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Abstract 
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Purpose:        With focus on environment and in relation to civilization, this essay aims 

to clearify the discource and the process in wich creation of meaning about Africa is 

produced within swedish articles and also to analyze the exprecisions used.  

Method:        As method, as well as theory, this essay uses the theory of discource and 

the discource analysis asssociated with Laclau & Mouffe. This because of the linguistic 

orientation and the tools of signs and elements among others to help identify common 

use of words and type of language with wich to talk about Africa. To do this, articles are 

selected from Retriever using the keyword Africa. Thereafter, a closer look at the total 

of 675 articles reduces them into 160 which clearly shows any description of 

environment and thereafter says something about civilization, or for that matter, the 

opposite to civilization. The material is then analyzed based on categories of 

countryside, urban environments and exotic environments aswell in relation to 

civilization in purpose to clearify wich environment is conected to civilization, or for 

that matter rather primitive societies. In this process the essay is also able to clearify the 

exprecions used.  

Result           The results show that the mosts common way to describe Africa is through 

signs of rather primitive societies. All of the environments aswell as the countryside, the 

exotic environment and the urban environment are described this way and show that the 

african society overall is to be considered a primitive society.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

 

Titel:              Den diskursiva kampen om Afrika 

Författare:    Julia Landberg 

Handledare:  Mathias Sylwan 

Nyckelord:    Afrika, diskurs, diskursanalys, journalistik, agenda-setting, framing 

Ämne:            Medie- och kommunikationsvetenskap  

 

Syfte:             Med övergripande fokus på miljö och relation till civilisation är det 

uppsatsen syfte att undersöka diskursen rådande kring Afrika och genom 

diskursanalysens verktyg redogöra för de såväl explicita, som implicita uttryck 

gestaltande av dessa förhållanden.   

Metod:          Som metod används diskursanalys huvudsakligen präglad av Laclau & 

Mouffes breda, lingvistiska inriktning som genom användande av nodalpunkter, 

element och moment kartlägger språkliga uttryck genom vilka att tala om Afrikas miljö 

och också dess relation till civilisation. Analysen är indelad i flera steg där inledande 

artiklar ur empirin bestående av enbart beskrivningar av miljö separeras från dem med 

ytterligare fokus på civilisation eller primitiva förhållanden. Vidare separeras också de 

artiklar som beskriver civiliserade förhållanden från dem som fokuserar på snarare 

primitiva sådana. Samtliga artiklar analyseras sedan utifrån dessa kategorier i form  av 

ämnesområden som stadsmiljö, landsbygd och exotisk miljö för att synliggöra språkliga 

uttryck samt undersöka i vilken utsträckning respektive miljö beskrivs såväl enskilt som 

i relation till civilisation.    

Slutsats         Efter analys av totala 160 artiklar har framkommit att diskursen rådande 

kring Afrika övervägande inom såväl kategorin för de artiklar som enbart gestaltar 

Afrikas miljö, såväl som den som också visar dess relation till civilisation gestaltar 

Afrika i form av primitiva förhållanden.  Samtliga ämnesområden, dvs. stadsmiljö, 

landsbygd och exotisk miljö visar att Afrika oavsett konkret miljö övervägande 

representeras kantat av primitiva förhållanden och kan i helhet beskrivas som ett 

övergripande primitivt samhälle. Dessa resultat, eller tendenser, är att likna vid den 

tidigare forskning som bedrivits där också samma tendens fastslås hos internationella 

medier.  
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1. Utgångspunkter 

 

1.1 Tidigare forskning 

Inom området för medie- och kommunikationsvetenskap finns ett oräkneligt antal 

forskningsbidrag med fokus på mediers verksamhet och påverkan på omvärlden.  

Ett sådant exempel är Julia Gallagher som huvudsakligen arbetat med forskning om 

Afrika. I boken Images of Africa- creation, negotiation and subversion återfinns 

forskning om ett antal internationella medier och dess verksamhet i syfte att utreda vad 

som egentligen skapar bilden av Afrika. Övergripande menar Gallagher att bilden av 

Afrika, ur ett västvärldsperspektiv, är att uppfatta som övervägande negativ samt att 

kontinenten starkt förknippas med värdeord som korruption, sjukdomar och krig. 

