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Titel  
Title 
Nyheter eller terapi? En komparativ diskursanalys av texter om Asienkatastrofen och Darfurkonflikten 
 
Sammanfattning 
Abstract 
 
Genom en komparativ diskursanalys undersöks i uppsatsen hur media gestaltat två olika humanitära katastrofer. 
Analysen baseras på ett urval av ledarartiklar som skildrat de båda händelserna. Genom det diskursanalytiska 
angreppssättet förs mycket textnära resonemang om vad texterna uttrycker. Fokus ligger på hur de olika 
händelserna omtalas, på vilket sätt händelserna byggs upp och vad de gestaltar. Jämförelsen av två olika 
händelser är till för att tydligare kunna visa på olika sätt att gestalta händelser samt att studera vilka olika utfall 
de olika skildringarna kan få.  
 
Analysen utgår från teorier om nationen som gemenskap, och problematiserar utifrån dessa tendenserna till att 
överfokusera den egna nationens medborgare medan andra nationers och människors lidanden hamnar i 
skymundan. Utifrån postkoloniala teorier problematiseras de stereotypa gestaltningar av andra nationer och dess 
medborgare som görs genom artiklarna, och resonemang förs kring vilka konsekvenser sådana gestaltningar får 
för engagemang och intresse. Ett tydligt maktperspektiv blir här tydligt.  
 
Public journalism är den övergripande teori som används för att studera medias roll och vikt i allt detta. 
Uppsatsen centreras kring begrepp som närhet och avstånd, allmänmänsklighet och nationella intressen och 
diskussionen rör främst vilka positioner de olika aktörer tilldelas genom texterna samt vad dessa positioner 
innebär för handlingsmöjligheter. Vem är det som har rätt och vem har fel? Vem får tala och vem förblir tyst?  
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1 Inledning 
På morgonen den 26 december 2004 nåddes de svenska medierna av informationen att stora 
flodvågor just sköljt in längs kusterna i stora delar av Sydostasien. Flodvågorna skulle visa sig 
få förödande konsekvenser både i materiellt och humanitärt avseende, och händelsen gick 
snart under benämningen Asienkatastrofen. Under en lång tid var ”tsunami”1 ordet på allas 
läppar. Händelsen var för många ofattbar och konsekvenserna blev på många sätt katastrofala. 
”Naturen gör ingen skillnad på tiggare och turist – alla drabbas vi på samma sätt” skrev en 
journalist, i en av alla de artiklar som publicerades om händelsen. I Dagens Nyheter (DN) 
stod den 20 januari att läsa; 
 

Efter tsunamin i Sydostasien rider hjälporganisationerna på en våg av givmildhet. Men 
katastrofhjälpsforskaren Johan von Schreeb och Läkare utan gränsers Pehr Olov Pehrson varnar 
nu för okunskap och oärlighet. Johan Schaar på Sida befarar ett kaos i jätteformat.2  

 
Katastrofen har engagerat många, så många att hjälpinsatserna här liknas vid ett kaos. Tyvärr 
är det inte bara i tsunamins kölvatten som människor lever under katastrofala förhållanden, 
men vetskapen om detta leder långt ifrån alltid till liknande engagemang. Se till exempel på 
vad som händer i Darfur i Sudan. Den katastrof som utspelar sig där är inte orsakad av 
naturen, men likväl är det som pågår en humanitär katastrof. Konflikten i Darfur har pågått 
sedan februari 2003 då väpnade grupper inledde ett uppror mot regeringen, och har sedan dess 
trappats upp. Den sudanesiska regeringen har gett fritt spelrum åt – och stödjer även 
ekonomiskt – milisgruppen Janjawid att attackera byar. Vad som pågår i Darfur är en 
omfattande etnisk rensning av civilbefolkningen. I ett pressmeddelande på Amnestys hemsida 
den 14 maj 2004 skrevs att;  
 

Övergreppen måste stoppas. Den katastrofala människorättssituationen i Darfur har drivit en 
miljon människor på flykt från sina nerbrända byar. Människor söker skydd i städer och 
flyktingläger, och mer än 110 000 har tagit sig över gränsen till Tchad.3  
 

Trots att katastrofsituationerna i Sydostasien och i Darfur har olika orsaker är de tragedier och 
i båda fallen har de lett till stort mänskligt lidande. Detta vet vi (som inte var där) genom 
medierapporteringen kring händelserna. Frågan är hur mycket vi vet om händelserna i Darfur, 
i jämförelse med vad vi vet om Asienkatastrofen?  
 
Medierna har en urvalsmakt och ett tolkningsföreträde som ingen annanstans får lika stort 
genomslag. Genom att ställa nyhetsrapporteringen av de båda händelserna mot varandra 
undersöks i denna uppsats hur nyhetsrapporteringen sett ut, hur de byggts upp och vad den 
gestaltar ifråga om dessa båda katastrofer. En jämförelse av sådant slag möjliggör 
ifrågasättanden av sådant som annars kan passera som självklart. En stor dagstidning som DN 
spelar en viktig roll som opinionsbildare och informationskälla och därigenom får de bilder 
som förmedlas där effekter även i andra sammanhang. Många betraktar medierna som 
faktakällor och den bild de väljer att förmedla får också konsekvenser för människors 
uppfattning om sig själva och sin omvärld – för hur människor agerar och bemöter varandra. 
Av just den anledningen vill jag här studera och jämföra DN:s nyhetsrapportering kring 
Asienkatastrofen och konflikten i Darfur.   

                                                 
1 Tsunami är det vetenskapliga ordet som syftar till en långvågig havsvåg eller flodvåg som orsakas av 
havsbottnens vertikala rörelser i samband med jordbävningar, vulkanutbrott eller jordskred.
2 ”Expert befarar bidragskaos”, Anna Bodin, publicerad 2005-01-20 i Dagens Nyheter 
3 ”Brott mot mänskliga rättigheter ska undersökas i Darfur”, Elisabeth Löfgren, publicerad 2004-05-14 på 
Amnestys hemsida (under pressnotiser) 
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2 Syfte & frågeställningar  
I Darfur pågår en konflikt som innebär stort mänskligt lidande, i Sydostasien innebar tsuna-
min stor förödelse både materiellt och humanitärt. I Sverige framstår insamlingar och olika 
hjälpinsatser som en självklar solidaritetshandling till den senare katastrofens offer, medan 
den tidigare till stor del försvunnit ur massmedialt fokus. I denna uppsats görs en komparativ 
diskursanalys av ett urval av DN:s ledarartiklar som behandlat de båda katastroferna. Syftet är 
att se vilka likheter och skillnader som finns rapporteringarna emellan samt att diskutera dessa 
likheter och skillnader utifrån begrepp som närhet, avstånd och engagemang. Fokus ligger på 
hur mediernas vinkling kan motivera människor att antingen engagera sig i en katastrof både 
med tid och pengar, eller bidra till passivitet och likgiltighet inför densamma.  
 
De frågeställningar som ligger till grund för uppsatsen är;  
 

• Hur har DN:s rapportering kring de båda händelserna sett ut – vilka begrepp och 
konnotationer används? Vilka likheter och skillnader finns i nyhetsrapporteringen 
händelserna emellan?  

• Vilka positioner tilldelas olika aktörer i texterna? Hur gestaltas människors ansvar och 
engagemang? Hur tilltalas och hur uppmuntras läsaren i artiklarna till att engagera sig? 

• Hur naturaliseras avstånd respektive närhet mellan katastroferna och det svenska sam-
hället i artiklarna?  

• Hur talas det om Sveriges/svenskars ansvar och skyldigheter i artiklarna, vilken 
biståndspolitisk diskurs representerar artiklarna?    

 

3 Metod 
Den metod som använts är en empirisk och textnära analys, inspirerad av diskursanalytiska 
grepp. Fokus har legat på vilka värderingar och känslor som texterna anspelar på hos läsaren, 
hur läsaren tilltalas och hur olika aktörer omtalas – vilka reaktioner och aktioner som 
framställs som önskvärda. Analysen baseras på en jämförelse av medierapporteringen kring 
två olika händelser vilket möjliggör en tydligare analys av hur varje händelse byggs upp och 
omtalas.  
 

3.1 Empiriskt material  
Uppsatsen baseras på ett empiriskt material bestående av tidningsartiklar. Metoden som 
använts är komparativ textanalys vilket innebär att mediebevakningen av händelserna ställs 
mot varandra för en jämförelse. För att tydliggöra jämförelsen ligger fokus endast på en 
tidnings rapportering, och inte på jämförelser av hur till exempel olika medier har skildrat 
händelserna. DN har valts som representant för medias bevakning av händelserna eftersom 
den är en av de största dagstidningarna i Sverige och därigenom även en stor opinionsbildare. 
  
En sökning på DN:s nyhetssidor med sökordet ”Darfur” (utan någon tidsbegränsning) gav 117 
träffar4. En nära textanalys bör dock inte behandla ett allt för stort material eftersom avsikten 
är att gå in på djupet i varje artikel. Detta medförde att avgränsningen att hålla sig till DN:s 
nyhetsartiklar inte var tillräcklig utan att ytterligare begränsningar måste göras. För att få ett 
hanterbart material valdes DN:s ledarartiklar. Ledarartiklarna är tänkta att spegla tidningens 
officiella ställningstagande kring aktuella händelser och därav blir de särskilt intressanta att 

                                                 
4 Sökdatum 2005-03-22, www.DN.se (rubrik; Nyheter) 
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studera för att se vad tidningen vill delge sina läsare. Bland ledarartiklarna återfanns ”Darfur” 
i 30 träffar. För att ytterligare begränsa materialet valdes då kolumnartiklarna bort till fördel 
för tidningens huvudledare och signerade ledare. Av de 30 ledarartiklarna blev det då 15 kvar, 
av vilka 8 ledare valdes ut som mest relevanta för frågeställningarna.  
 
”Asienkatastrofen” generade till skillnad från ”Darfur” för få träffar, endast 3 stycken5. Med 
ett utökande av sökord till ”katastrofen i Asien” blev resultatet däremot större, 103 ledare 
närmare bestämt. Av dessa visade sig en del falla bort eftersom de behandlade andra händel-
ser än den aktuella och eftersom samma artikel kunde återkomma flera gånger. När träffarna 
sorterats ut efter samma förfarande som gällde för Darfurtexterna återstod ett material be-
stående av 17 ledare. Ur dessa valdes sedan de 8, för mina frågeställningar mest relevanta 
ledarartiklarna ut och det är dem, tillsammans med de 8 ledarartiklarna om Darfurkonflikten, 
som utgör denna uppsats empiri. 
 

3.2 Komparativ metod 
De utvalda ledarartiklarna skildrar två olika händelser, som dock förenas av att de båda är 
humanitära katastrofer. Utgångspunkten i denna uppsats är dock att Asienkatastrofen har fått 
större medial uppmärksamhet än vad konflikten i Darfur har fått. Vissa anser förmodligen 
detta antagande vara både sant och självklart. De skulle kanske mena att det är helt i sin 
ordning att en svensk tidning skriver mer om Asienkatastrofen eftersom det var en katastrof 
som drabbade många svenska turister – och att detta ”naturligt” är av intresse för svenska 
läsare. Genom att ställa DN:s bild av Asienkatastrofen mot dess bild av Darfurkonflikten stu-
deras hur denna uppfattning framställs och hur den stöds eller ifrågasätts i de olika texterna. 
Jürgen Kocka utrycker detta som att det jämförande angreppssättet hjälper till att identifiera 
aspekter som hade varit svåra eller kanske till och med omöjliga att finna på annat sätt.6 En 
komparation underlättar att distansera sig från sitt material och underlättar dessutom analysen 
av hur olika utsagor naturaliseras och presenteras som objektiva sanningar.  
 
Inom forskningsvärlden tycks det råda delade meningar om huruvida komparativ analys ska 
anses vara en egen metod eller något av en strategi att komplettera annan metod med. I denna 
studie används som huvudsaklig metod textanalys inspirerad av diskursanalytiska grepp. 
Komparationen har kompletterat denna metod för att, som Kocka utrycker det; ”underlätta 
kontrasteringen av de olika fallen, inte för att iaktta skillnader i sig, utan för att lyfta fram 
specifika förståelser av just de fall som jämförs”7 – jämförelsen är ett redskap att bryta ner 
texterna med. I analysen har de olika materialen kontrasterats växelvis mot varandra i syftet 
att finna nya trådar att nysta vidare. Presentationen av analysen tar därför till en början formen 
av en beskrivning bestående av två olika fallstudier. De respektive materialgrupperna har 
dock också använts i analysen av det parallella materialet, och därför presenteras en tredje del 
där paralleller dras mellan de båda händelserna, vilket syftar till att tydligare visa hur 
händelserna kan relateras till varandra.  
 
Ansatsen att jämföra dessa två händelser grundar sig i en särskild syn på språk, kunskap och 
makt – som också är utgångspunkten i en diskursanalys. Denna syn innebär en idé om att de 
uppfattningar vi har om världen styr hur vi talar om den – och att detta i sin tur får 
konsekvenser för hur det sociala livet kan fungera. Människor handlar efter sina uppfattningar 
                                                 
5 Sökdatum 2005-03-22, www.DN.se (rubrik; Ledare) 
6 Jürgen Kocka (1996): ”The Uses of Comparative History” i Societies made up of history, Ragnar Björk & Karl 
Molin (red.), s. 203, (fritt refererat och översatt från engelska)  
7 ibid., s. 202 
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om vad som är sant och rätt, efter förhållanden som många gånger tas förgivna. Genom att 
bryta ner det självklara – och visa på att alla är med och skapar verkligheten – möjliggörs nya 
tolkningar. Detta är syftet med en diskursanalysinspirerad textanalys. 
 

