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Syfte, avgränsningar och innehåll 

Syfte 

Syftet med den här analysen är att undersöka hur bistånd till Afrika 

har synliggjorts i svenska tryckta medier under perioden 1 januari 

2011 till 31 december 2012.  

 

Målet med analysen är att se vilka bilder som används i artiklar om 

bistånd, vilka aktörer som uttalar sig om bistånd och inom vilka 

områden bistånd omnämns.  

 

Underlaget till analysen baseras på 1 378 artiklar som manuellt har 

sorterats fram från ett första urval på drygt 3 500 artiklar. 

 

Analysen är utförd av Retriever Sverige AB på uppdrag av We Effect 

(tidigare Kooperation utan gränser). 
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Länder i rapporteringen 

Total fördelning av publiciteten - Topp 10 

 Se appendix för tabell över samtliga länder 

Total fördelning av publiciteten 
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Sammanfattning och nyckeltal 

Nyckeltal 
• I medias rapportering om bistånd i Afrika är bilder på offer 

vanligast. Dessa innefattar bland annat människor på flykt, 

svältande, sjuka barn och skadade människor. Trots att den 

mediala uppmärksamheten kring bistånd och svält- och 

flyktingkatastrofer var betydligt lägre under 2012 än 2011, 

fortsätter ändå bilder på offer att dominera i rapporteringen om 

bistånd i Afrika under detta år.  

 

• Totalt sett utgör bilder med fokus på människor som ska gynnas 

av bistånd mindre än en procent av det totala antalet artiklar. 

Fokus på biståndsresultaten lyser med sin frånvaro och det är 

snarare vita biståndsarbetare och representanter från 

biståndsorganisationer som visualiserar publiciteten.  

 

• I en stor del av nyhetsrapporteringen, 80 procent av alla artiklar, 

finns en agendasättare som framhäver sina åsikter och dominerar 

utrymmet i artikeln. Det är, enligt Retrievers erfarenhet, en hög 

andel jämfört med ett genomsnittligt företags mediebild. I nära 

hälften av alla artiklar förekommer det representanter från olika 

insamlings- och biståndsorganisationer som därmed är den 

agendasättare som förekommer mest.  

 

• Biståndspolitik är det enskilt största ämnesområdet och står för 

drygt en tredjedel av samtliga artiklar i undersökningen. Drygt 

hälften av artiklarna inom biståndspolitik innehåller en eller flera 

bilder där de mest förekommande är bilder på offer. 

 

 

 

 

        

Antal artiklar 1378 

Antal artiklar med bild 821 

Antal läsare  213 miljoner 

Vanligaste typen av bild Offerbild 

Största agendasättare Insamlings- och biståndsorganisationer 

Mest omskrivna land Somalia (284 artiklar) 
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Bilder av bistånd i Afrika 

Sydöstran, 2011-08-03 

Borås Tidning, 2011-04-06 

Folket, 2011-08-26 

Skaraborgs Allehanda, 2011-09-06 

Linköpings Tidning, 2011-09-06 
Blekinge Läns Tidning, 2011-07-27 
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Bilder av bistånd i Afrika 

En stor del av bilderna på offer under 2011 förekommer i 

rapporteringen om bistånd till svältkatastrofen på Afrikas horn. Trots 

att mediebevakningen av bistånd, i samband med svält- och 

flyktingkatastrofer, inte är lika hög under 2012  så dominerar bilderna 

av offer fortfarande.  

 

Samtidigt som rapporteringen om insamlingsorganisationer minskar 

med 20 procent under 2012, ökar bilderna på representanter från de 

olika organisationerna med över 35 procent.  

Bilder på vardagsliv ökar markant under 2012 och det är framförallt 

arbetande kvinnor, barn, jordbruk, natur och transport som 

porträtteras. Flest bilder på vardagsliv förekommer i artiklar om 

Demokratiska Republiken Kongo, Tanzania och Etiopien. 

 

Det är endast i 27 artiklar som bilder på resultatet av bistånd visas. 