Orsaken härleder hon till de internationella mediernas nyhetsrapportering.1 Gallagher 

fastslår också mediers tendens till skapande av bilder som ett karaktärsdrag snarare än 

slumpmässiga beteenden. Bilder inte rent visuella utan snarare som resultat av språkliga 

uttryck, också att benämna som föreställningar.2  

   Slutsatsen i Gallaghers forskning är att där syns en allmän och djupt rotad negativ bild 

av Afrika gemensam för de västerländska länderna som orsakat Afrika en relativt låg 

ranking i världen.3 Hon påvisar även problematik med att makten att förändra eller 

påverka denna världsspridda bild inte ägs av Afrika, utan i huvudsak kontrolleras av 

västvärlden genom det gemensamma sätt utifrån vilket att rapportera om Afrika i 

nyhetsmedier. 

   I enighet med Gallagher och argumenterande mot sanningshalten i den mediebild som 

övervägande gestaltar Afrika genom negativt laddade värdeord finns Maria Eriksson 

Baaz. Eriksson Baaz är verksam vid Nordiska Afrikanska Institutet i Uppsala samt 

Institutionen För Globala Studier vid Göteborgs Universitet och menar att det sätt som 

Afrika idag porträtteras i medier snarare speglar våra egna synsätt och intressen än den 

verklighet som utspelar sig i Afrika.4 Eriksson Baaz menar att dessa medier, främst 

syftande till de västerländska, inte speglar en rättvis bild av Afrika genom att i 

allmänhet ignorera, eller bristfälligt rapportera om den positiva utveckling som idag 

                                                 
1
 Gallagher, Images of Africa,  24.  

2 Ibid. 1. 
3
 Ibid. 42. 

4
 Eriksson Baaz ”Vem får tala om Afrika”   
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sker i Afrika i form av exempelvis snabb ekonomisk tillväxt som pågått sedan tidigt 

2000-tal samt utökad handelsverksamhet.5  

   Eriksson Baaz menar vidare att den bild som idag framställs av medierna fortfarande 

är kantad av Afrikas historia, främst i form av sitt förflutna från kolonialtiden och menar 

starkt att där syns en avseevärd skillnad i termer genom vilka man benämner världens 

geografiska delar. I motsättning till Europa som ofta associeras med civilisation, 

innovation och kontroll porträtteras Afrika snarare genom beskrivningar som liknar 

kvarlevor av kolonialtiden, däribland passivitet och brist på kontroll.  

Den stereotypa bilden av Afrika återspegla därmed ett samhälle långt ifrån Europa och 

övriga västvärldens evolutionära process och porträtteras snarare som det mest primitiva 

av samhällen.6  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Eriksson Baaz ”Vem får tala om Afrika”   
6 Ibid.    
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Med utgångspunkt i tidigare forskning, dvs. tidigare nämnda forskares slutsatser och 

uppfattningar kring en utbredd och gemensam medierapportering bland de 

västerländska länderna tar uppsatsen plats som en pilotstudie i syfte att övergripande 

studera svensk nyhetsrapportering med nyhetsartikar publicerade mellan 1 mars 2015 

och 31 mars 2016 av TT nyhetsbyrån- historiskt Tidningarnas Telegrambyrå som 

studieobjekt. Valet av studieobjekt grundar sig i det faktum att nyhetsbyrån säljer och 

publicerar stora mängder av sitt nyhetsmaterial i en rad olika tidningar. TT artiklar 

återfinns i allt från ledande svenska både kvälls- och dagstidningar som Svenska 

dagbladet, Aftonbladet, Expressen och Dagens nyheter samt en rad olika lokaltidningar 

vilket ger större bredd åt uppsatsen. 

   Vad både Gallagher och Eriksson Baaz sedemera poängterar om den tendens hos den 

västerländska medierapporteringen att såväl historiskt som nutida framställa Afrika som 

en kontinent långt ifrån den västerländska civilisationen utgör därmed grunden för val 

av fokus, också att benämna som ämnesområde. Det är därmed uppsatsen syfte att 

undersöka diskursen rådande kring Afrika i delar av svensk nyhetsrapportering med 

övergripande fokus på miljö samt relation till civilisation. Miljö här definierat som 

omgivningsbeskrivningar i form av landsbygd eller stadsmiljö och liknande samt dess 

relation till civiliserade eller primitiva förhållanden som exempelvis samhällen 

bestående av demokrati eller kantad av illegal handel och liknande. De frågor genom 

vilka uppsatsen därmed skall uppfylla sitt syfte är därför följande: 

 

1. Hur framställs Afrikas miljö samt hur representeras dess relation till civilisation? 

2. Vilka explicita, respektive implicita uttryck och beskrivningar används för att 

gestalta Afrikas miljö samt representera Afrikas relation till civilisation? 
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2. Teorier 

 

Det övergripande forskningsområde uppsatsen i fråga skrivs inom och bidrar till är 

fältet för journalistik. Därav redogörs här för de teoretiska perspektiv tillägnade 

journalistiken och vidare den makt som tillskrivs medier i samhället. Uppsatsen och den 

mindre forskning som bedrivits under processen, snarare att betrakta som en pilotstudie, 

faller inom ramen för forskning om kommunikation, kultur och samhälle. Övergripande 

kan därför sägas att uppsatsen själv utgör en del i samt hänvisar till såväl teorier som 

tidigare forskning tillhörande vad som kallas socialkonstuktionistism. 