3.3 Diskursanalys  
Ett centralt begrepp för framställningarna av världen är diskurs. Marianne Winther Jørgensen 
och Louise Phillips definierar en diskurs som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen 
(eller ett utsnitt av världen).” 8 Begreppet grundar sig i en ”idé om att språket är strukturerat i 
olika mönster som våra utsagor följer när vi agerar inom olika sociala domäner”.9 En diskurs 
rymmer även ”mer eller mindre uttalade regler som styr vad som ’kan’ och ’inte kan’ sägas 
eller skrivas i sammanhanget”10 vilket leder till att diskurserna både möjliggör och begränsar 
såväl vårt sätt att tänka, som att tala om saker.  
 
”[D]iskursanalys är inte en enda ansats utan en rad tvärvetenskapliga och multidisciplinära 
ansatser som man kan använda på många olika sociala områden i många typer av under-
sökningar”11 skriver Winther Jørgensen och Phillips. De gör en åtskillnad mellan tre olika sätt 
att förhålla sig till diskursanalys. Förhållningssätten delar alla vissa grundläggande premisser 
men skiljer sig i uppfattning om vad som är diskurs respektive social praktik – konstituerar 
diskurserna det sociala fullt ut, eller konstitueras de själva av andra aspekter av det sociala?12 
Vad som kan sägas om diskursanalysen är att teori och metod däri är sammanlänkade. 13 För 
att bringa klarhet i ovanstående tankegång kan det därför vara idé att se till diskursanalysens 
teoretiska utgångspunkter.  
 

3.3.1 Diskursanalysens teoretiska grunder – socialkonstruktivism & poststrukturalism  
Diskuranalysen har sina rötter i den socialkonstruktivistiska skolan där en av förgrunds-
gestalterna är Vivien Burr. Burr har sammanfattat socialkonstruktivismens grund i fyra pre-
misser, enligt vilka en socialkonstruktionists förhållningssätt till verkligheten är att; 
 

• ha en kritisk hållning till självklar kunskap. 
• se på identiteter och världsbilder som något historisk och kulturell specifikt – något 

som förändras över tid. I en annan tid och på annan plats kunde vi ha uppfattat saker 
annorlunda.  

• se på kunskap som något som är styrt av sociala processer. Kunskap frambringas i so-
cial interaktion där gemensamma sanningar byggs upp och där det också pågår en 
ständig kamp om vad som är sant respektive falskt.  

• fokusera sambandet mellan kunskap och social handling. Olika uppfattningar om värl-
den gör olika handlingar möjliga respektive omöjliga – den sociala konstruktionen av 
kunskap och sanning får därmed konkreta sociala konsekvenser.14 

 

                                                 
8 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips (2000): Diskursanalys som teori och metod, s.7 
9 ibid., s.7 
10 Göran Bergström & Kristina Boréus (2000): Textens mening och makt, s.17 
11 Winther Jørgensen & Phillips (2000): s.7 
12 ibid., s. 25 
13 ibid., s.10 
14 Vivien Burr (1995): An Introduction to Social Constructionism, s.3-5 (fritt översatt och refererat från 
engelska) 
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Utgångspunkten för en socialkonstruktivist är att verkligheten är något som människor skapar 
i interaktion med varandra och inte någon objektiv enhet som finns ”där ute” baserad på 
objektiva sanningar. Sambandet mellan kunskap och social handling är det som leder till att 
verkligheten formas på ett visst sätt – just genom att den uppfattas på detta sätt, men också 
genom att handlingar utgår ifrån denna verklighetsuppfattning.  
 
Winther Jørgensen och Phillips anger socialkonstruktivismen som en bredare kategori inom 
vilken poststrukturalism är del.15 Poststrukturalismens prägel på diskursanalysen visar sig i 
metodens betoning på språkets betydelse för skapandet av identiteter, institutioner och politik. 
Poststrukturalismen ser världen – såväl de sociala relationerna som objektvärlden – som 
strukturerade genom språkliga praktiker. Varken samhället eller den materiella världen kan 
någonsin skiljas från de betydelser de tillskrivs genom språket. En grundprincip för post-
strukturalismen är att språket ska förstås som ett system av tecken som ges mening genom 
underförstådda och uttryckliga relationer av skillnader och motsatser. Det är först genom 
skillnader som ett ord får sin betydelse. Språket ses som strukturerat kring binära oppositio-
ner eller motsatspar, så som svart-vit, svensk-utlänning, varm-kall och så vidare, där den ena 
delen i motsatsparet är dominerande och laddad med positiva betydelser och associationer och 
beroende av sin motsats för att förstås. Genom att mening skapas i system av binära oppo-
sitioner döljs maktförhållanden och verkligheten gestaltas förenklat, utan utrymme för 
gråzoner.16 Poststrukturalismen syftar därför till att:  
 

Genom analyser av hur mening skapas genom språkliga konstruktioner söka destabilisera de bi-
nära oppositionernas strukturer och därmed bidra till att öppna möjligheter för att förskjuta de so-
ciala maktrelationer som dessa inbegriper.17  

 
Socialkonstruktivismens och poststrukturalismens prägel på diskursanalysen utrycks i dess 
utgångspunkt – ”att våra sätt att tala på inte neutralt avspeglar vår omvärld, våra identiteter 
och våra sociala relationer utan spelar en aktiv roll i skapandet och förändringen av dem.”18  
 

3.3.2 Diskursanalys – som teori…   
Hur vi talar om saker får sociala konsekvenser. Att göra en diskursanalys handlar därför inte 
om att ”klarlägga den objektiva verkligheten […] utan att undersöka hur vi skapar verklig-
heten så att den blir en objektiv och självklar omvärld.”19 Diskursanalysen fokuserar på hur 
verkligheten skapar och samtidigt skapas av olika diskurser. I studiet av vilka diskurser som 
förekommer i DN:s ledare om Darfurkonflikten och Asienkatastrofen inspireras uppsatsen av 
två diskursanalytiska inriktningar.  
 
Den ena inriktningen är diskursteorin, med Ernesto Laclau och Chantal Mouffe som främsta 
företrädare. Den tar sin utgångspunkt i att diskursen ger den sociala världen betydelse, och att 
betydelsen aldrig kan låsas fast på grund av språkets grundläggande instabilitet. Ingen diskurs 
är en sluten enhet; diskursen omformas snarare ständigt i kontakten med andra diskurser i en 
diskursiv kamp för att uppnå hegemoni – det vill säga i försök att låsa fast språkets betydelser 
på sitt specifika sätt.20 Michel Foucault som också kan räknas till denna inriktning förespråkar 
                                                 
15 Winther Jørgensen & Phillips (2000): s.12 
16 Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz & Håkan Thörn (1999): Inledningskapitlet i Globaliseringens 
kulturer, Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn (red.) , s. 17-18 
17 ibid., s. 18 
18 Winther Jørgensen & Phillips (2000): s.7 
19 ibid., s.40 
20 Winther Jørgensen & Phillips (2000): s.12-14 
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fokus på olika maktförhållanden. Han ser diskurs och makt som något sammanlänkat – där 
makt ses om något både produktivt och begränsande. Makten skapar vår sociala omvärld och 
gör att den ser ut och kan omnämnas på vissa sätt, men utesluter samtidigt andra 
tolkningsmöjligheter.21 I Diskursens ordning skriver Foucault att makt inte är något som 
utövas av ett subjekt eller mot ett visst subjekt utan att makt istället utvecklas i relation mellan 
människor – makt innebär begränsningar för vissa och möjligheter för andra.22

 
Den kritiska diskursanalysen, med Norman Fairclough i spetsen, är den andra diskurs-
analytiska inriktningen som denna uppsats inspirerats av. Denna skiljer sig från diskursteorin 
genom att se på diskurser som inte bara konstituerande utan även konstituerade av social 
praktik – som något som ”både reproducerar och förändrar kunskap, identiteter och sociala 
relationer, inklusive maktrelationer, och samtidigt formas av andra sociala praktiker och 
strukturer.”23 Fairclough skiljer mellan två olika dimensioner av diskurs – den kommunikativa 
händelsen och diskursordningen. Den kommunikativa händelsen innebär ett tillfälle av 
praktisk språkanvändning medan diskursordning är ett begrepp som innefattar flera olika 
kommunikativa händelser – som antingen reproducerar eller ifrågasätter diskursordningen – 
”en kommunikativ händelse formar och formas av den bredare sociala praktiken genom dess 
förhållande till diskursordningen.”24 Fokus läggs vid att konkret språkbruk alltid hänvisar 
bakåt till tidigare diskursiva struktureringar – en text bygger på element och diskurser från 
andra texter. Genom fokusering på denna så kallade intertextualitet studeras både 
reproduktionen och förändringen av diskurser.25  
 

3.3.3 …och metod  
Winther Jørgensen och Phillips rekommenderar att man ”kombiner[ar] element från […] 
angreppssätten när man bygger upp sin egen diskursanalytiska ram i ett konkret projekt.”26 I 
denna studie är det de två nyss presenterade inriktningarna som fått fungera som verktyg. 
Med Foucaults maktbegrepp i tanken har texterna brutits ner i minsta detalj och varpå 
konstruktionen av meningen i texterna studerats – hur maktprocesserna fungerar i att göra 
vissa saker möjliga, andra omöjliga. Vilka tecken, ord, kopplas till varandra och hur ges dessa 
mening? En utgångspunkt är, i likhet med diskursteorin, att ord i sig själva är tomma och att 
de ges mening först i ett sammanhang och tillsammans med andra ord. Ord behöver 
associationer till närliggande begrepp och motsatser, som de binära oppositionerna som 
nämnts tidigare, samt hänvisningar till tidigare användningssammanhang – med den kritiska 
diskursanalysens begrepp, intertextualitet – för att fyllas med betydelse. Genom att framställa 
världen som ordnad på ett visst sätt, utesluts på samma gång andra sätt att definiera världen – 
diskursen både förmedlar och skapar det förmedlade. Vilken modalitet, eller ton, som väljs får 
konsekvenser för diskursens konstruktion av både sociala relationer och kunskaps- och 
betydelsesystem. Ett uttalande kan göras som en objektiv sanning eller med en viss distans till 
vad som sägs. Experter kan låtas föra fram en ståndpunkt för att ge tyngd åt, och göra det 
svårt att ifrågasätta, resonemanget som förs.  
  
Med uppsatsens frågeställningar i fokus har artiklarna angripits så förutsättningslöst som 
möjligt. Materialet har lästs om och om igen. I ett första steg markerades de ord och formule-

                                                 
21 Michael Foucault (1980): Power/knowledge, s. 119 
22 Foucault (1993): Diskursens ordning  
23 Winther Jørgensen & Phillips (2000): s.71 
24 Fairclough återgiven i Winther Jørgensen & Phillips (2000): s.76 
25 ibid., s.12-14 
26 ibid., s. 14 

 6



ringar som jag av olika anledningar reagerade på. Sedan markerades de olika platser, grupper 
och aktörer som presenteras i texterna samt hur, och i vilka sammanhang de omnämns. Detta 
för att urskilja vilka begrepp som kopplas till vilka aktörer, subjekt, och vilken representation 
av verkligheten detta resulterar i – utgångspunkten är att vad som utspelar sig i texterna får 
konsekvenser även i det sociala livet. Under processens gång har jag skrivit ner de tankar som 
materialet väckt hos mig och sedan nystat vidare i dem. I ett nästa steg har jag gått tillbaka till 
de saker som jag från början reagerat på och funderat på vad som fick mig att reagera. Efter-
som studien är mycket textnära presenteras analysen av artiklarna med rikligt av utdrag och 
tydliggörande citat där konkreta exempel visar på hur jag har tänkt kring materialet. 
 

3.4 Begränsningar & reflektioner 
Då världen är socialt konstruerad och upplevs på olika sätt av olika människor är det möjligt 
att inte alla skulle hålla med om analysen i denna uppsats. Visst är det så att min förförståelse 
erbjuder mig en viss verklighet och sätt att tolka denna på, som säkerligen avspeglar sig i min 
text – men det bör påpekas att det utan viss förförståelse skulle vara omöjlig att alls göra 
någon tolkning. Snarare än att göra anspråk på objektivitet eller generaliserbarhet vill jag 
poängtera att denna studie är ett resultat av mina tolkningar av empirin. För att göra mina 
tolkningar så tydliga som möjligt kommer analysdelen presenteras med rikligt av citat där 
läsaren själv kan bedöma om mina tolkningar verkar rimliga. Jag har positionerat mig i 
analysen redan genom urvalet. Genom att ett visst material valts kan också bara vissa frågor 
ställas och besvaras.  
 
En annan invändning som skulle kunna göras i förhållande till min analys är att det finns be-
gränsningar i vad en journalist i en tidning kan säga – att de själva är reglerade av en viss 
diskurs.27 Givetvis är det så, men jag kommer i det följande inte att se journalisterna som indi-
vider utan som representanter för en maktinstitutions, DN:s, verklighetsbild. Media har idag 
en väldig makt genom sitt tolkningsföreträde och sin så gott som monopolliknande 
informationsställning. De diskurser som medierna förmedlar får stor genomslagskraft i och 
med att de når ut till många människor. Vem som skrivit en ledare har därför i min under-
sökning ingen betydelse. För att citera Bergström och Boréus så är ”diskursanalysen ointres-
serad av aktörer och vilka bakomliggande motiv som kan begripliggöra aktörernas handlingar. 
Det viktiga är vilka tvingande normer som diskursen skapar.”28 Det är inte heller relevant vad 
en aktör ursprungligen menat med en utsaga, utan det intressanta blir att studera vilka mönster 
som finns i de utsagor som gestaltas genom olika kommunikativa händelser. Människan 
förstår sin omvärld genom det kända och därav blir det i denna studie den svenska kontexten 
som blir utgångspunkten. Vad som gestaltas i de kommunikativa händelser som 
ledarartiklarna är exempel på, kommer att tolkas i förhållande till vad som är känt för mig, 
som författare – utifrån min svenska kontext. De utsagor DN väljer att ta upp får 
konsekvenser genom att läsaren tolkar det som står i artiklarna och bygger förståelser utifrån 
sina tolkningar. Det spelar ingen roll vad utsagan i ett ursprungligt sammanhang egentligen 
kopplade an till, läsare läser och förstår genom det som för denne är känt.  
 
