denna uppsats finner vi hur Afrika och dess 

välgörare brukar porträtteras och här har den intressantaste förändringen sedan den 

senaste svältkatastrofen under 1980-talet skett; nämligen att de egna länderna inte längre 

framhålls som hjältar vilka skall rädda Afrika från förfall, vilka de gjorde då (Hawk 1992). 

Hypotesen om att det finns ett lokalt fokus rörande främst finansiellt bistånd är korrekt, 

eftersom detta är det mest förekommande. Dessutom finns det ett politiskt fokus, vilket 

stämmer med hypotesen, dock inte fullt ut eftersom hypotesen mer förespråkade ett 

politiskt innehåll med större fokus på den instabila politiska situationen i Somalia.

6.1. Brister i uppsatsen

Gällande tidningarnas spridning så framgår det inte hos AAM och ABC om det enbart är 

prenumerationer som räknas in i cirkulationssiffrorna och om så skulle vara fallet kan 

andra tidningar mycket väl ha större spridning än de tio som ingår i denna uppsats. Detta 

2 Vilket används flitigt i Daily Mails reporter Brian Carrolls artikel ”I hid my dead baby so I could keep extra food 
ration for his starving twin sister: Somali mother's desperate fight to save her family”
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2020938/Somalian-famine-Mother-conceals-childs-body-food-ration-
starving-twin-sister.html
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eftersom andra tidningar då potentiellt kan kommas åt utan att läsare behöver betala eller 

vara medlem för att läsa deras artiklar. 

6.2. Framtida forskning

Varje år drabbas mänskligheten av flertalet katastrofer och kriser och diskussionen kring 

vilka som får uppmärksamhet är intressant och hur bevakningen utvecklas efter varje 

katastrof är något som skulle vara intressant att undersöka vidare. Hur skiljer sig 

egentligen bevakningen av svält idag från tidigare svältkatastrofer, i detalj eller i större 

drag och är det någon skillnad beroende på var svälten inträffar? I avsnitt 4.5. 

Sammanslagen analys nämns även att många av artiklarna hade tillhörande visuell media

så som bilder och filmer. En analys av dessa skulle även i förhållande till exempelvis 

filmen av Amin och Buerk från Korem 1983, vidga förståelsen för svältrapporteringen från

Afrikas utveckling. Dessutom skulle det kunna finnas ett medievetenskapligt intresse i att 

undersöka huruvida publikens upplevda bild av svältkatastrofen överensstämmer med den

bild som media levererar. Även en undersökning mellan massmedia och Noam Chomskys 

elitmedia skulle vara intressant att göra, för att undersöka om Chomskys påstående 

gällande att elitmedia sätter ramar som de andra medierna skall följa verkligen stämmer. 

Även intressant vore för mer statistiskt kunnig person att undersöka huruvida 

medianvärde skulle ge ett mer korrekt resultat än medelvärde som har använts i denna 

uppsats. Detta då ett alltför högt värde i en talserie, så som i Tabell 7, kan ge ett 

medelvärde som inte är så rättvisande som ett medianvärde möjligen skulle ha varit. Detta

borde dock ses i perspektiv till alla talserier i uppsatsen eftersom det är svårt att jämföra 

medelvärden med medianvärden och en omräkning till medianvärde innebär således att 

alla värden detta skulle komma att jämföras med även behöver räknas om. Detta skulle i 

sin tur kunna innebära att det totala felet möjligen kan bli avsevärt större, även om det i 

fallet med Tabell 7 a och b skulle innebära en förbättring. 

Gällande det oroväckande utelämnandet av situationens komplexitet och nords intressen i

syd så skulle det vara intressant att sätta detta i perspektiv med Moellers tes om att den 

mediala bevakningens andra delsteg innehåller svält enbart som en liten, marginell del av 
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ett större uppslag om exempelvis statlig korruption, krig eller någon annan form av 

missförhållanden i den drabbade regionen och att denna arla rapportering starkt kommer 

att citera officiella informationskällor, se avsnitt 2.1. Tidigare forskning (Moeller 1999). 