Socialkontruktionism och vad som kan sägas vara karakteristiskt för området är 

utgångspunkten för kunskap som en social konstruktion, exempelvis i form av medier 

som genom särskilda sätt att gestalta verkliga människor och förhållanden producerar en 

verklighetsbild inte återspeglande av en objektiv sanning.7 

 

2.1 Journalististiken 

Det finns inom ämnet för medie- och kommunikationsvetenskap en rad olika teorier 

som gör gällande mediers makt över åsikter, opinioner och ett sätt att se på omvärlden. 

Håkan Hvitfelt talar mycket specifikt kring den gällande journalistiken. Han menar att 

utmärkande för journalistiken, men också journalisten, är en ständig strävan efter 

autencitet i sitt material där de ofta utger sig för att spegla verkligheten. Genom sitt sätt 

att presentera material som hänvisar till verkliga människor, händelser och förhållanden 

iklär sig journalisterna rollen som förmedlare av verkligheten, vilket också övergripande 

är gällande för mediers verksamhet i stort.8 Hvitfelt vill mena att den verklighetsbild 

som människor har till stor del har sitt ursprung i vad som presenteras i journalistiska 

texter, men där också hur det presenteras har betydelse för mottagarens slutgiltiga 

uppfattning.9 

   Vidare talar Hvitfelt om en rad karakteristiska drag hos journalistiken som bygger på 

olika verktyg, dvs. sätt att arbeta med texter. Bland annat talar han om förenkling. 

Förenkling i den mening att det journalistiska materialet som mottagaren tillgodoser sig 

aldrig kan spegla konstanta skeenden eller händelseförlopp, utan snarare är att definiera 

som höjdpunkter eller särskilt utvalda aspekter lyfta ur sitt sammanhang.10 

                                                 
7
 Jorgensen, Phillips. Diskursanalys som teori och metod. 11-12. 

8
 Hvitfelt. Forskning om journalistik. 107. 

9
 Ibid.  

10
Ibid. 111. 
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Ytterligare ett journalistiskt verktyg som Hvitfelt menar ständigt präglar det 

journalistiska materialet är vinkling, vilket innebär att endast särskilda aspekter lyfts 

fram och presenteras på sätt som inte nödvändigtvis behöver spegla den verkliga 

huvudstoryn.11 Förutom detta är journalistiken också präglad utav stereotypa mönster, 

något som Hvitfelt menar är gemensamt för hela medierapporteringen och som sätter sin 

prägel på det journalistiska språket. Det journalistiska språket också att omnämna som 

nyhetsdiskurs, dvs. ett språksystem av särskild struktur som inom mediers verksamhet 

ger mening åt verkligheten.12 

 

2.2 Medier och makt 

Vad Hvitfelt poängterar kring den journalistiska verksamheten kan på många sätt liknas 

vid Mc Combs och Shaw teorier om mediernas makt i samhället, nämligen ”agenda- 

setting” och ”framing.” ”Agenda-setting” eller dagordningsteorin som den också kallas 

tillhör den första nivån av två som grundläggande menar att mediernas sätt att 

rangordna nyheter styr mottagarnas åsikter och därigenom sätter prägel på vad som 

uppfattas existera och vad som är att uppfattas som såväl aktuellt som viktigt. Kortfattat 

kan sägas att de ämnen och händelser som uppmärksammas ofta också tenderar vara det 

som av mottagarna uppfattas vara av större vikt, därigenom tenderar det som sällan 

uppmärksammas av medierna att uppfattas vara av mindre.13  

En viktig aspekt att poängtera är dock att medierna genom denna grundläggande nivå 

endast tillskrivs makt över vad mottagarna skapar åsikter om, men inte i samma 

utsträckning styr hur dessa åsikter ser ut.     

