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Syfte och avgränsningar 

Syfte 

Syftet med den här analysen är att se hur ofta namn anges på 

lokalbefolkningen utifrån de bilder som ligger till grund för 

medieanalysen Bilden av svenskt bistånd till Afrika under perioden 1 

januari 2011 till 31 december 2012.  

 

Underlaget till analysen baseras på 711 bilder som manuellt har 

sorterats fram från ett första urval på 821 bilder. 

 

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

Sammanlagt porträtteras människor i 711 av de 821 bilder som 

ligger till grund för sammanställningen. 

 

Bilder på politiker, militär- och rebelledare har särredovisats då dessa 

till störst del förekommer i specifik nyhetsrapportering, exempelvis 

debatterna om villkorat bistånd till Etiopien och Somalia, 

korruptionsfrågor samt militärkuppen i Mali. 

 

Andel bilder där namn anges på lokalbefolkning samt på vita människor. 

Siffran anger antalet artiklar som respektive stapel motsvarar.  

  Antal bilder* Namn anges Procent 

Lokalbefolkning 352 48 14% 

Övrig lokalbefolkning** 22 22 100% 

Vit person 413 398 96% 

Afrikanska flyktingar i 
Sverige 30 30 100% 

* På vissa bilder porträtteras både kvinnor, barn och män. Samtliga 
personer på bilderna har kategoriserats vilket gör att summan av tabellen 

inte är samma som antalet bilder.  
** Övrig lokalbefolkning innefattar bilder på bland annat politiker samt 

militär- och rebelledare .  
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Lokalbefolkning 

Andel där namn anges uppdelat på kvinna, barn och man 

 

228 bilder publiceras på barn från lokalbefolkningen under 2011 och 

2012 men det är endast i 14 bildtexter dessa barns namn anges. 

Kvinnor förekommer på bild oftare än männen, 225 gånger jämfört 

med männens 159 bilder men deras namn anges i lika stor andel, 13 

procent vardera.  

 

I hälften av artiklarna där namn på männen anges rör det sig om 

lägesrapporteringar från svältkatastrofer, ofta intervjuas männen då 

deras fruar har avlidit och de själva tar hand om barnen.  

 

Den enskilt största händelsen där namn på en kvinna anges är i 

rapporteringen om ”Världens tuffaste jobb”. I övrigt är det en 

blandning av mödrar som inte vill låta sina döttrar könsstympas och 

lägesrapporteringar från svältkatastrofer.  
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Lokalbefolkning, bildexempel 
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Vita människor 

Andel där namn anges uppdelat på kvinna, barn och man 

 

Sammanlagt publiceras 269 bilder på vita kvinnor och i 258 fall 

namnges dessa kvinnor, vilket motsvarar 96 procent. Bilder på män är 

inte lika vanliga, män förekommer på 127 bilder men det är endast i 

två fall som deras namn inte är utskrivna. 16 bilder har publicerats på 

barn och i fem fall är namnen inte utskrivna.  

 

När vita människor förekommer på bild i artiklar som handlar om 

bistånd, är det främst vita biståndsarbetare som porträtteras. Som 

tidigare konstaterats i analysen Bilden av bistånd till Afrika, är dessa 

bilder de mest förekomna och i en stor del av bilderna används 

lokalbefolkningen som en anonym kuliss till den vita, namngivna 

biståndsarbetaren. När bilder på vita barn används är det främst i 

samband med skolklassers insamlingar och barns egna initiativ till 

insamlingar.  
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Vita människor, bildexempel 
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Jämförelse lokalbefolkning – vita människor 
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Tidningarna som anger namn på lokalbefolkningen mest 

Källor som nämner namn på lokalbefolkning mer än en gång Antal bilder med namn 
Dagens Nyheter 5 
Svenska Dagbladet 4 
Aftonbladet 3 
Expressen 3 
Kvällsposten 3 
Dagen 2 
GT 2 
Sändaren 2 
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