Jag vill poängtera att jag i analysen kommer att referera till olika grupper så som svenskar, 
asiater och araber. Syftet med detta är inte att gestalta dessa som homogena, essentialistiska 
grupper. Snarare är det för att åsyfta de aktörer som gestaltas i texterna och för att visa på den 
svenska kontext i vilken både jag som författare, och vi som tidningsläsare befinner oss. När 

                                                 
27 Bergström & Boréus (2000): s.28 
28 ibid., s.236 
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jag använder beteckningarna lite löst är det också för att de används i texterna utan tydliga 
syftningar och avgränsningar. Texterna är många gånger generaliserande, och denna uppsats 
måste – även där den är kritisk eller ifrågasättande – förstås som baserad på och tätt knuten 
till det empiriska materialet.  
  

4 Teori 
I analysen studeras hur DN talar om de olika händelserna. Analysen kopplas därav till Public 
journalism – som behandlar frågor som för vad och för vem finns journalistiken till? Analysen 
fokuserar även hur olika platser och aktörer skildras och vilka egenskaper och attribut som 
kopplas till dessa, samt resonerar kring vilka sociala konsekvenser detta får. Utgångspunkten 
är att det skrivits mer om Asienkatastrofen än om Darfur, och att detta grundar sig i att 
Sydostasien är ett välkänt turistmål där många svenskar befann sig då katastrofen inträffade. 
Att det inte skrivits lika mycket om Darfur anses ha att göra med det geografiska och – det 
upplevda – kulturella avståndet samt avsaknaden av svenskar på plats. För att problematisera 
dessa, och liknande, antaganden kopplar uppsatsen an till teorier om dels nationstanken – var-
för vi anser det vara viktigt att bry oss om alla svenskar men inte om alla människor – dels till 
postkoloniala teorier, som kan ge en djupare inblick i vad fokus på upplevda kulturella av-
stånd kan härledas ifrån och vad det kan tänkas resultera i. Det socialkonstruktivistiska 
synsättet, som presenterats under metodavsnittet, löper genom hela uppsatsen.  
 

4.1 Public journalism  
Public journalism kan sägas vara en alternativ journalistisk filosofi – och i grunden handlar 
denna om hur man besvarar frågan om för vad och för vem som journalistiken finns till. Vems 
intresse tjänar journalistiken? Debatten har varit stor främst i USA men har enligt Jesper 
Strömbäck även förekommit i Sverige där bland annat DN har praktiserat public journalism. 
Public journalism handlar om att frångå traditionella journalistiska värden som objektivitet, 
opartiskhet och distans till det som rapporteras och istället förespråka att ställningstaganden 
främst för vissa värden, som till exempel demokrati. Journalistiken ska se sin egen praktik 
som en demokratisk praktik som ansvarar för att demokratin fungerar både nu och i 
framtiden.29  
 
Till grund för denna förändring av journalistiken kan ett egenintresse skönjas – ”utan 
samhällsintresserade medborgare finns det heller inget behov av journalistik.”30 För att det ska 
finnas en efterfrågan på journalistik måste det också finnas en utvecklad medborgerlighet. Om 
journalistiken behandlar människor som åskådare istället för delaktiga i och ansvariga för 
samhället, genom att undergräva deras politiska intresse, undergräver journalistiken samtidigt 
sin egen legitimitet. Medierna kan vara framgångsrika utan samhällsintresserade medborgare 
men för journalistikens överlevnad är dessa ett måste.31  
 

4.1.1 Språket och makten 
Språket är ett avgörande verktyg i såväl vårt vardagliga liv som våra sociala relationer – vilket 
leder att språket på samma gång rymmer en tydlig maktdimension. Steven Lukes har gjort en 
välkänd indelning av maktbegreppet i tre dimensioner. Den första innebär synlig makt, den 

                                                 
29 Jesper Strömbäck (2001): Gäster hos verkligheten (diss.), s. 140-142 
30 ibid., s. 141 
31 Strömbäck (diss.), (2001):s. 140-142  
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andra makt över dagordningen. Den tredje maktdimensionen rör makten över tanken – vilket 
innebär en möjlighet att kunna påverka människors önskan i en viss riktning. ”Man kan t.ex. 
anta att detta slags maktutövning försiggår genom att de stora massmedierna beskriver vissa 
samhällsfenomen på ett specifikt vinklat sätt, medan alternativa betraktelsesätt helt trängs 
undan.”32  
 
Till detta kan Hanna Arendts syn på kommunikation kopplas. Denna innebär att; ”Eftersom 
makt bygger på kommunikation måste språk ses som viktigt för makt.”33 Genom denna syn 
blir det ett maktverktyg att kunna formulera sig väl. Ännu större makt ligger i att kunna for-
mulera sig i former som når ut till många mottagare vilket är just vad media gör. Journalister 
formulerar många gånger sådant som läsaren inte har någon erfarenhet av, eller ens möjlighet 
att undersöka på annat håll än genom media. Tillgången till medias verklighetsbeskrivning 
leder till kunskap om saker som inte behöver upplevas. Bilder skapas utifrån andras 
verklighetsbilder. Kunskap kan dock ”aldrig vara neutral för olika iakttagare”34 och makten 
blir det som avgör hur väl en diskurs kan få genomslag som hegemonisk sanning. Vissa 
aktörer har större möjlighet och bättre resurser för att få gehör för sina ståndpunkter och större 
möjlighet att lansera dem som Sanningen – en sådan formuleringsmakt har media. 
 

4.2 Postkolonialism  
Postkolonialism handlar om föreställningar om olika länder och om hierarkiska förhållanden 
dem emellan. Dessa förhållanden utgår ifrån en tankestruktur som centrerar den egna till-
hörigheten och framställer den som överlägsen andra. Postkoloniala teoretiker kritiserar för-
hållandet att det finns en gemenskap (som inte problematiseras) som hänvisar till västvärlden 
och ser denna som utgångspunkt, varpå postkolonialismen till stor del handlar om att kritisera 
rasistiska strukturer. Utifrån ett postkolonialt perspektiv betraktas kolonialismen som något 
som än idag präglar vår värld – både ekonomiskt och kulturellt, vilket också får konsekvenser 
för den enskilda individens identiteter då dessa skapas genom de olika positioner som denne 
identifierar sig med.35 Poängen i postkolonial teori är att den absoluta normen än idag är den 
(koloniala) heterosexuella, västerländska, vita mannen. Denna norm implicerar makt; makten 
att ha tolkningsföreträde tillfaller västerlandet vars kultur och sätt att leva ses som 
utgångspunkt – som allt annat avviker från. 
 
Enligt postkolonial teori kan man inte tala om autentiska kulturer, detta är snarare ett tankesätt 
som hänger samman med det koloniala sättet att betrakta världen. Istället betonas att 
identiteter skapas utifrån skillnader och en serie identifikationer. Skillnaderna yttras i binära 
oppositioner – utifrån sin likhet med eller skillnad från normen. Eurocentrismen, följer av det 
koloniala sättet att betrakta världen, och dess grundläggande drag är att den är strukturerad 
enligt vad Mekonnen Tesfahuney kallar för en manikeisk allegori, det vill säga; 
 

ett sätt att ordna världen i en rad olika, men utbytbara, dikotomier, såsom vi-de Andra, subjekt-
objekt, intelligens-känslor, rationalitet-sensualitet, civilisation-barbari, vit-svart och överordnad-
underordnad.36  

 

                                                 
32 Steven Luke (1990) refererad i Bergström & Boréus (2000): s.13  
33 Hannah Arendt refererad i Bergström & Boréus (2000): s.14 
34 Bergström & Boréus (2000): s.24 
35 Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn (1999): Inledningskapitlet i Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn (red.) 
36 Mekonnen Tesfahuney (2001): ”Globaliserad apartheid – Fästning Europa, migration och synen på de Andra” 
i Sverige och de Andra, Mc Eachrane Michael & Louis Faye (red.), s.195 
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Postkolonialism problematiserar denna eurocentriska utgångspunkt i syftet att ge en mer 
rättvis och nyanserad bild. Synsättets främsta fokus är uppdelningen av världen i ett vi och 
utanför denna gemenskap ett de andra, som anses annorlunda oss. Denna annorlundahet tar 
ofta stöd i geografiska och historiska ”fakta”. Edward Said skriver;  
 

det råder inget tvivel om att en tänkt geografi och historia hjälper tanken att intensifiera sin 
självkänsla genom att dramatisera avståndet och skillnaden mellan det som ligger nära och det 
som är långt borta.37

 
Enligt det postkolonial teori betraktas istället människors livsvillkor som något som ”formas 
i skärningspunkten för flera maktstrukturer. Människors levnadsvillkor skapas inte inom ra-
marna för en kultur, en könsordning, en klasshierarki utan i flera ordningar som dessutom är 
kontextbaserade”.38 Moa Matthis påvisar att den koloniala historien fortfarande avskiljs 
noggrant från västvärldens positiva världen och förläggs till utomeuropeiska platser och 
sammanhang; 
 

Resultatet blir ”ett slags schizofren diskurs där upplysning och rasism, modernitet och folkmord, 
individualism och slaveri flyter fram i parallella fåror i beskrivningen av västvärldens bidrag till 
historien – och aldrig mötas de tu.39  

 
Detta medför en kritik av det synsätt som betraktar och analyserar samtida kulturella 
processer som placerade utanför och bortom kolonialismens historia. Kolonialismen kan 
enligt Paulina de los Reyes m.fl., ses som en ideologi vilken rättfärdigade kolonialiseringen 
av tredje världen genom att systematiskt konstruera de kolonialiserade folken som ”den 
Andre”.40 Stefan Jonsson skriver om den koloniala perioden att; ”ingen hade tidigare sett sitt 
folk som hela mänsklighetens företrädare ingen hade tidigare konstruerat sina berättelser med 
anspråk på universell sanning.”41 Kolonialismen förutsatte dock ett sådant synsätt och denna 
doktrin utmärker synen på, och kunskapen om, världen än idag. Alla diskurser från ”väst” 
baseras på att framsteg, tillväxt, ackumulation och modernisering inte bara står för något gott 
utan även något oundvikligt, enligt Jonson.42 Även de los Reyes m.fl. behandlar denna 
tankegång, de menar att den leder till ”föreställningen om att världens regioner befinner sig i 
skilda utvecklingsstadier.”43 Detta leder till ett hierarkiskt ordnande av världen. ”’Den andra’ 
[…] konstitueras som annorlunda på basis av en tidsaxel som placerar människor, kulturer 
och länder i olika historiska faser, och följaktligen i naturligt (av)skilda rum.”44 Även om vi 
idag inte längre talar om vad som tidigare hette rashierarkier så finns samma strukturer kvar 
idag, de har bara fått en ny benämning och kallas idag istället för kulturskillnader.45  
 
Sammantaget kan den eurocentriska världsbilden som möjliggjorde kolonialismen än idag 
sägas ha ett avgörande maktövertag – och den upprätthålls genom diskursiva praktiker. 
Genom diskursiva praktiker binds tecken samman i olika konstellationer som därigenom får 
sin mening. Stuart Hall skriver om representation; ”The relation between ’things’, concepts 

                                                 
37 Edward Said (1978/2004): Orientalism, s.132 
38 de los Reyes Paulina, Irene Molina & Diana Mulinari (2002): ”Introduktion – Maktens (o)lika förklädnader” i 
Maktens (o)lika förklädnader, de los Reyes, Molina & Mulinari (red.) s.24 
39 Moa Matthis (2001): ”Från Temple till Thorvall” i Mc Eachrane & Faye (red.), s.55-56 
40 ibid., s.18 
41 Stefan Jonsson (1995/2004): De andra, s. 34 
42 ibid., s. 33 
43 de los Reyes, Molina & Mulinari (2002): i Maktens (o)lika förklädnader, de los Reyes, Molina & Mulinari 
(red.), s.17 
44 ibid. 
45 Jonsson (1995/2004): s. 33 
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and signs lies at the heart of the production of meaning in language. The process which links 
these three elements together is what we call representation.”46 Diskurserna sätter gränser för 
vad som är möjligt att koppla samman med någon eller något annat. Det finns alltid diskurser 
som vunnit större legitimitet än andra och som därigenom också har möjlighet att reservera 
vissa betydelser som sina egna. I enlighet med det postkoloniala synsättet betraktar jag 
diskurser som utgår från väst som diskurser i hegemonisk ställning, överlägsna i 
makthänseende. Västvärldens bättre vetande och mer utvecklade samhällen är något som 
många, genom dessa diskursers så gott som naturaliserade hegemoniska ställning, tar för 
given. 
 