   Däremot på nästa nivå, dvs. genom gestaltningsteorin, också kallad ”framing theory,” 

då medierna ur en enskild händelse gestaltar utvalda aspekter menas att de faktiskt har 

inverkan på hur mottagaren uppfattar vad den exponeras för. Därmed styr medierna 

också hur våra åsikter tendera att se ut. Viktigt att poängtera är dock att inte alla 

människor kan sägas vara lika mottagliga mot mediernas exponering eller påvisa att 

mottagare tenderar att reagera på ett särskilt sätt gentemot samma material. Därmed går 

det heller inte att fastställa exakt grad av påverkan till en allmän regel.14 

 

 

                                                 
11

 Hvitfelt. Forskning om journalistik. 111. 
12

 Ibid. 112. 
13

 Mc Combs, Shaw. Makten över dagordningen, 11.  
14

 Ibid. 
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2.3 Sociokognitiva processer 

Slutligen presenteras här teorin gällande social representation, också den relaterbar till 

tidigare nämnda perspektiv. Teorin om social representation, där begreppet i sig 

ursprungligen är myntat av Serge Moscovici, bygger på sociala fenomen såväl som 

kognitiva perspektiv på idéer och tankesystem.15 Enligt teorin om social representation 

framhäver Moscovici en tendens inom kommunikation som genom representation av 

individer och samhällen skapar kollektiva föreställningar och tilldelar medierna en 

närmast avgörande roll i samhället. Enligt Moscovici kan sociala fenomen som sådana 

studeras i språkliga diskurser med fokus på meningsskapande processer för att slutligen 

förklara mediers representation av särskilda ting. Vidare fastslår teorin ett mänskligt 

beteende att genom de idéer och föreställningar som kommuniceras omvandla vad som 

sägs i vad som kallas socikognitiva processer som slutligen leder till ett närmast 

kollektivt vetande.16   

 

2.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan sägas att samtliga teorier tillskriver medier stor makt i 

samhället där språket tillskrivs en avgörande roll för skapande av mening samt påverkan 

på mottagares åsikter. Teorierna påpekar medierna använda verktyg i arbete med 

journalistiska texter för att framhäva särskilda aspekter vilket sätter sin prägel på den 

verklighetsbild som produceras. Vad teorierna vill förespråka är ett kritiskt 

förhållningssätt vad gäller närmre studier av nyhetsmaterial och därmed utgör de i 

relation till tidigare forskning en grund och övergripande helhetsbild av åskådningen på 

hur nyhetsmedier och den journalistiska verksamheten fungerar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Ekström. Mediernas språk .140. 
16

 Ibid. 
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3. Diskurs 

 

Som tidigare nämnts är den verksamhet som medier bedriver vad gäller arbetet med 

journalistiska texter och annat nyhetsmaterial, där språket är att uppfatta som avgörande 

för meningsskapande, också möjlig att benämna som nyhetsdiskurs. Området för 

diskurs och inte minst diskursanalys är dock vad man skulle kunna kalla för 

tvärvetenskapligt. Det råder ingen självklar eller dominerande definition av begreppet i 

sig och inte heller finns där en entydighet kring vad som är att räknas till diskurs och 

inte. Inte heller diskurs som metod och analysform går att tillskriva en given 

uppsättning regler, även där finns stort utrymme för tolkning. Inte desto mindre finns en 

rad uppsättningar teorier kring diskurs förknippade med erkända namn som Laclau och 

Mouffe, Fairclough eller Focault och trots att inriktningarna är skiljda från varandra går 

där att finna vissa likheter 

 

3.1 Diskurs som teoretiskt ramverk 

Inom de olika inriktningarna kring diskurs går att urskilja gemensamma synsätt, bland 

annat gällande språket som konstruerande av verkligheten och språkliga uttryck som 

gestaltande av verklighetsbilder snarare än ett resultat av en objektiv sanning. Kort sagt 

utgör diskurs ett särskilt sätt att tala om såväl som förstå världen, eller snarare utvalda 

delar av världen.17 

   Som teoretiskt ramverk bygger uppsatsen inte på en, och endast en, åskådning eller 

definition av diskurs utan använder perspektiv från flera källor. Däremot skall 

poängteras att den inriktning som övervägande hänvisas till är den förknippad med 

Laclau och Mouffe. Utifrån Jorgensen och Phillips resonemang kan ett sådant sätt att 

kombinera olika perspektiv på diskurs och diskursteori vara berikande för forskningen.  