Här domineras bilderna av matleveranser, byggnadsprojekt, el- och 

vattenförsörjning.  

Antal artiklar där bilder inom respektive område återfinns 
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Offerbilder 

I rapporteringen om bistånd i Afrika är bilder på människor på flykt 

och svältande, sjuka barn de vanligaste bilderna som ges i media.   

Dessa typer av bilder har vi valt att benämna offerbilder och de 

innefattar även skadade människor, flyktingar som köar för mat, 

gravar som grävs, avlidna barn som täcks med filtar och sjuka barn 

som får vård. Nära en tredjedel av artiklarna med illustrationer består 

av offerbilder och i över hälften av dessa förekommer barn på 

bilderna.  

 

Strax över 40 procent av bilderna på offer förekommer i samband 

med lägesrapporteringar och här dominerar bilder från 

svältkatastrofen på Afrikas horn under 2011. 

 

I över en tredjedel av artiklarna som innehåller offerbilder diskuteras 

biståndspolitik. En stor del handlar om pengar som förskingras eller 

inte räcker till, men även i debattartiklar och ledare där det svenska 

biståndet generellt diskuteras väljer ofta tidningarna att använda sig 

av bilder på offer.  

 

Trots att den mediala uppmärksamheten kring bistånd och svält- och 

flyktingkatastrofer var betydligt lägre under 2012 jämfört med året 

innan, fortsätter ändå bilder på offer att dominera i rapporteringen om 

bistånd i Afrika under 2012. 

 

 

Svenska Dagbladet, 2011-07-16 

Sändaren, 2011-08-30 

Borås Tidning, 2011-10-02 

Östgöta Correspondenten, 2011-02-18 
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Aktiva bilder 

Totalt sett kan 13 procent av samtliga bilder kategoriseras som 

”aktiva” där människor är verksamma på bilden och inte betraktas 

som offer. Här skrivs oftast namnet ut på personerna. Inom denna 

kategori står bilder av vardagsliv för mer än två tredjedelar och den 

minst synliga andelen utgörs av bilder på biståndsmottagare.  

 

Det är mindre än en procent av alla artiklar som i bild fokuserar på 

människor som ska gynnas av biståndet. Endast två procent av 

bilderna porträtterar de resultat som uppnås i biståndet vilket torde 

vara den sortens bilder som ger läsarna en djupare förståelse för vad 

det långsiktiga biståndet bidrar till.  

 

Intressant att notera är att kvällspressen är den medietyp som har 

störst spridning av bilder på biståndsresultaten och på aktiva 

biståndsmottagare. Som artikelexemplen till höger visar handlar det 

om stora artiklar och längre reportage. 40 procent av alla lästillfällen 

som skapas där dessa bilder förmedlas kommuniceras just via 

kvällspressen.    

 

 

 

 

 

Kvällsposten, 2012-12-14 

Expressen/GT, 2011-08-14 
Aftonbladet, 2012-03-29 
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Övriga bilder på bistånd  

Uppdelning inom övriga bilder på bistånd 

När det kommer till resterande bilder på bistånd i Afrika är det ofta 

biståndsarbetare och personer bakom enskilda insamlingsprojekt och 

insamlingsorganisationerna som porträtteras. Gemensamt för dessa 

är att det ofta är svenska kvinnor och män som förekommer på 

bilderna och att de är tagna i Sverige. Artiklarna fokuserar till stor del 

på arbetet som görs på hemmaplan och har ofta en lokal förankring. 

 

Nära hälften av bilderna är tagna i biståndslandet och då är även 

kvinnor och barn från lokalbefolkningen med på bilderna. Här är det 

värt att nämna att biståndsarbetaren ofta är centrerad och 

lokalbefolkningen används som en kontrasterad kuliss.  