Baserat på detta skulle det även vara intressant att undersöka dagspressens bevakning av 

svältkatastrofen 2011 en tid innan den humanitära krisen blossade upp så pass att den 

själv fick spela huvudrollen i de publicerade artiklarna, för att se om de mer komplexa 

sidorna hos Afrikas horn är mer framträdande. 
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Bilaga 1 - Kodschema

Nedan följer en presentation av variablerna och samtliga variabelvärden som användes då artiklarna 
sammanställdes till data. 

Variabel 1 – Primär källa

1. Reporter på plats

2. NGO 

3. NGO personal 

4. Civilt ögonvittne 

5. Drabbad/flykting 

6. Regeringspersonal

7. Statlig institution 

8. Celebritet 

9. Nyhetsbyrå

10.Övrig person/institution

11. Militär personal

12. Sjukvårdspersonal

13. al-Shabaab

Positiva variabler

Variabel 2 - Människor som återhämtar sig 

1. Förekommer 2. Förekommer ej

Variabel 3 - Ökat bistånd 

1. Förekommer 2. Förekommer ej

Variabel 4 - Regn 

1. Förekommer 2. Förekommer ej

Variabel 5 – Ökat intresse

1. Förekommer 2. Förekommer ej

Variabel 6 - Ökad tillgång till medicin och sjukvård 

1. Förekommer 2. Förekommer ej

Variabel 7 - Access till platser och människor

1. Förekommer 2. Förekommer ej

Variabel 8 - Fler flyktingläger och ökade platser i lägren 

1. Förekommer 2. Förekommer ej

Variabel 9 – Nedgång i konflikter

1. Förekommer 2. Förekommer ej
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Variabel 10 - Positiv (demokratisk) utveckling för Somalias regering 

1. Förekommer 2. Förekommer ej

Variabel 11 - Ökad tillgång till rent vatten och mat

1. Förekommer 2. Förekommer ej

Variabel 12 - Omnämnande av sjösatta långtidslösningar 

1. Förekommer 2. Förekommer ej

Variabel 13 - Ökad säkerhet för civila och biståndspersonal 

1. Förekommer 2. Förekommer ej

Variabel 14 – Kreatur/jordbruk som repar sig 

1. Förekommer 2. Förekommer ej

Variabel 15 - Människor som får hjälp att lämna områden kontrollerade av al-Shabaab 

1. Förekommer 2. Förekommer ej

Variabel 16 - Användandet av strofen  “Things are looking bright/better” 

1. Förekommer 2. Förekommer ej

Variabel 17 - Nedgång i antal personer som påverkas av situationen 

1. Förekommer 2. Förekommer ej

Negativa variabler

Variabel 18 – Svält, hunger och undernäring

1. Förekommer 2. Förekommer ej

Variabel 19 – Sjukdomar & sjuka

1. Förekommer 2. Förekommer ej

Variabel 20 – Torka 

1. Förekommer 2. Förekommer ej

Variabel 21 - Döende boskap, djurkadaver och icke växande grödor 

1. Förekommer 2. Förekommer ej

Variabel 22 – Stölder/utpressning

1. Förekommer 2. Förekommer ej
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Variabel 23 – Människor som dött, har dödats eller kommer att dö snart

1. Förekommer 2. Förekommer ej

Variabel 24 - Barn drabbade av hemskheter eller död

1. Förekommer 2. Förekommer ej

Variabel 25 - Våldtäkter, kidnappningar och attacker mot civila eller biståndspersonal

1. Förekommer 2. Förekommer ej

Variabel 26 - Brist på regn

1. Förekommer 2. Förekommer ej

Variabel 27 – Bristande intresse

1. Förekommer 2. Förekommer ej

Variabel 28 - Omnämnandet av behovet av ökat finansiellt och materiellt bistånd 

1. Förekommer 2. Förekommer ej

Variabel 29 - Uttalad orättvisa mellan utvecklade länder och utvecklingsländer 

1. Förekommer 2. Förekommer ej

Variabel 30 - Väpnade konflikter

1. Förekommer 2. Förekommer ej

Variabel 31 - Ökade eller fortsatta problem att komma åt vissa områden

1. Förekommer 2. Förekommer ej

 Variabel 32 - Överfulla flyktingläger

1. Förekommer 2. Förekommer ej

Variabel 33 - Ökat antal områden som klassificeras som svältområden (eller kommer klassificeras snart) 
& Omnämnande av att krisen förvärras/kan förvärras snabbt