4.3 Den nationella gemenskapen 
En annan gemenskap som för många människor är både stark och självklar är nationen. 
Benedict Anderson skriver i Den föreställda gemenskapen att begreppet ”nationalitet” 
kommit att få en formell allmängiltighet. Han menar att i den moderna världen kan, bör, och 
kommer var och en att ”ha” en nationalitet, liksom han eller hon har ett kön.47 Men hur 
självklart är detta egentligen? Med socialkonstruktivistisk utgångspunkt är nationen, precis 
som alla andra värden och gemenskaper, skapad och fylld av egenskaper genom vårt sätt att 
betrakta den. Winther Jørgensen och Phillips skriver om den nationella diskursen att; 
 

I sin abstrakta form består den nationella idén av en bestämd föreställning om hur världen är och 
bör vara inrättad. Denna föreställning kan man få ett intryck av genom att se på en vanlig världs-
karta. Varje land har sin egen färg och är klart avgränsat från andra länder. All landmassa […] 
tillhör ett och bara ett land. Nationalstaten uppfattas som ett avgränsat territorium, där det bor ett 
folk som i stort sett utgör en kulturell och språklig enhet med rätt att bestämma över sig självt.48  

 
Denna diskurs är ett typiskt exempel på en diskurs i hegemonisk ställning. Trots det ”så 
stämmer den nationella principen aldrig in helt på världen – och har aldrig gjort det. […] Po-
ängen är att sådant negligeras eller behandlas som avvikelser eller tillfälliga undantag i den 
kulturella nationella diskursen”.49  
 
När Jonsson diskuterar nationalism menar han att vi ofta förknippar nationalism med 
nationalister och rasister. Nationalismen ses som demokratins motsats – avgränsad och 
fientlig – men på samma gång påpekar Jonsson att det är nationalismen som ligger till grund 
för nationalstaten – nationalismen håller nationen samman. Problemet är inte nationalismen i 
sig och kanske inte heller avgränsandet som denna medför. Jonsson menar att alla 
gemenskaper grundas i diskurser och att ”i alla de sagor som lärs ut inom olika discipliner 
sker samma avgränsning mellan det välbekanta och det annorlunda, mellan Självet och De 
andra.”50 Problemet ligger istället snarare i de olika betydelser vi ger olika (folk)grupper. 
Tendensen att se dessa grupper som autentiska, naturliga och fasta förstärker det 
problematiska med nationalstatens inkluderings- och exkluderingsmekanismer. Håkan Thörn 
skriver om den nationella kollektiva identiteten att den har en styrka och en paradoxal 
karaktär; ”den kan få dig att känna samhörighet med människor du aldrig träffat och hata, ja 
till och med döda dina närmaste grannar.”51 Nationen har idag ett starkt känslomässigt värde, 

                                                 
46 Stuart Hall (1997): Representation – Cultural Representations and Signifying Practices, s.19 
47 Benedict Anderson (1993): Den föreställda gemenskapen, s.20 
48 Winther Jørgensen & Phillips (2000): s. 155 
49 ibid., s. 158 
50 Jonsson (1995/2004): s. 43 
51 Håkan Thörn (2002): Globaliseringens dimensioner, s. 78 
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och det finns enligt Anderson knappast någon annan form av kollektiv identitet som så många 
människor varit beredda att dö för.52

 
Genom diskursiva praktiker konstitueras olika gemenskaper – där alla som är lika ska ha 
samma rättigheter. Det finns dock olika nivåer för denna universalism; så som t.ex. alla 
svenskar – alla européer – alla människor. Det finns inget ”sant universellt” utan olika aktörer 
försöker fylla universalismen med sina specifika innehåll efter sina olika syften. Universalis-
men fylls med partikulärt innehåll. Nationen kan ses som en arena där kampen mellan parti-
kularism och universalism pågår, västvärlden som en annan. Universalismen tillbakavisas 
med en utpekad faktor som – enligt utpekaren – avgör skillnaden. Separerad som en partikula-
ritet anses någon eller något inte ha samma rättigheter som andra eftersom den/det avviker 
från normen. Själva beskrivningen av en grupp bäddar därför också för de politiska konse-
kvenserna.  
 

5 Analys 
I följande avsnitt presenteras först en analys av ledarartiklarna om Asienkatastrofen och sedan 
en analys av ledarartiklarna om händelserna i Darfur – dessa båda avsnitt inleds med en 
kortfattad kontextualisering för att ge en bakgrund till de kommande analyserna. I ett tredje 
avsnitt följer sedan en jämförelse av de resultat de båda analyserna lett fram till, vilken i sin 
tur leder över i en sammanfattande diskussion. När citat följer utan någon tydligare pre-
sentation är de tagna ur de olika ledarartiklarna och är tänkta att tydliggöra det resonemang 
som förs. För att underlätta läsningen finns källhänvisningar i noterna istället för i texten. Fet-
stil i citaten visar nyckelord och uttryck och kursiv stil i text i anslutning till citat förtydligar 
tolkningen av det som presenterats. 
 

5.1 Katastrofen i Asien 
Efter tsunamivågorna som sköljde över Sydostasien har nyhetsrapporteringen från de drab-
bade områdena varit intensiv. Enligt Svt:s Mediemagasinet är Asienkatastrofen den mest 
rapporterade nyheten under flera decennier.53 I ledarartiklarna tar sig denna uppmärksamhet 
utryck i att ett flertal ledare publicerats under en mycket kort tid – de 17 ledare som ligger till 
grund för analysen är alla publicerade under en period av 27 dagar. Hänvisningar till Sydost-
asien i uppsatsen syftar inte till hela det geografiska området utan det Sydostasien som skild-
ras i ledarna, det vill säga de asiatiska länderna som drabbades av tsunamin – Indonesien, Sri 
Lanka, Thailand, Malaysia Indien, Burma, Bangladesh och Maldiverna. Ett av de värst 
drabbade länderna, både materiellt och i antalet omkomna människor, var Indonesien där det 
länge rapporterades om bortemot 80 000 saknade personer – även om denna siffra efterhand 
reviderats till 37 00054 – och stora landområden fullständigt förstördes. Den sammantagna 
dödsiffran för katastrofen slutade på cirka 300 000 människor.  
 

5.1.1 Sydostasiens roll i Asienkatastrofen 
Analysens första fokus rör hur de drabbade länderna och människorna skildras i texterna och 
vilken roll Sydostasien ges. DN gör följande konstaterande om tsunamins offer; ”i många fall 
handlar det om fattiga människor i länder som ligger långt borta och vars kulturer vi vet 

                                                 
52 Anderson (1993) 
53 Mediemagasinet om Asienkatastrofen, sänt den 17 februari 2005, på SvT2   
54 Uppgiften hämtad från Aktuellts kvällssändning, kl. 21.00, 2005-04-07, SvT2 

 12



litet om.”55 Genom denna skildring främliggörs de drabbade länderna och människorna för 
läsaren. Om katastrofen sägs också att den ”i ett icke-sekulariserat samhälle skulle tolkas 
religiöst.”56 Det beskrivs handla om främmande människor och kulturer och det råder ingen 
tvekan om läsaren räknas till det icke-sekulariserade samhället och att de som är naiva nog att 
tolka händelsen religiöst underförstås vara invånarna på platsen för händelsen. Genom dessa 
uttryck höjs läsaren över textens subjekt/objekt. Framställningen förstärks ytterligare genom 
påståendet att; 
 

Kombinationen av tredje-världen-misär och nationella trauman för några av världens rikaste 
stater är unik, […] aldrig tidigare har människor från så många och vitt skilda länder drabbats 
på samma gång.57

 
Här skapas ett avstånd mellan tredjevärlden och den rika världen genom att de dels omtalas 
som två separata enheter men också genom att dessa enheter beskrivs på olika sätt. Det sägs 
att tsunamin drabbat människor och kulturer som vi vet lite om och att händelsen är unik i och 
med att den drabbat vitt skilda länder. Det handlar om misär för tredje-världen och trauman 
för världens rikaste stater. För den eländiga – och något ospecificerade och ansiktslösa – 
tredje världen handlar det om misär ett ord som förutsätter ett subjektslöst tillstånd. Det är 
inte ett ord som används för att beskriva en personlig upplevelse. För världens rikaste stater 
däremot handlar det om ett trauma vilket implicerar chock och psykisk påfrestning – en upp-
levelse som förutsätter att det finns ett subjekt som genomlidit traumat. Det är människor som 
drabbats. Tredje världen framställs på detta sätt som en ansiktslös, konturlös massa, medan 
världens rikaste stater implicerar organisation och politiskt styre. Texten säger också att det 
är unikt att så olika människor drabbas på samma gång vilket underförstår att händelsen är 
särskilt viktig att uppmärksamma eftersom att västerlänningar fanns på platsen. 
 
Sydostasiens roll som en aktör är i ledarartiklarna inte särskilt tydlig. Snarare är det de 
svenska turisterna och tsunamikatastrofen som ett svenskt nationell trauma som skildras. Att 
Sydostasien behöver hjälp för att hämta sig från denna stora katastrof är tydligt genom tex-
terna och den roll som går att urskilja blir därmed att hjälpen måste utgå från någon annan än 
de drabbade. Det finns också en tydlig koppling mellan svenskarnas närvaro i Sydostasien och 
den hjälp de nu anses behöva. Detta skildras bland annat genom påståenden som;  
 

Hundratusentals svenskar har släkt eller vänner som befunnit sig i katastrofområdet. Ännu fler 
har själva någon gång gjort semesterresor till de berörda länderna. […] plötsligt blev lidandet 
påtagligt och kom så nära. Det kunde ha varit vi.58

 
Det kunde ha varit vi. Behovet av att kunna sätta sig in i den andres situation gestaltas genom 
texterna som avgörande för vår vilja att hjälpa. Här syns en starkt nationell diskurs som byg-
ger på en åtskillnad från andra, utomstående och en närhet till nationen och dess medborgare. 
Det är också svenskarna som blir länken till händelsen, DN skriver; ”Varje enskilt svenskt 
öde vi kommer i kontakt med kan multipliceras tusenfalt.”59 Det är de svenska offren som 
fokuseras vilket gör att vi – de svenska läsarna, kan ta till oss händelsen. Att solidariteten med 
de drabbade går via de svenska offren visar att viljan att hjälpa tycks behöva påminnelser om 
att hjälpen behövs – av svenskar. ”Med de hemvändande svenskarna kommer strömmar av 

                                                 
55 Artikel 1A, stycke 6  
56 ibid., stycke 8 
57 Artikel 3A, stycke 4 
58 Artikel 2A, stycke 3 
59 Artikel1A, stycke 6 
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nya påminnelser om behoven av hjälp och vikten av bidrag till de drabbade områdena.”60 
Genom den nationella diskursen anses svenskar bara kunna relatera till just andra svenskar – 
andra människor anses helt olika läsaren. Kommer påminnelserna således från någon som vi 
som läsare kan relatera till stärker detta, enligt denna diskurs, vår hjälpvilja. 
 
Sydostasien tilldelas alltså en passiv roll och fungerar främst som den geografiska plats där 
händelsen utspelade sig. Dessutom blir dess roll i Asienkatastrofen fort nedbantad till 
Thailands roll. Detta trots att Thailand var bland de lindrigast drabbade (Sydost-
asien)länderna. Indonesien är det värst drabbade området och också det land som anses få 
svårast att på egen hand klara av återuppbyggnaden.61 Trots detta nämns inte Indonesien mer 
än ett par gånger i ledarartiklarna. Thailand däremot är det som nämns vid flertalet tillfällen 
trots att dödsiffrorna där var betydligt lägre och trots att den thailändska regeringen sagt att 
man själva kan klara ut situationen62 – men det var där de flesta svenska turisterna fanns.  
 

5.1.2 Katastrofen utifrån en starkt nationell diskurs 
Ett generellt mönster är att det egentligen inte alls är Sydostasien som skildras, utan snarare 
de svenskar som drabbats av katastrofen – och hur Sverige som land agerat för sina medbor-
gares räkning. Katastrofen placeras i ett svenskt nationellt rum genom en diskurs som är starkt 
nationell. De svenska myndigheterna målas tydligt ut som ansvariga för de svenska medbor-
garna och regeringen får skarp kritik för att inte ha infriat sina förpliktelser. Den nationella 
diskursen ställer Sverige i ledarartiklarnas fokus – det är Sverige allting handlar om. Detta 
visar sig i citat som; ”jordbävningen i Indiska oceanen kommer att ta plats som en central 
händelse i vår nations historia. Den har resulterat i ond, bråd död” av en omfattning vi inte 
upplevt sedan svenska stormaktstiden.63 Hur går det då till när fokus hamnar på Sverige trots 
att händelsen rent geografiskt utspelade sig i Sydostasien? DN skriver;  

 
Att fokusera starkt på de svenska offren är sunt och naturligt. Det är i vårt land, i vår gemen-
skap, som vi måste ta itu med den ofattbara tragik som grannar, vänner, släktingar och arbets-
kamrater har upplevt. Det är nationalstatens styrka: förmågan att känna solidaritet och empati 
utanför den närmaste kretsen, att delta i den större gemenskap som utgörs av våra landsmän.64

 
Att det är sunt och naturligt att fokusera våra svenska landsmän slås här fast och det är inget 
som kan eller ska ifrågasättas. Sverige är en gemenskap bestående av grannar, vänner, släk-
tingar och arbetskamrater och det är denna gemenskap som är nationalstatens styrka. Den 
empati som ska kännas utanför den närmaste kretsen sträcker sig alltså endast till nationens 
gräns. ”[…] Sverige är ett litet land där nästan alla kommer att ha direktkontakt med någon 
som har drabbats eller påverkats av tsunamins våldsamma kraft.”65 Sverige utmålas som en 
liten homogen och gemytlig gemenskap. Den nationella diskursen framställs som given och 
naturlig, och den får konsekvenser för vem och vad som ställs i centrum för uppmärksam-
heten.  
 
För att kunna fokusera på Sverige förs genom texterna en kamp för att bryta ner Asien-
katastrofen till svensk nivå. Till exempel gestaltas det hemska i att ”[…] svenskt julfirande i 

                                                 
60 Artikel 2A, stycke 4  
61 Mediemagasinet om Asienkatastrofen, sänt den 17 februari 2005, på SvT  
62 ibid. 
63 Artikel 7A, stycke 2 
64 Artikel 1A, stycke 5 
65 ibid., stycke 4 
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solen kan sluta i massiv, bråd död.”66 Vad som sker genom uttalanden som detta är en 
sammankoppling av händelser till en kedja som i slutänden naturaliserar svenskt fokus. I ett 
första steg introduceras traditioner läsaren förväntas känna igen – julfirande kopplas tradi-
tionellt samman med julbord, tomten och ”Kalle Ankas jul”. I nästa steg kontrasteras svenskt 
julfirande – gestaltad genom dessa bekanta konnotationer – till katastrofen, vilket placerar 
katastrofen i ett svensk rum och gör den till en svensk angelägenhet. Katastrofen kommer in i 
läsarens julfirande, i läsarens vardag. Läsaren kan relatera till det julfirande de drabbade 
svenskarna var där för att uppleva och katastrofen blir en skriande kontrast till detta bestående 
av massiv, bråd död. En närhet till de svenska offren blir resultatet av en sådan gestaltning.  
 