 

 

 

 

 

 

 

Nerikes Allehanda, 2012-02-15 

Nyheterna, 2012-02-06 

Karlskoga Tidning, 2012-04-25 

Smålandsposten, 2011-08-20 

Tranås-Posten, 2012-10-03 
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Agendasättare 

I en stor del av nyhetsrapporteringen, 80 procent av artiklarna, finns 

en aktör som framhäver sina åsikter och dominerar utrymmet i 

artikeln. Dessa kommer fortsättningsvis kallas agendasättare. Enligt 

Retrievers erfarenhet och kunddatabas är 80 procent en hög andel, 

vilket kan jämföras med en motsvarande andel på 20-30 procent för 

ett ”genomsnittligt företag”. Detta innebär att bistånd är ett ämne 

som många aktörer har åsikter kring och som engagerar. 

 

Bland agendasättarna i rapporteringen är det olika insamlings- eller 

biståndsorganisationer som får klart störst utrymme att uttala sig. I 

nära hälften av alla artiklar där det förekommer agendasättare har 

representanter från organisationerna denna roll. Denna publicitet 

domineras av bilder på enskilda insamlingsprojekt (exempelvis en 

skolklass som samlar in pengar), följt av representanter från 

biståndsorganisationer samt av biståndsarbetare tillsammans med 

delar av lokalbefolkningen. Drygt två tredjedelar av de artiklar där 

insamlings- eller biståndsorganisationer är agendasättare handlar om 

deras arbeten inom olika projekt – fokus ligger alltså på själva 

insamlingsinsatsen och inte på ändamålet. Den resterande 

rapporteringen där dessa aktörer dominerar handlar främst om 

biståndspolitik och lägesrapporteringar. Diakonia är den organisation 

som oftast kommer ut som agendasättare, följt av Läkare utan 

Gränser. Diakonia förekommer främst som agendasättare genom 

debattartiklar medan Läkare utan Gränser främst förekommer som 

dominerande i nyhetsartiklar. 

 

 

Journalister (reportrar och ledarskribenter) är den näst största 

agendasättaren, tätt följt av biståndsministern Gunilla Carlsson (som 

redogörs separat i följande kapitel). När journalister är agendasättare 

är det främst i form av ledarartiklar där tidningen tar ståndpunkt i en 

biståndspolitisk fråga. Journalister i Skåne län utmärker sig genom att 

vara mest aktiva på ledarsidorna och i krönikor, dessa står för en 

fjärdedel av allt åsiktsmaterial i publiciteten. 90 procent av all 

rapportering där journalister är agendasättare handlar om olika 

biståndspolitiska frågor. En tredjedel av dessa ledarartiklar och 

krönikor innehåller bilder där främst Gunilla Carlsson och 

sjuka/svältande barn porträtteras. 

Andel artiklar för respektive agendasättare 
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Agendasättare, forts. 

Biståndsarbetare är främst agendasättare i större reportage om sina 

insatser där bilderna ofta är tagna på plats i de olika länderna i Afrika. 

Oftast är det bara bilder på biståndsarbetarna själva, men det 

förekommer även bilder tillsammans med lokalbefolkningen. Övriga 

bilder i denna rapportering är av det mer ”aktiva” slaget med bilder på 

vardagsliv, glada barn eller på vilka resultat som biståndet givit. Den 

här typen av publicitet ger utrymme för att förklara utvecklingen ur ett 

långsiktigt perspektiv där en mer nyanserad bild av biståndet 

porträtteras. Denna typ av rapportering förekommer nästan 

uteslutande i landsortspressen.   

 

När privatpersoner är agendasättare sker det främst genom längre 

nyhetsartiklar och via insändare. De nyhetsartiklar där privatpersoner 

dominerar handlar främst om svälten på Afrikas horn (med kulmen 

under sommaren 2011) där huvudsakligen svensksomalier får 

uttrycka sin oro för läget och där olika insamlingsprojekt 

uppmärksammas. När privatpersoner däremot kommer till tals 

genom insändare är det biståndspolitik som står i fokus. En tredjedel 

av insändarna förekommer i kvällspressen där retoriken ofta är mer 

polariserad och mindre nyanserad än i exempelvis ledar- och 

debattartiklar.  