Att vidare kombinera diskursteori med andra teoretiska perspektiv så som uppsatsen 

kombinerar exempelvis journalsitik är också något som förespråkas. Ett sådant sätt 

kallas mångperpektivistiskt och förespråkas då det genom flera perspektiv med fördel 

kan ge en bredare förståelse åt ämnesområdet.18 

    

                                                 
17

 Jorgensen, Phillips. Diskursanalys som teori och metod. 31. 
18

 Ibid.10. 
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Utifrån Laclau och Mouffes diskursteori är allt att uppfatta som diskurs, det finns ingen 

särskild sfär för diskurs där det utanför denna kretsar något som inte är det.19  

Inte heller hänvisas till diskurs som ett totalt begrepp, dvs. en särskild språkuppsättning 

eller betydelsesystem utgörande av en diskurs. I Laclau och Mouffes inriktning anses 

flera diskurser vara tillgängliga innehållande olika betydelsesystem ständigt i kontakt 

med varandra i vad som kallas för diskursiv kamp och strävan efter hegemoni. 

Hegemoni här definierat som dominerande entydighet. Däremot skall poängteras att det 

inom Laclau och Mouffes inriktning inte anses gå att fastlåsa mening, dvs. en diskurs 

blir aldrig helt sluten utan är ständigt föränderlig.20 

   Vidare tar uppsatsen hänsyn till ytterligare definitioner som övergripande talar om 

diskurser i stort, däribland Berglez perspektiv på diskurs som institutionell 

kunskapsproduktion, syftande till olika institutioners utvecklande av egna kunskaper 

som utgör regler för både vad samt hur olika saker görs och sägs. Definitionen av 

institutioner här syftande till verksamheter med strukturerad och organiserad karaktär 

som också skiljer dem från andra verksamheter.21 

   Ett sådant exempel på en institution inom vilken kunskapsproduktion är tydlig menar 

Berglez medierna vara ett framträdande exempel. Därmed är diskursen inom medierna, 

tidigare omnämnd som nyhetsdiskursen, allt som sägs skrivs och görs inom en den 

särskilda institutionella sfären, inklusive de komplexa relationerna mellan allt som sägs, 

skrivs och görs. Diskurs är därmed både en uppsättning språkuttryck föränderlig i social 

interaktion såväl som institutionell kunskapsproduktion.22 

   I relation till vad Berglez säger om social interaktion förknippas Laclau och Mouffes 

inriktning diskursteori också med ytterligare en nivå, det som omnämns som det sociala 

fältet. Det sociala fältet är att betrakta ungefär som definitionen av verkligheten, dvs. att 

tecknen och de språkliga uttrycken struktureras och analyseras som om det fanns en 

verklighet runt omkring med särkild struktur och fasta mönster. Men precis som språket 

är flytande och föränderligt är också de sociala förhållandena. Precis som tecknen 

ordnas som om de hade en entydig betydelse gör också det sociala fältet.23 

 

 

 

                                                 
19

 Laclau, Mouffe. Hegemony & socialist strategy. 107. 
20

 Jorgensen, Phillips. Diskursanalys som teori och metod. 13. 
21

 Berglez. Metoder i kommunikationsvetenskap. 272. 
22

 Ibid.  
23

 Jorgensen, Phillips. Diskursanalys som teori och metod. 40. 
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3.3 Begreppsförklaring 

Under vidare avsnitt, såväl om diskursanalys som metod och tillvägagångssätt, kommer 

en rad begrepp presenteras som alla kräver sin definition och som här förtydligas i 

egenskap av analysverktyg vidare applicerade på studieobjekten i syfte att undersöka 

rådande diskurser om Afrika.  

   Det första begreppet som här redogörs för är tecken. Likaväl som att allt inom Laclau 

och Mouffes teoretiska perspektiv är att uppfatta som diskurser är också tecken att 

betrakta som samtliga ord, skrivna som sagda. En god synonym till tecken är uttryck.  

För uppsatsen behandlas tecken som ett språkligt uttryck, dvs. ett ord eller ett uttryck i 

form av en sammansättning av ord som tillsammans utgör en helhet. Därför kommer 

vidare vid de tillfällen uppsatsen syftar beskriva ord använda uttrycket tecken, med 

undantag för stundtals användande av språkliga uttryck.24 

   Vidare definieras ytterligare nyckelbegrepp som nodalpunkter. Enkelt uttryckt kan en 

nodalpunkt beskrivas som ett priviligerat tecken, dvs. ständigt återkommande tecken 

som genom sin existens fastställer eller försöker fastställa en bestämd mening.25 För att 

exemplifiera kan vi här säga att en nodalpunkt inom den politiska diskursen skulle vara 