I den första ledaren som publiceras om Asienkatastrofen lyder första delen av ingressen; 
”Sverige tycks vara det land i Europa som har drabbats hårdast av den dödliga tsuna-
min.”67 I och med detta uttalande bryts det geografiska avståndet ner i två etapper. Först lyfts 
katastrofen från ett perspektiv som innefattar allmänmänskligt engagemang. Principen om alla 
människors lika värde implicerar att allas trauman bör vägas lika tungt. Från detta perspektiv 
flyttas händelserna över på ett europeiskt plan, och ur det europeiska perspektivet klargörs 
sedan att det är Sverige som är det svårast drabbade landet. Den nationella diskursen gör på så 
vis ingressens följande mening naturlig; ”Det ställer krav på handlingskraft och 
solidaritet”.68 Eftersom det är svenskar som drabbats, och läsaren själv ingår i en svensk 
kontext bör läsaren känna solidaritet och en vilja att hjälpa dem. Svenskarna skildras som 
delar av läsarens egen familj och genom att spela an på familjära känslor naturaliseras att det 
finns krav som säger att svenskar ska känna solidaritet med sina landsmän. Det görs naturligt 
att läsaren skall stå svenskar närmre än människor från andra länder och kulturer.   
 
Sverige beskrivs också som befriat från tidigare hemskheter – ”förskonade som vi varit från 
århundradets stora konflikter.”69 Det påpekas att ”få länder har under de senaste seklerna 
varit så förskonade från krig som Sverige”.70 Samtidigt dras flera paralleller till händelser 
som Estoniakatastrofen, Palmemordet, mordet på Anna Lind, spanska sjukans spridning efter 
första världskriget och slagen under det svenska stormaktsväldet. Detta är försök att sätta in 
Asienkatastrofen i en svensk historisk kontext – något som bygger upp känslan av gemen-
samma referenspunkter för den svenska nationen. Vidare sägs att Sverige efter förlusten av 
Finland fick förutsättningarna att bygga en ”fredlig, inåtriktad nation” som ledde till ”för-
verkligandet av ett demokratiskt och välmående samhälle” där både ”folkhemmet och den 
senare välfärdsstaten har sina rötter”.71 Till detta läggs påståenden om att vi upplevt en 
”ovanligt lycklig resa genom den moderna epoken”72 samt att Sverige är ”världens mest 
välorganiserade land”.73 Den enade bild som framträder är ett Sverige långt gånget på 
utvecklingens väg – fredligt, ansvarsfullt och oskyldigt, med stark gemenskap genom gemen-
samma upplevelser och referenspunkter. Svenskarna har tagit sitt ansvar och därigenom lyck-
ats undvika att dras in i några konflikter. Trots detta uppvisade ansvar drabbas svenskarna nu 
av en katastrof. Denna skall dock inte ses som någon irrfärd på den ovanligt lyckliga resan, 
utan det oskyldiga Sverige har drabbats av naturens våldsamma krafter – det är ett faktum att 

                                                 
66 Artikel 1A., stycke 3 
67 ibid., ingressen 
68 ibid.  
69 ibid., stycke 3 
70 Artikel 2A, stycke 10  
71 Artikel 7A, stycke 4 
72 ibid., stycke 2 
73 Artikel 3A, stycke 8 
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nu även ”det avlägsna Sverige har drabbats hårt”.74 Det tycks nästan vara mer orättvist att 
Sverige, som det ordnade land det utmålas som, nu drabbas.  
 

5.1.3 Asienkatastrofen som (svensk) inrikespolitisk fråga 
Trots att Sverige utmålas som ett välorganiserat och modernt land får den svenska staten stark 
kritik för sitt agerande i katastrofen. Asienkatastrofen görs till en svensk inrikespolitisk fråga 
med krav på ansvarstagande från regeringens sida. Det är också den diskurs som generellt är 
den tydligaste genom artiklarna. Successivt faller Sydostasien bort ur rapporteringen och frå-
gan tar en allt tydligare inrikespolitisk form.  
 
Katastrofen placeras i ett svenskt rum och en svensk kontext genom en både nationell och 
inrikespolitisk diskurs. Sverige är ett välfärdsland byggt på en folkhemstanke – detta har vi 
redan fått konstaterat – och här tar vi hand om våra medborgare. Den svenska krishanteringen 
har fått kritik för ”senfärdig undsättning”, ”inkompetens från överhetens sida”, ”felaktig 
information från UD”, passivitet och skriande brist på initiativkraft,75 samt ”villrådiga 
generaldirektörer, UD-tjänstemän och statsråd.”76 Hjälpen till de drabbade svenskarna har 
helt enkelt inte varit tillräckligt snabb och informationen till anhöriga har varit bristfällig. 
Genom artiklarna målas en bild upp av ett civilsamhälle som inte längre känner förtroende för 
staten. DN ställer sig frågan om det helt enkelt kan vara så att den bristfälliga krishanteringen 
är en produkt av det socialdemokratiska styret? – ”Kan det vara så att organisationsgraden 
står i vägen för fantasin och empatin? Eller har vi överdrivna förväntningar på politikers 
och myndigheters förmåga att skydda oss?”77  
 

5.1.4 (Det svenska) civilsamhället blir hjälten 
Upptäckten att det är samhället och inte regeringen som måste agera i en situation som denna 
leder till en besvikelse på regeringen. Den nationella diskursen förutsätter att vi känner oss 
berörda av de drabbade svenskarna och den inrikespolitiska diskursen manar till engagemang 
från svenskt håll. När den svenska förvaltningen, och kanske främst dess yttersta ansvarige 
Göran Persson, får stark kritik för sin brist på engagemang så gestaltas istället det svenska 
civilsamhället som hjälte. DN skriver;  
 

I den svenska krishanteringen är det hittills bara det civila samhället som får godkänt. Tusen-
tals frivilliga och miljontals kronor i bistånd visar att det finns ett annat Sverige, vid sidan av 
villrådiga generaldirektörer, UD-tjänstemän och statsråd. 78  

 
Här finns också utöver den nationella diskursen en universell solidaritetsdiskurs som implice-
rar att alla människor är lika mycket värda och att alla därför förtjänar respekt och solidaritet. 
Sverige är dessutom en ”rik” och ”välorganiserad stat” och svenskarna borde hjälpa till att 
förhindra ”tredje-världen-misären”. I linje med detta hävdas att ”viljan att bidra från alla 
hörn av Sveriges avlånga land är det inget fel på”79. Den svenska förvaltningen och 
därigenom regeringen, som dess ytterst ansvariga, har däremot misslyckats med sitt uppdrag. 
Den inrikespolitiska diskursen har utmålat civilsamhället som hjälte – och solidaritetsdikursen 
bidrar till att förstärka denna bild genom att visa att civilsamhället (till skillnad från staten) 
                                                 
74 Artikel 1A, stycke 9 
75 Artikel 3A, stycke 6,7, 9 & 16  
76 Artikel 6A, stycke 1 
77 Artikel 3A, stycke 8 
78 Artikel 6A, stycke 1 
79 Artikel 4A, stycke 4 
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visar engagemang. Ledarartiklarna präglas främst av den nationella diskursen men för att 
kunna göra detta måste den bryta ner det universella till att gälla det svenska på ett naturligt 
sätt. Fokus på Sverige och svenskarna naturaliseras bland annat genom att påvisa behovet av 
avskärmning. Detta görs exempelvis genom att det förklaras att vi i vår vardag ägnar mycket 
tid åt att;  
 

[…] planera och försöker få kontroll över våra liv. Det gör vi inte minst genom att avskärma 
oss. Vi följer nyheterna i tidningar och andra massmedier. En del tar vi till oss intellektuellt, be-
tydligt mindre känslomässigt. […] Samtidigt är förmågan till avskärmning en grundläggande 
mänsklig skyddsmekanism. Vi kan inte känslomässigt ta till oss allt och hålla våra sinnen vid-
öppna hela tiden. En sådan börda vore förlamande. 80  
 

Svenskarna är komplexa människor som kan skilja mellan det intellektuella och det känslo-
mässiga – och för att det känslomässiga ska nå oss behöver vi känna närhet och igenkännande 
som nu fallet är med Asienkatastrofen och de drabbade svenskarna. Att vi behöver denna – 
upplevda – närhet för att känna solidaritet gör oss inte till några monster, att kunna avskärma 
sig är rent av en mänsklig skyddsmekanism. ”Den moraliska frågan är därför inte om vi ska 
skärma av oss, vilket vi måste göra, utan hur vi förvaltar de perioder när sinnenas fönster 
slagits upp.”81 Utan den mänskliga skyddsmekanismen skulle vi uppleva en börda som skulle 
vara förlamande för oss – således skulle vi inte vara till någon nytta om vi skulle behöva ta 
ansvar för alla människors välbefinnande. Vårt ansvar kan ses som begränsat av den mänsk-
liga kapaciteten och frågan gäller istället hur vi förvaltar de perioder när sinnenas fönster har 
slagits upp.  
 

5.2 Konflikten i Darfur 
Händelserna i Darfur visade sig återkomma mer sällan på DN:s ledarsidor än vad Asien-
katastrofen gjorde. Det tycks finnas brister i intresset för denna fråga. I den först publicerade 
ledaren står det som i förbifarten att; ”Dessutom rasar sedan ett drygt år tillbaka en blodig 
konflikt i Darfur i västra Sudan.”82 Trots att det i över ett år har pågått blodiga strider i Darfur 
är det alltså först nu som DN:s ledarsida tar upp händelserna. Inte heller nu när konflikten en 
gång har lyfts fram så visas den något större intresse. I genomsnitt publicerades en ledare i 
månaden som rör konflikten och de totalt 8 ledare som analyserats är publicerade på en tids-
period av 7 månader, varav den senaste publicerades i november förra året. 
 
I ledarartiklarna om Darfur finns inte Sverige med som någon tydlig eller given aktör som 
fallet var i Sydostasientexterna. De främsta aktörer som enligt texterna borde ta ansvar i kon-
flikten är EU, USA, FN eller den något luddiga ”omvärlden”. Som deras motsats står ”arab-
världen” – som även de har ett, om än annorlunda, ansvar. Utöver dessa finns så också kon-
fliktens förövare och dess offer. Även ”Darfur” finns med i rapporteringen och platsen be-
skrivs tydligt med diverse bestialiska attribut som ett helvete där det pågår ”människoslakt” 
och ”våldtäkter”. Invånarna i Darfur står dock så gott som ansiktslösa i texterna. 
 

5.2.1 En obegriplig konflikt  
Att det pågår en konflikt i Darfur står genom ledarartiklarna klart – men vad som är bak-
grunden till denna får läsaren inte veta mycket om. Efter flera genomläsningar av ledar-
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artiklarna går det fortfarande inte att urskilja något bakomliggande syfte för konflikten och 
inte heller några mål som de stridande parterna vill uppnå – konflikten tycks fullständigt 
meningslös och oförståelig. I ledarartiklarna dras paralleller till exempel till den dåvarande 
amerikanske utrikesministerns uttalande om Bosnien och kriget som utspelat sig där;  
 

’Hatet mellan dessa tre grupper - bosnierna, serberna och kroaterna, är närmast obegripligt’, sade 
han. ’Det är skräckinjagande, och det är århundraden gammalt. Det är verkligen ett problem 
från helvetet’.83

 
Genom att det i texten om Darfur dras paralleller till uttalanden om det obegripliga Bosnien-
kriget låter DN läsarna förstå att även konflikten i Darfur är obegriplig. Det handlar om ett 
problem från helvetet om hat med rötter långt tillbaka i historien – konflikten är omodern och 
ociviliserad, något som det är svårt för moderna, goda människor att förstå sig på. I DN:s för-
sta ledare som publicerats om konflikten konstateras att det;  

 
[rasar] en blodig konflikt i Darfur i västra Sudan. Afrikanska rebellstyrkor slåss mot arabiska 
miliser som kallas janjawid och som påstås få stöd från regeringsarmén.84

 
Vilka aktörerna är får vi således veta – det handlar om afrikaner som slåss mot araber i en 
blodig konflikt. Dessutom antyds, med orden ”janjawid påstås få stöd” att landets egen re-
gering skulle vara inblandad. Detta är dock inget som DN till en början tar ställning för utan 
det antyds bara att det kan vara så. I nästa ledare har tonen dock ändrats och den sudanesiska 
regeringen är organisatören bakom hela händelsen; ”Det är i huvudsak den arabiska 
janjawid-milisen som utför dåden, med pengar, träning och vapen från den sudanesiska 
regeringen.”85 Den sudanesiska regeringen ges således en tydlig roll som anordnaren av då-
den. Om konflikten kan man vidare läsa att;  

 
Kampanjen handlar inte om religion – såväl gärningsmännen som offren är muslimer – utan 
om rashat och kontroll över vatten och foder. Det är svarta som attackeras, araber som dö-
dar icke-araber.86   
 

Vad som tidigare benämndes en blodig konflikt blir här istället en kampanj – men i motsats 
till vad det underförstås att liknande kampanjer brukar handla om handlar denna inte om reli-
gion. Båda sidor i denna konflikt är nämligen muslimer, och drivkraften är rent och skärt ras-
hat. Det är araber som dödar icke-araber. Genom att använda ord som rashat och kontroll 
kan paralleller dras till Förintelsen och Nazitysklands utrotning av judar. Det finns en kedja 
av hemska egenskaper som hör nazisterna till och som här står öppet för läsaren att koppla 
samman med araberna. 
  