 

Politiker (exkluderat Gunilla Carlsson) förekommer främst som 

agendasättare genom åsiktsmaterial, huvudsakligen genom 

debattartiklar i kvälls- och landsortspressen. Oppositionen hörs något 

mer genom debattartiklarna medan de nästan är osynliga i 

nyhetsrapporteringen där politiker inom alliansen och utländska 

politiker är de som uttalar sig mest.  

 

 

Tranås-Posten, 2011-03-23 

Sydsvenskan, 2011-07-15 
Gotlands Tidningar, 2012-02-25 

Söderhamns-Kuriren, 2012-02-17 
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Ämnesområden 

De rikstäckande medierna skriver mest om bistånd och sett till regioner 

är det tidningarna i Skåne län som står för flest artiklar. Vad är det då 

artiklarna om bistånd handlar om?  

 

Biståndspolitik är det enskilt största ämnesområdet och står för drygt 

en tredjedel av samtliga artiklar i undersökningen. Över hälften av 

artiklarna om biståndspolitik innehåller en eller flera bilder där 

offerbilder är mest förekommande, följt av bilder på Gunilla Carlsson 

och på vardagsliv. Nära hälften av artiklarna är åsiktsmaterial där 

debattartiklar dominerar, tätt följt av ledarartiklar.  

 

Det näst vanligaste ämnesområdet utgörs av artiklar med fokus på 

bistånds- och insamlingsorganisationer och deras arbete där Röda 

Korset toppar listan, tätt följt av Rotary, We Effect och Läkare Utan 

Gränser. En typisk bild inom detta ämne porträtterar olika 

insamlingsprojekt eller representanter från de olika organisationerna. 

Här är det alltså väldigt dominerat av bilder på vita människor med ett 

mycket begränsat visuellt fokus på dem som ska bli hjälpta av de olika 

insatserna. Denna typ av rapportering förekommer nästan uteslutande i 

landsortspressen, oftast med en lokal vinkling. 

 

De tredje största ämnesområdena är lägesrapportering och enskilda 

insamlingsprojekt. Vi har skiljt rapporteringen som fokuserar på de 

etablerade bistånds- och insamlingsorganisationernas arbete från 

rapporteringen som omfattar enskilda insamlingar. Här förekommer  

exempelvis skolklasser som bakar bullar och skänker pengarna till ett 

öronmärkt ändamål. Inom publiciteten som handlar om 

lägesrapportering är offerbilder totalt dominerande och står för två 

tredjedelar av de bilder som publiceras. Rapporteringen om enskilda 

insamlingsprojekt visualiseras nästan uteslutande av bilder på dem 

som ligger bakom projekten (enskilda privatpersoner, skolklasser etc.) 

och mycket sällan av bilder på ändamålet där pengarna ska hjälpa till. 

 

 

Metro - Stockholm, 2011-06-21 

ST-Tidningen, 2011-07-19 

Smålandsposten, 2011-08-20 
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Gunilla Carlsson 

Det skiljer endast fyra procent mellan den andel av publiciteten där 

biståndsminister Gunilla Carlsson totalt omnämns och där hon 

kommer till tals. Detta torde betyda att det är tämligen sällan som 

det pratas om henne som biståndsminister utan att hon ges 

utrymme för kommentar. När Carlsson förekommer som 

agendasättare i rapporteringen är det främst genom nyhetsartiklar i 

rikspressen.  

 

Mer än tre fjärdedelar av hennes uttalanden som agendasättare 

förekommer under 2011, huvudsakligen i samband med 

svältkatastrofen på Afrikas horn där Somalia står i fokus. Det land 

som är näst mest i fokus när Gunilla Carlsson uttalar sig är Uganda, 

vilket beror på nyhetsrapporteringen kring att Sverige stoppar sitt 

bistånd till landet efter misstankar om missbruk. 

 

 

Samtliga diagram baseras på antal artiklar 
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Värdeord  
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RETRIEVER AB 
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+46 8 505 147 00 

 

Kontakter 

Om Retriever 

Retriever är Nordens ledande leverantör av mediebevakning, verktyg 

för redaktionell research, medieanalys och företagsinformation. 