1. Förekommer 2. Förekommer ej

Variabel 34 - Brist rent vatten och höga matkostnader

1. Förekommer 2. Förekommer ej

Variabel 35 - Långa vandringar och strapatser för att fly eller få hjälp, människor som lämnar sina hem 

1. Förekommer 2. Förekommer ej

Variabel 36 - Kenyas regering uttalar sig negativt mot flyktingar från grannländerna 
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1. Förekommer 2. Förekommer ej

Variabel 37 - Människors brist på pengar eller tillhörigheter 

1. Förekommer 2. Förekommer ej

Variabel 38 – Säkerhetsrisk eller fara för biståndspersonal eller reportrar 

1. Förekommer 2. Förekommer ej

Variabel 39 – Övriga orsaker till att människor tvingas lämna sina hem

1. Förekommer 2. Förekommer ej

Variabel 40 - Minskat bistånd 

1. Förekommer 2. Förekommer ej

Variabel 41 – Omnämnandet av människor (i miljoner) som påverkas av situationen 

1. Förekommer 2. Förekommer ej

Variabel 42 - Mänskliga lik

1. Förekommer 2. Förekommer ej

Frekvens, ramar och egna insatser

Variabel 43 - Tidning

1. Wall Street Journal

2. The New York Times

3. Los Angeles Times

4. New York Post

5. The Washington Post

6. The Sun

7. Daily Mail

8. Daily Mirror

9. Evening Standard

10.The Daily Telegraph

Variabel 44 - Artikellängd

1. 0-100

2. 101-200

3. 201-300

4. 301-400

5. 401- 500 ord 

6. 501-600 ord 

7. 601-700 ord

8. 701-800 ord

9. 801-900 ord

10.901-1000 ord

11. 1001-1500 ord 

12. Över 1501 ord 

Variabel 45 – Belyser artikeln det egna landets insatser eller hjälp till Afrikas horn?

1. Ja, monetärt/politiskt 2. Ja, militärt 3. Ja, historiskt
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4. Ja, civila insatser 5. Ja, minst två av 
ovanstående

6. Nej

Variabel 46 – Publicering

1. Före 20 Juli 2011 2. Efter 20 juli 2011 3. Exakt 20 juli 2011

Variabel 47 – Ramar

1. Tematiska ramar (makroeffekt) 2. Episodiska ramar (mikroeffekt)
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Bilaga 2 - Kodinstruktioner

Alla artiklar har getts ett nummer (1-67) enligt följande för att kunna skiljas åt;

• Wall Street Journal: 1-2

• The New York Times: 3-10

• Los Angeles Times: 11-12

• New York Post: 13-14

• The Washington Post: 15-23

• The Sun: 24-29

• Daily Mail: 30-36

• Daily Mirror: 37-48

• Evening Standard: 49-60

• The Daily Telegraph: 61-67

Variabel 1 – Primär källa
Denna variabel appliceras utifrån vem som är mest förekommande i artikeln. I de fall enbart en källa 
förekommer räknas denna. I de fall mer än en källa förekommer så är detta den som förekommer mest 
frekvent i artikeln.

Variabel 2 – Människor som återhämtar sig
Denna variabel appliceras om artikeln nämner människor som återhämtar sig i flyktingläger och på sjukhus.
Appliceras enbart i de fall det nämns att någon mår bättre. 

Variabel 3 – Ökat bistånd
Denna variabel appliceras när en summa bistånd eller lovat bistånd till regionen nämns.

Variabel 4 – Regn
Denna variabel appliceras då artikeln nämner pågående eller stundande nederbörd.

Variabel 5 – Ökat intresse
Denna variabel appliceras i de fall artikeln nämner ökad mediebevakning, regeringsmöten, diplomatbesök, 
besök av celebriteter eller om människor av hög social status ägnar händelsen uppmärksamhet.

Variabel 6 – Ökad tillgång till medicin och sjukvård
Denna variabel appliceras då artikeln nämner människor som får vård (inte om denna vård anses 
bristfälligt), nyöppnade sjukhus och medicinleveranser. 