I en senare artikel lyfts också Raphael Lemkin, mannen som myntade folkmordsbegreppet, 
fram som en expert i frågan. ”Den polsk-judiske juristen Raphael Lemkin förlorade 49 
familjemedlemmar i Förintelsen, inklusive sina föräldrar. Vad hade han sagt om mördandet i 
Darfur?”,87 frågar man sig i ledaren. För att besvara frågan lyfts en annan expert in i texten; 
 

Samantha Power, författare till den uppmärksammade boken ”A Problem from Hell – Ame-
rica and the Age of Genocide”, säger […] att Lemkin hade kallat dödandet i västra Sudan för ett 
”folkmord”. 
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84 Artikel 1B, stycke 5 
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- Skräcken i Darfur var precis vad Lemkin hade i åtanke när han för 60 år sedan uppfann be-
greppet genocide (engelska för folkmord), menar Samantha Power. För detta talar systemati-
ken, omfattningen och intentionerna.88      

 
En man som själv förlorat 49 familjemedlemmar i ett folkmord måste onekligen anses ha den 
vetskap som krävs i frågan. Eftersom Lemkin är död lyfts dock en expert på Lemkins tankar 
in, författaren till en uppmärksammad bok om folkmord. Olika experter som representerar 
västvärlden lyfts således in för att ge tyngd i ledarna, men ingenstans ges människorna på 
plats denna möjlighet. 
  

5.2.2 Arabernas närvaro 
Även om aktörernas avsikter i konflikten inte blir bestämda så blir aktörerna som sådana allt 
mer tydliga och de kopplas även samman med olika egenskaper. Paralleller dras som vi sett 
ovan till Förintelsen, och aktörerna delas upp i en ond och en oskyldig sida. Det första som 
kan konstateras är att det är den arabiska janjawid-milisen som är de som är förövarna, de 
onda, och att det är de svarta som är offren – detta råder det ingen tvekan om. Citat som; ”De 
skrek: ’Du är en slav. Det här är inte din mark. Jag ska göra ett arabiskt barn som ska ha 
detta område’”89 låter läsarna komma nära situationen, genom att förövaren tillåts tala, och 
det blir lättare att känna sympati med offret. Citatet visar på tydliga maktförhållanden där ara-
berna förtrycker de svarta och där bland annat hot och våldtäkter används som verktyg att 
bevara detta övertag. Genom att anspela på de svartas historia som slavar finns för läsaren en 
hel kedja av förtryck och omänskligt behandlande att relatera till, och de svarta som just offer 
blir ännu tydligare. Den arabiska närvaron blir efterhand ännu tydligare i ledarartiklarna och 
texterna tycks spela an på araberna som ohederliga och skurkar. Se till exempel på ordnings-
följden i följande citat;  
 

Sex män stoppade dem och skrek ”zurga” och ”abid” på arabiska, vilket betyder ”svart” och 
”slav”. Sedan våldtog männen kvinnorna och lämnade dem slagna på marken.90   

 
Det som först tas upp är att männen talade arabiska, därefter nämns att de arabisktalande 
männen våldtog kvinnorna och lämnade dem slagna på marken. Detta kan tyckas en aning 
märkligt. Är det ett avgörande faktum att männen var arabisktalande – viktigare än våldtäkten 
och ska våldtäkten betraktas som värre när den utförts av arabiska män? Vad som sker är en 
allt tydligare sammanlänkning mellan araberna och ett flertal otrevliga egenskaper. Genom att 
dessa ord kopplas samman och just i denna ordningsföljd så följer en representation av araber 
som våldtäktsmän. 
  
Efterhand är det inte längre bara de sudanesiska araberna som är skurkar utan även hela 
”arabvärlden” dras in i texterna. ”Arabvärlden har sällan eller aldrig brytt sig om kränk-
ningar av mänskliga rättigheter som begåtts av arabiska regimer.”91 Vidare heter det även 
att det finns något som kan benämnas som ”den arabiska inställningen till människoslakten 
i Darfur”92 – en inställning som lett till att;  
 

                                                 
88 Artikel 8B., stycke 3-4 
89 Artikel 4B, stycke 8 
90 ibid., stycke 4 
91 Artikel 6B, stycke 10  
92 ibid., stycke 2 
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[…] det varit påfallande tyst efter att människorättsorganisationer avgivit skräckrapporter från 
västra Sudan. Över 1 miljon fördrivna och 50 000 döda tycks inte ha gjort något intryck på 
grannländerna.93    

 
Åtminstone tre saker är värda att notera i citatet. För det första visar texten på en arrogans och 
brist på solidaritet och medmänsklighet som i citatet kopplas samman med de arabiska län-
derna. Araberna känner ingen medmänsklighet – detta trots bevis på hemskheter i form av 
människorättsorganisationernas – som här får stå som experterna i frågan – skräckrapporter. 
Det andra värt att uppmärksamma rör det geografiska och kulturella avståndet. I texten görs 
en tydlig koppling till att grannländerna har ett ansvar för vad som händer i Darfur – detta 
genom sin geografiska närhet. Genom denna närhet görs grannländerna ansvariga för att lösa 
konflikten och på samma gång innebär detta att andra delar av världen slipper ta ansvar.  Men 
att använda ordet grannländer spelar också an på en annan närhet, en gemenskap och grann-
sämja som visar på samförstånd länderna emellan. Genom att inte agera för att förhindra kon-
flikten i Darfur hamnar de omkringliggande så kallade arabländerna på samma sida som kon-
fliktens skurkar. Det blir således ganska oklart hos vem ansvaret egentligen ska ligga. En 
tredje sak att notera är författarens ovilja att använda ordet ”människor”. 1 miljon fördrivna 
människor och 50 000 döda människor tycks inte ha gjort intryck på grannländerna – lika lite 
som på resten av världen. Att skriva ut att det är människor det handlar om skulle göra an-
språk på universalism. Alla skulle behöva ta till sig händelserna eftersom alla är människor – 
och varken mer eller mindre än så. Genom att däremot tala om fördrivna och döda försvinner 
subjekten och händelserna blir enklare att, ur ett svenskt perspektiv, hålla ifrån sig – man kan 
fortsätta att betrakta Darfur som långt borta.  
 

5.2.3 Bilden av Darfur som långt borta  
I texterna gestaltas ett avstånd till Darfur som gör att läsaren inte behöver känna ansvar för 
vad som händer där. För att möjliggöra detta slås Darfur, Sudan och ”arabvärlden” fast som 
annorlunda det svenska, främmande läsarens kontext; 

 
Anta att den norska regeringen stödde milisgrupper som fördrev och dödade invånarna i Trond-
heim. Skulle Sverige då i solidaritet med Norge tiga? Och vad skulle Danmark och Finland 
göra? Se åt andra hållet och ursäkta folkmordspolitiken?94  

 
Att detta inte är allvarligt menat står klart – frågorna skall läsas med ironi. Det görs inget för-
sök att förstå konflikten eller att söka lösningar på problematiken – istället omskrivs konflik-
ten med ironi – för ett sådant agerande, antingen det kom från svenskt eller norskt håll, vore 
absurt. Såväl platsen ”arabvärlden” som människorna som lever där skildras som annorlunda 
oss. Ibland tar texten nästan formen av en sagoberättelse som speglar en annan tid och en an-
nan värld, se till exempel följande textavsnitt;  
 

Händelsen inträffade när de, i skydd av mörkret, begav sig straxt utanför sitt flyktingläger för 
att hämta halm till familjens åsnor. Sex män stoppade dem […] sedan våldtog männen kvin-
norna och lämnade dem slagna på marken. 
”De tog tag i min åsna och halmen och sa, ’Svarta flicka du är för svart. Du är som en hund. Vi 
vill göra ett ljust barn’”[…] Människor kommer att tro att barnet är arabiskt. Därför ber kvin-
norna vid gud att de inte blivit gravida. 95
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De ”stackars svarta” som redan har en historia bakom sig av slaveri och förtryck blir nu åter-
igen offer för omänskligt bemötande. Den förra perioden av slavhandel hörde samman med 
västvärldens kolonialism av tredje världen – en period som vi idag har lämnat bakom oss och 
inte är stolta över. Slavhandeln hörde en annan – inte fullt så upplyst– tid till och det blir i just 
denna tid som Darfur och araberna här placeras. Oskyldiga svarta kvinnor blir kallade för sla-
var och hundar och våldtas när de vallar sina åsnor – och att de vallar åsnor är även det ett 
tecken på ett traditionellt, outvecklat och omodernt samhälle. ”-Det gör så ont för ingen 
kommer att vilja gifta sig med mig när detta blir känt, säger hon”96 sedan, den våldtagna 
flickan. För läsaren kan denna kommentar bli ännu ett steg mot ett traditionellt samhälle där 
kvinnans uppgift är att bli bortgift. Kvinnorna ber, enligt texten, till gud att de inte ska bli 
gravida – vem ska vilja gifta sig med dem om våldtäkten kommer fram i ljuset? Vad annat 
kan väl dessa omoderna människor göra än att ta till religionen och förlita sig på guds vilja? 
Den koloniala och eurocentriska världsuppfattning, som postkolonial teori kritiserar, blir här 
tydlig. De svarta målas ut som ansiktslösa offer och araberna i sin tur som onda och grymma 
– båda dessa positioner innebär att subjekten blir till objekt – de förlorar sitt människovärde.  
 

5.2.4 Omvärldens ambivalens 
Även då Darfur gestaltas som avlägset talas det i ledarartiklarna om omvärldens roll för att få 
slut på konflikten. Omvärlden delas upp i flera olika aktörer, där västvärldens politiker och 
medierna är de som står mot varandra. Medierna kritiserar politikernas brist på engagemang i 
Darfurkonflikten – ”dödandet sker i skymundan” och ”än idag kan världen stå vid sidan av.”97 
Ännu än gång låter världen ett folkmord ske utan att visa några större reaktioner. Denna om-
världens passivitet förklaras i ledarartiklarna genom att händelserna inte klassats som folk-
mord. En folkmordsklassning av händelserna i Darfur skulle vara avgörande eftersom det ”På 
så sätt blir […] en formell och reell plikt för alla länder som skrivit under konventionen mot 
folkmord – däribland Sverige – att ingripa så att mördandet inte kan fullbordas.”98 Det hand-
lar inte längre om att känna solidaritet och medmänsklighet – utan snarare om formell och 
reell plikt att göra en insats för Darfurs befolkning.  
 
Uppdelningen mellan politiker och media blir ännu tydligare om Darfurkonflikten studeras ur 
ett svenskt perspektiv. ”[R]eaktionerna från Rosenbad har hittills varit lama, för att inte säga 
skandalösa”99 konstateras det, detta ”trots de varningar som hjälporganisationer och 
internationella medier ständigt kommer med.”100 DN har dock agerat; ”I torsdagens DN bad 
vi statsminister Göran Persson att agera och benämna mördandet för vad det är – ett folkmord. 
Hittills har statsministerns reaktion uteblivit. På Harpsund råder sommarvila.”101 DN skildrar 
sig själva här som en aktör som görs synlig i texten. De är inte längre bara någon som för-
medlar utan här visas på att DN tagit ställning och gjort försök att få regeringen att agera. 
Bollen ligger nu hos den svenska regeringen, men bristen på aktivitet där benämns som något 
som ”är betecknande men knappast förvånande.”102  
 
Samantha Power som även tidigare fått agera folkmordsexpert får återigen komma till tals och 
säger att ”Sverige har ’många välmenande diplomater och är duktigt på att ordna seminarier’. 
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Men de stora orden kanaliseras inte till handling.”103 Genom denna experts uttalande kan 
också DN:s kritik av Göran Perssons passivitet få en ökad tyngd. ”’Vi måste kunna agera för 
att förhindra folkmord, […] ’Vi saknar inte medlen’, framhöll statsministern, ’men vi måste 
förfina dem och använda dem.’” Som kommentar på detta skriver DN; ”’Förfina’ och ’an-
vända’ – sex månader senare börjar det stå obehagligt klart vad dess ord egentligen inne-
bär.”104 Regeringen Persson misslyckas med att uppfylla sina plikter. DN däremot framstår 
som hjälten som vet vad som behöver göras och som också gör allt vad de kan för att få detta 
att ske. En solidaritetsdiskurs liknande den i Asientexterna gör sig gällande. 
 
DN:s kritik av bristen på engagemang gäller dock inte bara den svenska regeringen, utan även 
på internationell nivå, när de i en ledare frågar sig; ”Menar ledande politiker äntligen allvar 
när de talar om ’aldrig mer’ – senast på tioårsdagen av folkmordet i Rwanda?” I nästa mening 
konstateras dock att; ”Tyvärr verkar det inte så. I Darfurprovinsen […] pågår just nu ett 
massmord av svarta afrikaner, och än en gång väljer världen att se på.”105 Världen väljer 
att se på, och tillåter ett folkmord äga rum – orden implicerar att det finns en roll som store-
bror, vilken innebär makt, vikt, ansvar och bättre vetande. Denna roll intas allteftersom av 
USA och EU. ”Frågan är dock vad som kan göras”106, sägs det i DN. Det verkar som om pro-
blemet främst ligger i vilket förhållningssätt man ska välja – och här finns en viss ambivalens. 
Först sägs att; 
 

Militärt våld måste finnas med bland alternativen, men kraven ska vara hårda. Syftet med en 
militär operation får endast vara att få slut på det humanitära lidandet, våldet måste vara propor-
tionerligt, och det får endast användas som en sista utväg. Mandatet ska komma från FN, helst 
från säkerhetsrådet.  