Retriever har kunder i alla branscher av nordiskt näringsliv och 

offentlig förvaltning, och ägs av TT och Norska NTB. 

mailto:epostadress@retriever.se
mailto:epostadress@retriever.se
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Appendix – totallista länder 

Land Antal artiklar

Nigeria 10

Eritrea 9

Benin 7

Senegal 7

Burundi 6

Centralafrikanska republiken 5

Kamerun 4

Lesotho 4

Sierra Leone 4

Burkina Faso 3

Niger 3

Uganda/Mocambique 3

Botswana 2

Mocambique 2

Guinea Bissau 1

Kap Verde 1

Madagaskar 1

Västsahara 1

Land Antal artiklar

Nigeria 10

Eritrea 9

Benin 7

Senegal 7

Burundi 6

Centralafrikanska republiken 5

Kamerun 4

Lesotho 4

Sierra Leone 4

Burkina Faso 3

Niger 3

Uganda/Mocambique 3

Botswana 2

Mocambique 2

Guinea Bissau 1

Kap Verde 1

Madagaskar 1

Västsahara 1

Land Antal artiklar 

Somalia 284 

Kenya 143 

Uganda 100 

Etiopien 100 

Demokratiska Republiken Kongo 99 

Tanzania 78 

Sydsudan 49 

Mali 46 

Sydafrika 40 

Zimbabwe 22 

Rwanda 17 

Gambia 16 

Malawi 16 

Ghana 16 

Sudan 15 

Zambia 13 

Liberia 11 

Namibia 11 

Nigeria 10 

Land Antal artiklar 

Eritrea 9 

Senegal 7 

Benin 7 

Burundi 6 

Västafrika 5 

Centralafrikanska republiken 5 

Sierra Leone 4 

Kamerun 4 

Lesotho 4 

Kongo 3 

Niger 3 

Burkina Faso 3 

Botswana 2 

Mocambique 2 

Kap Verde 1 

Madagaskar 1 

Guinea Bissau 1 

Västsahara 1 

Nairobi 1 
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Appendix - underlag till analysen 

Underlaget till analysen baseras på all tryckt press under 1 januari 

2011 – 31 december 2012 som handlar om Sveriges bistånd till 

länder i Afrika söder om Sahara. För att hitta ett grundmaterial att 

utgå från har det gjorts en sökning i Retrievers artikeldatabas där 

söksträngen till höger har legat till grund till det första urvalet. Detta 

första urval resulterade i drygt 3 500 artiklar som vi sedan gått 

igenom manuellt för att endast inkludera artiklar som omnämner 

bistånd från Sverige till Afrika (söder om Sahara) på ett relevant sätt. 

Publiciteten belyser allt från exempelvis myndighetsbaserade projekt 

till biståndspolitik och enskilda insamlingsprojekt. 

 

Följande sökord i samband med myndigheten SIDA eller någon av de 

svenska biståndsorganisationerna ligger till grund för grundurvalet i 

undersökningen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

flyktingläger, mat, maten*, matpris*, matkris*, hunger*, svält*, 

mikrolån*, rättvis*, fattigdom*, "land-grabbing”, bistånd*, 

utvecklingssamarbet*, jordbruk*, vatten*, kvinn* i närheten av 

jämställd*, utbild* i närheten av skol*, millenniemål*, utveckl*, 

sjukvård*, mänsklig* rättighet*, tillväxt*, investering*, skörd*, 

korrupt*, jämställdhet*, resultat, korruption*, tillväxt*, budgetstöd*, 

demokrati*, ansvarsutkrävande*  

i samband med samtliga länder söder om Sahara. 

 

 

* För att få med alla ändelser på respektive sökord har trunkeringar 

använts. Exempelvis betyder utbild* att alla artiklar som innehåller  

utbildning, utbildningen, utbildningar, utbildningens osv. har tagits 

med i det första urvalet.  