tecknet för demokrati, eller för den delen det motsatta tecknet för diktatur. Ytterligare 

begrepp, och i relation till nodalpunkter finner vi begreppet moment. Vad som är viktigt 

att poängtera här är att samtliga tecken ursprungligen kallas för moment, men 

karakteristiskt för ett typiskt moment så som uppsatsen använder begreppet är de tecken 

som binds samman kring nodalpunkterna och ger mening åt dem.26 För att bygga vidare 

på ovan nämnt exempel kan här sägas att i relation till nodalpunkten diktatur skulle 

momentet krig eller instabilitet ge ytterligare mening åt diskursen. 

   Slutligen återfinns begreppet element vilket i stor utsträckning skulle kunna likställas 

nodalpunkter, men där element till skillnad från nodalpunkter i allt högre utsträckning 

kan tillskrivas olika mening. Därmed är nodalpunkter å ena sidan ett tecken med 

fastställd mening, medan det å andra sidan kan namnges som element då 

meningsskiljaktigheter ställs mot varandra i så kallad diskursiv kamp om fixerande av 

betydelse. Ytterligare exemplifierar nodalpunkten demokrati detta scenario i ett fall där 

omliggande moment som exempelvis rättssamhälle såväl som våldsprotester kretsar 

kring det priviligerade tecknet. Vid sådana fall är demokrati här snarare att benämna 

som element eftersom momenten ger olika betydelse åt tecknet.  

                                                 
24

 Jorgensen, Phillips. Diskursanalys som teori och metod. 16. 
25

 Ibid. 33. 
26

 Ibid.  
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När ett sådant scenario framträder, där stort antal meningsskiljaktigheter kretsar kring 

nodalpunkten eller elementet kan tecknet också namnges med ytterligare en benämning. 

Då kallas de också för flytande signifikanter, dvs. tecken vars mening är svårbestämd.27     

   Härigenom inträder begreppet artikulation. Artikulation benämns det stadie då dessa 

moment övervägande tillskriver nodalpunkten eller elementet en i stor utsträckning 

entydig betydelse och det närmsta fixering av betydelse diskurs, utifrån Laclau och 

Mouffes perspektiv, sägs kunna komma blir synlig. Genom exemplet demokrati kan 

sägas att utifrån ett fall där övervägande antal moment i form av rättssamhälle, stabilitet 

och liknande närmast fixerar betydelsen av demokrati framträder artikulation. Det är 

slutligen denna närmast fixerade betydelse som ett resultat av artikultion som kallas 

diskurs.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 Jorgensen, Phillips. Diskursanalys som teori och metod. 35. 
28

 Ibid. 
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3.2 Diskursanalys  

Utifrån de teoretiska perspektiven övervägande tillhörande Laclau och Mouffes 

inriktning diskursteori kan sägas att diskursanalys vidare är, bestående av tidigare 

nämnda begrepp och analysverktyg, utgörande av ett metodologiskt sätt för hur att 

angripa forskningsområdet och en uppsättning tekniker för språkanalys.29 

De analytiska verktygen vägleder forskaren genom processen från urval till resultat och 

det övergripande syftet genom diskursanalys är att studera strävan efter att etablera 

entydighet genom särskilda språkuttryck som sätter prägel på de sociala förhållandena.30  

Det är dessa teknikerna för språkanalys som huvudsakligen tydliggör diskursen och dess 

karaktär.31  

   De tecken som identifieras genom diskursanalys ger i sig ingen mening åt vare sig 

diskursen eller den sociala verkligheten, utan skapar mening i relation till varandra.  

För uppsatsen verkar därmed diskursanalysen och de analytiska verktygen som medel 

genom vilka att undersöka diskursen rådande kring Afrika och belysa dessa språkliga 

uttryck vilka alla kämpar för att uppnå ett fastställande av betydelse som enligt Laclau 

och Mouffe aldrig totalt är möljligt.32    

   Det skall här förtydligas att syftet med diskursanalys inte är att undersöka 

verkligheten eller säga något om verkliga förhållanden. Diskursteorin förknippad med 

Laclau och Mouffe betraktar allt som diskurs, men trots detta är syftet i den enskilda 

analysen att fokusera på den eller de särskilda diskurser rådande i det undersökta 

materialet. Därmed syftar analysen snarare, genom urskiljande av diskurser, undersöka 

den journalistiska verksamhetens karaktär och den verklighetsbild de producerar.     