 
I samma artikel konstateras därefter att – och märk ordningsföljden här;   
 

Förstahandsalternativet måste dock vara ett annat. I Sudan har USA och EU möjligheter att 
ställa krav, inte minst när det gäller framtida biståndinsatser. Riktade sanktioner kan visa sig 
användbara. 107

 
I nästa ledare sägs att ”Särskilt EU har ett ansvar att agera när ett folkmord i närheten på-
går”108 och även att ”USA och Europa skulle med relativt enkla medel kunna sätta stopp 
för flygbombningar och andra räder.”109 I motsats till denna uppfattning finns den som menar 
att; ”Ändå är det rimligen i regionen en lösning måste sökas; lösningen bör, för att uttrycka 
det annorlunda, vara afrikansk.”110  
 
Att lösningen bör sökas i regionen är dock inte en renodlad hållning utan senare i samma le-
dare påstås att ”den regionala styrkan behöver utvidgas och den behöver stöd, inte minst 
från EU och USA”. Det bästa vore om mandatet utgick från FN:s säkerhetsråd men; ”Om 
regionala organisationer ska kunna ta ett större framtida ansvar krävs dock att  ledarna  
inte – såsom presidenterna gjorde i Tripoli – avvisar varje tanke på internationell in-
blandning.”111 USA och EU har ett maktövertag i och med den starkt eurocentriska diskurs 
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som präglat, och till stor del ännu präglar, det internationella samfundet – och detta makt-
övertag vill diskursen inte förlora. Den eurocentriska diskursen balanserar mellan två 
stridande uppfattningar. Dels den som säger att som ansvarig för världen bör EU och USA 
agera i Darfur och den andra som säger att lösningen på konflikten bör sökas i regionen – 
men detta är en uppfattning som på samma gång hotar EU:s och USA:s storebrorsroll. Ge-
nom den närhetsdiskurs som finns genom texterna framställs regionen själv ansvarig för att 
lösa konflikten. Men i och med att regionen enligt texterna uttryckligen behöver EU:s och 
USA:s hjälp för att klara detta cementeras regionen som underlägsen dessa båda aktörer.   
 

5.3 En katastrof i Asien, en konflikt i Darfur 
Syftet med denna uppsats var att jämföra rapporteringen om händelserna i Sydostasien och 
Darfur med varandra för att kunna få en tydligare uppfattning om vad som gestaltas genom 
texterna. Jämförelsen användes som en strategi i nedbrytandet – dekonstruktionen – av 
texterna. När nu de båda händelserna presenterats och analyserats följer nedan en jämförelse 
av de mönster som påträffats genom analysen. Presentationen följer ordningen för de 
frågeställningar som legat till grund för uppsatsen.  
 

5.3.1 Medierapporteringarnas uppbyggnad  
I Asientexterna visade sig fokus ligga främst på svenskarna, och asiaterna fanns 
överhuvudtaget inte med som subjekt. Sydostasien fyllde i texterna endast funktionen av en 
geografisk plats, ett rum där en händelse utspelade sig. Texterna övergick till stor del till att 
göra Asienkatastrofen till en svensk inrikespolitisk fråga och fokus hamnade alltmer på de 
svenska myndigheternas agerande i krishanteringen. Händelsen blev till något som drabbat 
Sverige och flera svenska medborgare. I Asientexterna skildras närheten till platsen och 
händelsen genom försök att appellera svenskarna genom att levandegöra de svenska offren. 
Denna fokus på svenskarna gör att Sydostasien och asiaternas förluster och skador i och med 
flodvågorna inte ryms i texterna. I Darfurkonflikten finns däremot inga svenska offer att 
skildra, vilket leder till att läsaren inte behöver ta till sig händelsen. Det finns ingenting 
genom texterna som skapar närhet mellan Sverige och Darfur. I dessa texter är inte Sverige 
någon tydlig aktör. De gånger Sverige nämns så är det den svenska regeringens passiva 
hållning till Darfur som fokuseras och som ifrågasätts (om än ambivalent) genom en 
solidaritetsdiskurs som återfinns även i Asientexterna. Genom både Asien- och Darfurtexterna 
gestaltas ett avstånd mellan den svenska regeringen och det svenska civilsamhället – så att 
regeringen lyfts fram bidrar inte till att svenska folkets närhet till Darfur ökar. Det svenska 
civilsamhället tilltalas inte i texterna. Genom Darfurtexterna fylls istället svenskarnas 
frånvaro med arabernas närvaro och det sätt på vilket dessa skildras skapar tydligare avstånd 
mellan oss och dem. Detta leder till att texterna inte präglas av samma engagemang som 
Asientexterna gör. DN ger inte samma intryck av att brinna för Darfurkonfliktens lösning som 
de gör för att Asienkatastrofen ska hanteras på bästa sätt.  
 

5.3.2 Aktörernas positioner  
Ett generellt mönster genom Darfurtexterna är att de präglas av en särskild ton, där DN för-
håller sig avståndstagande till vad som skrivs genom att referera och citera olika experter och 
(främst amerikanska) tidningar – som tilldelas expertroll. Det används genom texterna uttryck 
som att ”det sägs att…” och ”enligt en rapport i Washington Post...” och så vidare vilket leder 
till att texterna inte framstår som särskilt välinsatta i problematiken de skildrar. Samtidigt ökar 
detta avståndet genom att Darfur blir ett rum eller ett objekt där subjekten inte alls syns till. 
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Där finns inga subjekt att engagera sig i. Det ges inte heller någonstans i texterna någon 
bakgrund till konflikten eller något försök att förstå eller sätta sig in i problematiken. 
Konflikten blir meningslös och oförståelig och därför inte något att engagera sig i.  
 
I Asientexterna finns inte experterna och expertuttalandena med, men istället tycks det där 
som att detta inte behövs. Genom texterna blir alla svenskar experter på katastrofen just som 
det fanns svenskar på plats vid händelsen. Den svenska nationella diskursen bryter ner berät-
telserna till att endast skildra svenskarna och de svenska hjälpinsatserna. Att asiaterna inte 
finns med i Asientexterna får dock andra konsekvenser än vad utelämnandet av Darfurs invå-
nare får i Darfurtexterna. Eftersom Asientexterna istället fylls av svenskars närvaro blir också 
engagemanget tydligare. Vi förstår vår och andras tillvaro genom vad som är känt för oss och 
med tanke på den nationella diskursens hegemoniska och naturaliserade ställning så uppfattar 
vi andra svenskar som något bekant och upplever oss därför också kunna ta till oss och förstå 
Asienkatastrofen på en annan nivå. Både Sydostasien och Darfur gestaltas i texterna som 
geografiska platser; händelsernas skådeplatser men deras invånare står så gott som 
ansiktslösa. När människorna i Darfur ändå ibland ges utrymme skildras de som omoderna 
och outvecklade och detta bygger snarare på, än upphäver avståndet mellan det läsaren och 
det afrikanska samhället. I den mån de gestaltas i texterna beskrivs de som annorlunda oss. De 
olika aktörerna i texterna tillskrivs tydliga positioner till vilka olika egenskaper är kopplade. I 
och med att det skrivs om de olika händelserna på olika sätt och med olika mycket 
engagemang skapas också olika positioner för läsaren att inta.  
 

5.3.3 Närhet och avstånd  
Den nationella diskurs som präglar Sydostasientexterna framställer det som naturligt att foku-
sera de svenska offren i katastrofen. Denna diskurs bryts i sin tur ner i olika diskurser som 
fyller den nationella gemenskapen med olika innehåll. Dels målas Sverige fram som en mo-
dern, trygg, utvecklad och välorganiserad stat. På samma gång finns en diskurs som är tydligt 
kritisk till det socialdemokratiska styret och dess förmåga att axla sitt ansvar – det förutsätts 
att det borde skötts bättre. Det finns också en diskurs som kritiserar den särbehandling som 
staten ger katastrofens offer – att Sverige som den rättsstat det är bör behandla alla med-
borgare efter samma principer. Det finns följaktligen olika innehåll att fylla diskursen om 
ansvar och engagemang med; dels den nationella formen av solidaritetsdiskurs, dels den uni-
versella. Dessa framställer på olika sätt vems ansvaret är. När det är frågan om hur Sveriges 
roll i Sydostasien skildras så handlar det om akuthjälp och informationsinsamling, samt hjälp 
till psykologisk bearbetning – till de svenska offren. Sydostasien skildras som bestående av 
fattiga länder och kulturer vi vet lite om, men på samma gång som ett semesterparadis. Den 
koloniala diskursen börjar här göra sig gällande. Denna passar även in på Darfur som skildras 
som en helvetesplats med svarta offer och arabiska förövare. Konflikten där gestaltas som 
hemskheter som det borde införas krafttag mot men på samma gång gestaltas i texterna flera 
skilda sakuppgifter som gör att ansvaret för Darfur inte ligger hos Sverige. Istället bör man se 
sig om efter en afrikansk lösning heter det – men mot detta förs olika synpunkter som att Af-
rika inte är kompetent nog att klara av något sådant. Även här återkommer diskursen om en-
gagemang och ansvar. Araberna i Darfur, och sedan hela arabvärlden, gestaltas som omänsk-
ligt/a och arrogant/a. Kvar blir, i Asientexterna, civilsamhället och, i Darfurtexterna, medierna 
som blir hjältarna i de olika sammanhangen.  
 
Genom Asientexterna skildras en närhet till platsen via de svenskar som var där – den natio-
nella diskursen var här mycket tydlig. Asiaterna kom därmed i skymundan av de svenskar 
som ställdes i naturlig fokus och då inte gav plats för dessa människor. Ett avstånd skildrades 
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till dessa som, när de skildrades, beskrevs som främmande – men främst inte skildrades alls. I 
texterna om Darfur skildras ett avstånd till både platsen och människorna där aktörerna är de 
hemska araberna och de svarta är offer, båda placerade i historien genom sitt ociviliserade och 
omoderna sätt att leva. Dessa båda skildringar kan ställas mot det Sverige som målats fram 
som världens mest trygga och välorganiserade land. Synen på världen som indelad i liknande 
klara kategorier med sina olika tillhörande egenskaper är vad som bäddar för den svenska 
fokusen genom Asientexterna. Både den nationella och den eurocentriska diskursen leder till 
att just närhet till andra västerlänningar, och då i synnerhet svenskar, och avstånd till männi-
skorna utanför dessa områden gestaltas och fokuseras.   
 

5.3.4 Ansvar och skyldigheter  
Det talas inte om ansvar explicit i texterna. Istället finns ansvaret där som något att förhålla 
sig till i form av alla människors lika värde. Det är inget som skrivs ut men att alla människor 
är lika mycket värda är idag en universell sanning som ingen kan motsätta sig utan att det 
väcker reaktioner. Därav är detta något som texterna måste förhålla sig till. Därför talas det 
genomgående i Darfurtexterna om vem som borde engagera sig i att få slut på konflikten. Nå-
got borde göras. Världen kan inte bara stå och se på när det ett folkmord pågår, det strider mot 
de normer som föreskrivs av den universella solidaritetsdiskursen. Men frågan stannar i en 
diskussion om vem som ska engagera sig. Att efterleva principen om lika värde skulle 
innebära att samma insatser skulle göras för alla människor världen över – just eftersom vi 
alla är människor, varken mer eller mindre än så. Genom texterna existerar dock andra diskur-
ser som kämpar för att bryta ner det universella till att gälla en lägre nivå. De två tydligaste 
handlar om att bryta ner det universella till att gälla västvärlden och till att gälla den (svenska) 
nationella gemenskapen. Det gäller dock att göra detta på rätt sätt och med rätt verktyg för att 
vi inte ska framstå som monster som inte bryr oss om vad som händer med våra med-
människor ute i övriga världen. Genom de båda texterna pågår en kamp för att urskilja Sve-
rige från övriga länder och från världen i stort, en starkt nationell diskurs gör sig här gällande. 
I Asientexterna står det klart att Sydostasien behöver vår hjälp och det svenska civilsamhället 
har också gjort storartade insatser, får vi veta. Återigen är det svenskarna och vår stora med-
mänsklighet och vårt engagemang som fokuseras. Det talas inte om bistånd eller konkreta 
hjälphandlingar – utan i Darfur ältas vem som ska tänkas kunna engagera sig i konflikten och 
i Sydostasien lyfts det svenska civilsamhällets insatser fram som hjälteinsatser. De båda plat-
serna skildras som olika Sverige och, i fallet med Darfur, nära sina grannländer som blir de 
som borde agera. 
 
I texterna gestaltas också den svenska regeringens misslyckande i båda katastroferna. Reger-
ingen framställs i båda fallen som passiv och oförmögen att hantera det ansvar som svenska 
folket överlåtit till dem. DN betraktar sig själva som en oberoende liberal tidning och den 
liberala vinklingen kan givetvis ha med saken att göra. Men betraktat ur public journalism-
vinkel kan DN:s agerande ses som ett sätt att ta ställning för vissa värden, dit främst olika 
demokratiska värden räknas. Enligt public journalism ska journalistiken se sin egen praktik 
som en demokratisk praktik som ansvarar för att demokratin fungerar både nu och i framti-
den. 
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6 Diskussion  
I analysen har jag studerat hur de olika händelserna skildrats genom texterna och (med 
citatens hjälp) visat på vilka begrepp och konnotationer som kopplas samman med olika 
aktörer och platser. Den hypotes med vilken jag gått in i materialet var att det skrivits mer om 
Asienkatastrofen än om Darfur och att detta beror på att Asiens roll är ett välkänt turistmål, 
samt att många svenskar fanns på platsen vid tidpunkten för händelsen. Att det inte skrivits 
lika mycket om Darfur skulle ha att göra med avståndet – såväl det geografiska, det upplevda 
kulturella, tidsmässiga och mänskliga – samt avsaknaden av svensk koppling till platsen. När 
materialet nu är analyserat skulle man kunna hävda att denna hypotes till viss del stämde men 
också att den till viss del blivit kompletterad med ytterligare diskurser. 
  