Variabel 7 – Access till platser och människor
Denna variabel appliceras då  blockadlättnader eller lättnad av anti-terrorist restriktioner i drabbade 
områden nämns.

Variabel 8 – Fler flyktingläger eller ökade platser i lägren
Denna variabel appliceras då artikeln nämner nya flyktingläger och nyöppnade eller nybyggda delar av 
befintliga flyktingläger.

Variabel 9 – Nedgång i konflikter
Denna variabel appliceras då artikeln nämner tillbakadragandet av al-Shabaab, nedgång i beväpnade 
konflikter eller nedtrappning av inbördeskriget i Somalia.

Variabel 10 – Positiv (demokratisk) utveckling för Somalias regering
Denna variabel appliceras  då artikeln nämner steg mot ett demokratisk styre av Somalia.
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Variabel 11 – Ökad tillgång till rent vatten och mat
Denna variabel appliceras  då artikeln nämner byggandet av brunnar samt distribution av mat.

Variabel 12 - Omnämnande av sjösatta långtidslösningar 
Denna variabel appliceras  då artikeln nämner diskussioner om eller sjösatta långtidslösningar.

Variabel 13 - Ökad säkerhet för civila och biståndspersonal 
Denna variabel appliceras  då artikeln nämner att civila och biståndspersonal i regionen lever eller arbetar i
större säkerhet än tidigare.

Variabel 14 – Kreatur eller jordbruk som repar sig 
Denna variabel appliceras  då artikeln nämner att grödor och djur återhämtar sig, att fälten gror och 
kreaturen anses bli friskare.

Variabel 15 - Människor som får hjälp att lämna områden kontrollerade av al-Shabaab 
Denna variabel appliceras  då artikeln nämner sätt människor assisteras till att ta sig från områden vilka 
terroristorganisationen al-Shabaab  kontrollerar.

Variabel 16 - Användandet av strofen  “Things are looking bright/better” 
Denna variabel appliceras  då artikeln nämner orden ”Things are looking brighter” eller ”Things are looking 
better” alternativt annan mening med samma innebörd.

Variabel 17 - Nedgång i antal personer som påverkas av situationen 
Denna variabel appliceras  då artikeln nämner att antalet människor som är drabbade minskar.

Variabel 18 – Svält, hunger och undernäring
Denna variabel appliceras  då artikeln nämner svält, hunger, svältande människor, människor som lider 
hungersnöd och bristande tillgång till mat. 

Variabel 19 – Sjukdomar & sjuka
Denna variabel appliceras  då artikeln nämner sjukdomar, människor som behöver sjukvård, brist på 
medicin och tillgång till sjukvård.

Variabel 20 – Torka 
Denna variabel appliceras  då artikeln nämner torka.

Variabel 21 - Döende boskap, djurkadaver och icke växande grödor 
Denna variabel appliceras  då artikeln nämner boskap som håller på att dö, djurkadaver, djur som dött, icke
växande grödor och uttorkade fält.

Variabel 22 – Stölder eller utpressning
Denna variabel appliceras  då artikeln nämner förekomsten av stölder och utpressning.

Variabel 23 – Människor som dött, har dödats eller kommer att dö snart
Denna variabel appliceras  då artikeln nämner vuxna människor som kommer att dö, har dött eller dödats.

Variabel 24 - Barn drabbade av hemskheter eller död
Denna variabel appliceras  då artikeln nämner barn som kommer att dö, har dött eller dödats. Denna 
variabel appliceras  även då artikeln nämner barn som av någon anledning råkat illa ut; övergivits, agats, 
utnyttjats.
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Variabel 25 - Våldtäkter, kidnappningar och attacker mot civila eller biståndspersonal
Denna variabel appliceras  då artikeln nämner våldtäkter eller våldsamma attacker mot civila så väl som 
biståndspersonal.

Variabel 26 - Brist på regn
Denna variabel appliceras  då artikeln nämner bristande nederbörd.

Variabel 27 – Bristande intresse
Denna variabel appliceras  då artikeln nämner minskad eller bristande mediebevakning, regeringsmöten, 
diplomatbesök, besök av celebriteter eller om människor av hög social status ägnar händelsen 
uppmärksamhet.