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

Jorgensen, Phillips. Diskursanalys som teori och metod. 10. 
30

 Ibid. 31. 
31

 Ibid. 32. 
32

 Ibid.  
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4. Metod 

 

4.1 Urval och material 

Vad gäller uppsatsens empiri, dvs. det material som behandlas för att undersöka rådande 

diskurser används nyhetsartiklar publicerade mellan den 1 mars år 2015 och fram till 

den 31 mars år 2016 av TT nyhetsbyrån -historiskt tidningarnas telegrambyrå. Dessa 

artiklar är hämtade ur mediearkivet Retriever genom sökordet Afrika vilket i sökning 

resulterar i 675 artiklar totalt. Valet att endast använda ett sökord och ett brett sådant i 

form av Afrika motiveras genom att i ett inledande skede, utifrån ett brett område som 

både miljö och civilisation, inte agera styrande utan snarare låta artiklarna visa de 

uttryck som existerar.  

   Samtliga av dessa 675 artiklar faller under lupp i ett inledande skede för att vidare 

göra ett grundläggande urval av artiklar vars texter visar prov på beskrivningar av 

Afrikas miljö samt de som även visar uttryck för civilisation eller motsatsen. Detta görs 

genom identifikation av ett antal nodalpunkter, dvs återkommande språkliga uttryck 

som bildar kategorier, eller ämnen.  

   Förtydligas kan att definitionen av miljö här inte syftar till klimatförhållanden som 

värme, kyla eller liknande utan snarare syftar till omgivning såsom by, stad, skogar eller 

stränder. Det skall också poängteras att miljö är uppsatsen huvudsakliga område vilket 

gör att artiklar som visar beskrivningar av enbart miljö används som analysmaterial, 

medan de som endast visar uttryck för civilisation eller det motsatta faller bort.  

Kort sagt kan sägas att identifikation av nodalpunkter och karaktärsbärande tecken för 

miljö här fungerar som en urvalsmetod.  
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4.2 Tillvägagångssätt  

Uppsatsens empiri består i 160 artiklar som ett resultat av ett första urval genom 

användandet av nodalpunkter karaktärsbärande för miljö. Det är dessa nodalpunkter 

som sedan särskiljer empirins enskilda artiklar och formaterar ämnesområden inom 

vilka artiklarna vidare analyserar genom ytterligare verktyg för att slutligen nå resultat 

om rådande diskurser kring Afrika.  

   Analysen kan sägas, utifrån det första urvalet, ha skett i flera steg varpå det första 

steget innefattar två moment. Moment här inte syftande till det diskursanalytiska 

verktyget utan snarare moment som fas: 

 

1. Urskiljande av två övergripande kategorier inom vilka empirin faller. Detta görs 

genom att separera de artiklar som enbart visar beskrivningar av miljö från dem 

som även uppvisar beskrivningar av civilisation eller det motsatta. 

2. Urskilja nodalpunkter vilka bildar ämnesområden i form av stadsmiljö, 

landsbygd och exotisk miljö. Nodalpunkterna som här används är bestående i 

rent explicita tecken för stad, by eller tropisk miljö, men består också i mer 

implicita tecken för ämnesområdena såsom grödor, bönder inom landsbygd eller 

diverse djurarter inom exotisk miljö. 

 

Efter ovan nämnda två steg är den kategori som enbart uppvisar beskrivningar av miljö 

slutgiltigt analyserad. Därmed analyseras vidare den kategori bestående av miljö samt 

beskrivningar av relationen till civiliserade eller primitiva förhållanden. Detta steg i 

analysen innefattar följande tre moment: 

 

1. Inledande identifieras två kategorier ur det undersökta materiale t vilka separeras 

från varandra. Kategorierna bestående i de artiklar som uppvisar beskrivningar 

av civilisation seprareras från dem som snarare beskriver primitiva förhållnden.  

2. Genom nodalpunkter urskiljs sedan ämnesområden som även här namnges i 

form av stadsmiljö, landsbygd och exotisk miljö utifrån samma system som 

analysens första steg.  

3. I det tredje steget identifieras vidare uttryck för civilisation eller primitiva 

uttryck i relation till ämnesområdena. Här med fokus på i vilken utsträckning 

stadsmiljö, landsbygd och exotisk miljö relateras till civiliserade eller primitiva 

förhållanden. Detta genom att identifiera de moment, dvs. omgivande tecken 
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som visar beskrivningar av exempelvis tjuvjakt och illegal handel vilka i relation 

till exempelvis tecknet djur faller under ämnesområdet exotisk miljö. 