Föreställningen att Sydostasien och asiaterna skulle skildras såväl som plats som subjekt och 
att en bild av ett vänligt och välkomnande Sydostasien dit många svenskar åkt på 
semesterresor skulle gestaltas, visade sig inte stämma med vad som fanns i materialet. Den 
förväntade fokusen på Sydostasien som det semesterparadis som vi alla antas känna till, och 
att närheten till platsen skulle gestaltas på detta sätt, fanns inte. Närheten till Asienkatastrofen 
skildrades enbart genom de svenskar som funnits på platsen och hela texterna visade sig 
kretsa kring dessa, samt Sveriges agerande i hanteringen av krisen. Det gjorde historiska 
paralleller till tidigare händelser som den svenska nationen drabbats av. Sverige presenterades 
som litet och gemytligt och svenskarna som delar av familjen. I texterna om Darfur fanns inga 
svenskar och därför kunde inte dessa skildras. Men att svenskarna här uteblev lämnar ändå 
ingen plats åt invånarna att framträda. Däremot gestaltas araberna som tydligt närvarande. 
Detta kan kopplas till Said då han menar att det historiskt, och än idag i väst finns en 
föreställning om Orienten som framstår som sinnebilden för Det Annorlunda. Ända sedan 
antiken har Orienten blivit känt i västvärlden som dess stora komplementära motsats.112 
Denna rymmer en föreställning som innebär att; 
 

På ena sidan finns västerlänningarna och på den andra araberna-orientalerna. De förra är (utan in-
bördes rangordning) rationella, fredliga, vidsynta logiska, kapabla att hålla sig till verkliga värden, 
de saknar naturlig misstänksamhet. De senare har ingen av dessa egenskaper.113  

 
Denna inställning till araberna vill jag hävda förstärktes i och med terrorattacken mot World 
Trade Centre den 11 september 2001. Sedan denna händelse har araberna till stor del fått 
ikläda sig rollen som representanter för världens ondska – och kopplingen till araberna kan 
förstås intertextuellt i förhållande till detta. Enligt min mening har sedan terrorattackerna 
begrepp som ondska och terrorism varit delar av den associationskedja som västvärldens 
diskurser om araberna kopplar an till, denna bild har vunnit legitimitet och präglar de 
diskurser som beskriver världen. Denna intertextualitet är därför lätt att bygga vidare på och 
det kommer också av de flesta läsare att uppfattas som naturligt att araberna presenteras på 
detta sätt, eftersom det överensstämmer med en utbredd säkerhetsdiskurs.  
 
Jag är inte här ute efter att hänga ut DN men i och med att diskurserna är delaktiga i 
konstruktionen av oss själva och vår omvärld är det viktigt att visa på att även i DN 
förekommer det diskurser med rasistiska undertoner. Mekonnen Tesfahuney menar också att 
det finns flera andra studier där det visat sig att massmedia framställer starkt negativa bilder 
av de Andra.114 Genom vad som tidigare sagts om medias formuleringsmakt kan man förstå 

                                                 
112 Said (1978/2004): s.136 
113 ibid., s.124 
114 Tesfahuney (2001): i Mc Eachrane &Faye (red.), s.199 
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Mekonnen när han säger; ”Likaså florerar många epitet i folkmun om de Andra: de är 
kriminella, de är bidragsberoende, de är lata, de är våldtäktsmän osv. epiteten fungerar som 
koder för det farliga, det ohanterbara och hopplösa.”115  
  
Dessa föreställningar har också klart visat sig förekomma i de texter jag har analyserat. 
Gemensamt för hur de båda händelserna skildras i de ledare som analyserats är att de utgår 
från ett tydligt eurocentriskt perspektiv. I Darfurtexterna förhåller sig texterna till denna me-
dan perspektivet i Asientexterna dessutom alltmer bryts ner till att utgå från en svensk natio-
nell diskurs. Båda dessa diskurser är utestängande till sin karaktär och etablerar tydliga 
maktförhållanden över de olika rummen som skildras.   
 
Diskurserna innebär att det talas om västvärlden på ett mer, och om Sydostasien och Sudan 
samt arabvärlden på ett mindre, fördelaktigt sätt. De innebär också vissa sätt att tala om 
människor på vissa platser och även olika sätt att benämna händelser som utspelar sig där. 
Platser beskrivs på olika sätt och får därigenom olika vikt och betydelse. De skildras som på 
olika utvecklingsstadier och därigenom skildras avstånd till den svenske läsaren. Placerandet 
av den Andra i annan tid och annat rum är något som de postkoloniala teoretikerna de los 
Reyes m.fl. behandlar;  
 

Synen på tredje världen som outvecklad och omodern baseras på en föreställning om tid som givet 
(och neutralt) mått för samhällsförändring. Det är denna uppfattning som gör att även människor 
kan placeras i olika stadier i en ”naturlig” utvecklingsskala. Med hjälp av denna linjära och ödes-
bestämda konstruktion kan vi undvika att problematisera den ojämlikhet som präglar relationen 
mellan olika (samtida) rum.116

 
Genom att Sydostasien och Darfur beskrivs som avlägsna och betydelselösa kan bristen på 
engagemang och hjälp ursäktas. Det görs i texterna inga problematiseringar kring vem eller 
vad som ingår i de olika grupperna utan de gestaltas som fasta, fixa och naturliga. Detta görs 
genom väl valda modaliteter; uttalanden presenteras många gånger med stor säkerhet vilket 
gör att det blir svårt att ifrågasätta. Här kan det dock vara på sin plats att trycka på Halls ord 
när han säger att meningen inte finns hos objektet, personen eller saken och inte heller i 
själva ordet. Meningen skapas i system av representation.117 Västperspektivet blir dock ännu 
tydligare genom texterna i och med att bristen på asiatiska och afrikanska subjekt 
kompletteras med experter och deras uttalanden. Där det bland annat, när det gäller 
varningssystem inför nya tsunamins, heter att ”också fattiga länder kan skydda sig, om man 
är medveten om faran.”118 Sydostasien och Darfur objektifieras medan Sverige tydligt 
skildras med tydliga subjekt. Både Sydostasien och Darfur får stå som ansiktslösa och det är 
ingen som därifrån talar för deras sak genom texterna. Istället får, framförallt i Darfur-
texterna, experterna komma till tals. Dessa är experter på folkmord eller på Sudan, har skrivit 
uppmärksammade böcker om händelserna eller är FN-chefer eller amerikanska presidenter, 
alla är experter på något som har med händelserna att göra och alla är de experter utifrån. 
Även detta är något som Said behandlar när han skriver;  
 

Det är Europa som ger Orienten röst. Att göra detta är en rätt som inte tillkommer en marionett-
spelare utan en verklig skapare vars livgivande kraft representerar, levandegör och formar det an-
nars tysta och farliga rummet utanför de kända gränserna.119

 
                                                 
115 Tesfahuney (2001): i Mc Eachrane &Faye (red.), s.199 
116 de los Reyes, Molina & Mulinari (2002): i de los Reyes, Molina & Mulinari (red.), s.17 
117 Hall (1997): s. 21 
118 Artikel 3A, stycke 19 
119 Said (1978/2004): s.134 
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Said menar att den bild vi har av de Andra är en imaginär bild skapad av oss i väst. I och med 
att det genom ledarartiklarna endast är ett västperspektiv som presenteras och att detta 
perspektiv också förstärks genom diverse västerländska expertuttalanden skapas sannings-
modalitet som i sin tur skapar den tredjevärld som skildras genom texterna. I Darfurtexterna 
händer det dock på vissa ställen att människorna på plats gestaltas, och när de så görs är de 
väl inlindade i koloniala föreställningar – människorna vallar åsnor och oroar sig för att inte 
kunna bli bortgifta – som endast förstärker avståndet diskursen gestaltar. På andra håll, som 
bland annat i det exempel som påvisats tidigare, kopplas araberna till kolonialismen och 
kolonialtiden – genom att länka dem samman med ord som ”slav” och ”svarta”. Genom att så 
görs sker två saker. Dels frigörs väst från kolonialismen, dels placeras araberna  i den 
(ociviliserade) tid då kolonialism kunde ursäktas. Detta kan kopplas till vad Tesfahuney 
skriver; 
 

Universalism, humanism och rationalitet utgör grundstenarna i upplysningen och det moderna 
projektet – men dessa har alltid varit ämnade för en särskild del av världen och mänskligheten. 
Man får inte glömma att dessa ideal redan från början användes för att legitimera slaveri, kolonia-
lism, plundring och folkmord.120

 
Universalism, humanism och rationalitet är begrepp ur den associationskjedja som i den 
eurocentriska diskursen kopplas samman med västvärlden. I de analyserade texterna bryts 
denna diskurs ner i en svensk nationell diskurs och i kontrast till bilderna av tredjevärlden 
finns det i det som kopplas samman med Sverige och det svenska mycket som appellerar 
läsaren.  Sverige består av ett vitalt civilsamhälle, av drabbade människor av grannar, vänner, 
släktingar och arbetskamrater, av en organiserad stat och regering med en tydlig högsta 
ansvarig och så vidare. Sverige är en familj av svenskar – DN skriver bland annat; ”Sverige 
har förlorat ett förfärande antal döttrar, söner, fäder och mödrar, men i de värst drabbade 
länderna har hela regioner med miljoner av människor förlorat allt”121 – Sydostasien är en 
värld av objekt. Sverige framstår som ytterst levande och närvarande – de övriga länderna har 
också drabbats av katastrofen men det påpekas inte att de förlorade där förmodligen också 
varit döttrar, söner, fäder och mödrar. 
 

7 Avslutning  
Som en avslutning kan det konstateras att både eurocentriska och nationella diskurser gör sig 
gällande i texten och att dessa präglas av det koloniala sättet att betrakta världen som de 
postkoloniala teoretikerna kritiserar. Genom en tillämpning av diskursanalysens verktyg har 
olika diskursiva strategier och associationskedjor kunnat påvisas och problematiseras med 
stöd i postkolonial- och nationsteori. De resultat som presenterats skall förstås som en 
tolkning av ett begränsat empiriskt urval, vilka inte gör anspråk på några universella 
sanningar. Jag vill också påpeka att det finns risk att jag genom analysen har uppfattas som 
cynisk och kanske som om jag tar de arabiska gärningsmännen i försvar eller som att jag 
kritiserar att svenska offer för Asienkatastrofen skildras. Jag menar dock inte att araberna 
endast är offer i DN:s diskurser, utan de är också aktiva aktörer i en konflikt där de utfört 
hemskheter. Det som jag velat visa på i min uppsats är på vilka sätt de båda händelserna 
skildras och – genom att bryta ner texterna i analysen – visa på vad dessa gestaltningar kan 
föra med sig för föreställningar hos läsaren.  
 

                                                 
120 Tesfahuney (2001): i Mc Eachrane &Faye (red.), s.208 
121 Artikel 3A, stycke 17 
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Avslutningsvis vill jag lyfta en reflektion kring den universella solidaritetsdiskursen som gör 
sig gällande i både Sydostasien- och Darfurtexterna. Trots att det i texterna görs uttalanden 
som utgår från en solidaritetsdiskurs så tycks denna inte vara så allmänmänsklig trots allt. I 
Darfur konfronteras diskursen ständigt med avståndsdiskursen och det är även på detta sätt 
som den tydligast gestalts. Sydostasientexterna fokuserar det svenska civilsamhällets 
medmänsklighet och allmänmänskliga vilja att hjälpa, men denna bryts just ner av det 
svenska fokuset – ”Vi har sett ett fantastiskt engagemang och en underbar vilja att hjälpa de 
senaste dagarna”122 – och frågan måste ställas; är hjälpen inte till för alla utan till för just 
svenskarna själva? Rapporteringen av Asienkatastrofen och dess fokus på de svenska 
insatserna tycks snarast fungerar som terapi, ett sätt att bearbeta, för ett Sverige som drabbats 
av ett trauma. 
  

                                                 
122 Artikel 3A, stycke 5
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4B. ”’Våldta så att barnet blir vitare’”. Publicerad 2004-07-03; 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=577&a=283575
 
5B. ”Vad väntar världen på?”. Publicerad 2004-08-02; 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=577&a=293678
 
6B. ”Helvetet som arabvärlden ursäktar”. Publicerad 2004-08-19; 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=577&a=300038
 
7B. ”Darfur är inte bara ett afrikanskt problem”. Publicerad 2004-10-22; 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=577&a=334312
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http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=576&a=360199
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=576&a=360613
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=576&a=360963
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=576&a=361282
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=576&a=361652
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=577&a=364148
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=577&a=364546
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=576&a=369954
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=576&a=267214
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=577&a=276155
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=577&a=282505
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=577&a=283575
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=577&a=293678
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=577&a=300038
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=577&a=334312


8B. ”Världen fortsätter att svika Darfur”. Publicerad 2004-11-17;  
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=577&a=344142
 

8.3 Övriga tidningsartiklar  
”Expert befarar bidragskaos”, Anna Bodin, publicerad 2005-01-20 i Dagens Nyheter 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=368475  
 
”Brott mot mänskliga rättigheter ska undersökas i Darfur”, Elisabeth Löfgren, publicerad 
2004-05-14 på Amnestys hemsida (under pressnotiser) 
http://www2.amnesty.se/hem.nsf/0/75FF52FB20D549BBC1256E9400781C3F?opendocumen
t

8.4 Tv-sändningar 
Mediemagasinet om Asienkatastrofen, sänt den 17 februari 2005, kl.20.30 på Sveriges 
televisions 2  
 
Aktuellt, sänt den 7 april 2005, kl.21.00 på Sveriges television 2 
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