Variabel 28 - Omnämnandet av behovet av ökat finansiellt och materiellt bistånd 
Denna variabel appliceras  då artikeln nämner att situationen kräver mer finansiellt eller materiellt bistånd.

Variabel 29 - Uttalad orättvisa mellan utvecklade länder och utvecklingsländer 
Denna variabel appliceras  då artikeln nämner en monetär, utvecklingsmässig eller annan uttalad orättvis 
skillnad  mellan utvecklade länder och utvecklingsländer.

Variabel 30 -  Väpnade konflikter
Denna variabel appliceras  då artikeln nämner inbördeskrig, instabilitet, al-Shabaab i Somalia, övriga 
väpnade konflikter och beväpnade personer. 

Variabel 31 - Ökade eller fortsatta problem att komma åt vissa områden
Denna variabel appliceras  då artikeln nämner problemet med att komma åt vissa områden som är 
blockerade genom anti-terrorist regleringar och blockader.

Variabel 32 - Överfulla flyktingläger
Denna variabel appliceras  då artikeln nämner platsbrist i flyktinglägren.

Variabel 33 - Ökat antal områden som klassificeras som svältområden (eller kommer klassificeras snart) 
& Omnämnande av att krisen förvärras/kan förvärras snabbt
Denna variabel appliceras  då artikeln nämner  ett ökat antal områden som klassificeras som svältområden 
(eller kommer klassificeras snart) och omnämnande av att krisen förvärras eller kan förvärras snabbt.

Variabel 34 - Brist rent vatten och höga matkostnader
Denna variabel appliceras  då artikeln nämner brist på rent vatten att dricka och de stigande matpriserna i 
regionen. 

Variabel 35 - Långa vandringar och strapatser för att fly/få hjälp, människor som lämnar sina hem 
Denna variabel appliceras  då artikeln nämner människor som har vandrat långt och lämnat sina hem för 
att söka mat, sjukvård eller skydd från al-Shabaab.

Variabel 36 - Kenyas regering uttalar sig negativt mot flyktingar från grannländerna 
Denna variabel appliceras  då artikeln nämner att den kenyanska regeringen har uttalat sig negativt 
gällande strömmen av flyktingar in i landet.

Variabel 37 - Människors brist på pengar eller tillhörigheter 
Denna variabel appliceras  då artikeln nämner att människor lever under knappa förhållanden, att de har få
ägodelar eller att de inte har råd att försörja sig själva.
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Variabel 38 – Säkerhetsrisk eller fara för biståndspersonal eller reportrar 
Denna variabel appliceras  då artikeln nämner att biståndspersonal eller reportrar riskerar att råka illa ut i 
regionen. 

Variabel 39 – Övriga orsaker till att människor tvingas lämna sina hem
Denna variabel appliceras  då artikeln nämner orsaker till att människor lämnar sina hem, orsaker vilka inte
är torka, hunger eller al-Shabaab.

Variabel 40 - Minskat bistånd 
Denna variabel appliceras  då artikeln nämner att omvärlden skär ned på sitt bistånd till regionen. 

Variabel 41 – Omnämnandet av människor (i miljoner) som påverkas av situationen 
Denna variabel appliceras  då artikeln nämner hur många miljoner människor som är påverkade av 
situationen. 

Variabel 42 - Mänskliga lik
Denna variabel appliceras  då artikeln nämner omnämnandet av mänskliga kroppar eller gravar. 

Variabel 43 – Tidning
Denna variabel tydliggör vilken tidning artikeln kommer från.

Variabel 44 – Artikellängd
Denna variabel tydliggör artikelns längd.

Variabel 45 – Belyser artikeln det egna landets insatser/hjälp till Afrikas horn?
Denna variabel tydliggör för om artikeln belyser sina egna insatser i regionen enligt följande:

• Ja, monetärt/politiskt

• Ja, militärt

• Ja, historiskt

• Ja, civila insatser

• Ja, minst två av ovanstående

• Nej

Variabel 46 – Publicering
Denna variabel tydliggör för om artikeln publicerats innan, efter eller exakt den 20 juli 2011.

Variabel 47 – Ramar
Denna variabel tydliggör för om artikeln använder sig av tematiska eller episodiska ramar, det vill säga om 
artikeln fokuserar på stora problem eller specifika fall. 
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