Smmanfattningsvis skulle då kunna sägas att detta exempel beskriver exotisk 

miljö snarare primitivt än civiliserat. Ytterligare exempel skulle vara sådana fall 

där huvudstaden Nairobi som utgör exempel för stadsmiljö omnämns som 

värdstad för politiska toppmöten vilket resulterar i en beskrivning av stadsmiljö 

som civiliserad.   
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5. Analys och resultat  

 

Empirin som tidigare nämnts är bestående av det totala antalet om 160 artiklar. De 

studeras utifrån en övergripande uppfattning att språket konstruerar verkligheten och 

använder diskursteori såväl som teoretiskt ramverk som metodologiskt tillvägagångssätt 

i form av tekniker för språkanalys. Syftet med diskursanalysen är härmed att kartlägga 

och tydliggöra strävan efter betydelsefixering. Vad som här är viktigt att poängtera är att 

Afrika på intet sätt kräver vara artikelns huvudämne, de språkliga uttycken fokuserar på 

det område i artikeln som berör Afrika och urskiljer därigenom tydliga karaktärsdrag. 

Poängteras bör också att fall av dubletter återfinns bland det undersökta materialet 

eftersom en stor del av dem berör samma huvudämne, men har under en tidsperiod 

redigerats och åter publicerats i antingen längre eller omformaterad  text. 

   Inledningsvis presenteras här de resultat sammanhängande med analysens första steg, 

dvs. de två moment som ursiljer artiklar enbart beskrivande av miljö och som genom 

nodalpunkter sorterar dem i ämnesområden vilket resulterar i totalt 46 artiklar som 

nedan presenteras inom tillhörande ämnesområde. 

 

5.1 Miljö 

Utifrån den totala empirin av 160 artiklar visar 46 av dem prov på beskrivningar enbart 

gällande miljö. De områden inom artiklarna vilka visar beskrivningar av Afrika är av 

varierande storlek och uppvisar på intet sätt ett entydigt sätt utifrån vilket att beskriva 

Afrikas miljö i helhet. Ett flertal artiklar visar däremot inom artikeln prov på ett entydigt 

sätt att tala om Afrika som exempelvis citatet nedan. 

 

SVT:s barnprogram ”Wild kids” kommer att klippas om efter att 

programmet mottagit hård kritik, skiver Sveriges Radio och Dagens nyheter. 

Programmet anklagas bland annat för att det förenklar och exotifierar bilden 

av Afrika. ”Att klumpa ihop 55 länder, 1800 olika språk, flera tusen olika 

etniska grupper, en natur som är långt ifrån homogen utan består av savann, 

öken, mangrove, djungel och höga berg. (Kritik mot SVT:s barnprogram, 

TT- nyhetersbyrån 2015-11-25.) 
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Citat ovan tydliggör faktum att Afrika på intet sätt är att uppfatta som homogent i någon 

mening, men de exempel på miljö som ges här visar trots detta på en närmast homogen 

beskrivning i form av ämnesområdet för exotiskt miljö. Ingenstans syns där 

beskrivningar av andra miljöer såsom bebodd landsnygd eller för den delen 

stadsmiljöer. 

   Inom området för miljö återfinns ändå ett antal artiklar som visar prov på flera 

beskrivningar av miljö inom samma artikel. Exempel på en sådan artikel gestaltas 

genom citatet nedan.  

 

Timbuktu är en 1000-årig stad i Mali, som från 1500-talet och framåt via 

upptäcktsresandes berättelser om dess rikedomar blev en sinnesbild för ett 

otillgängligt exotiskt paradis (Fakta: Timbuktu, TT- nyhetsbyrån. 2015-10-

04.) 

 

Huvudämnet för det område gällande Afrika syftar till beskrivningen av staden 

Timbuktu, tillhörande ämnesområdet stadsmiljö. Däremot blandas denna beskrivning 

med beskrivningen av Afrika, eller snarare Afrikas stadsmiljöer, också dem vara av 

exotisk karaktär.  

 

5.1.1 Exotisk miljö 

I 41 av totalt 46 artiklar representeras Afrika genom återkommande språkliga uttryck 

som beskriver exotiska miljöer. Afrika omnämns i det undersökta materialet, i stor 

utsträckning, som en kontinent kantad av exotiska miljöer som savanner, vilda djur 

ingående i vad som kallas megafaunan, växtlighet av grödor och palmer samt vackra 

stränder. Även något mer negativt laddade värdeord, dock påvisande miljöer av natur 

och vild växtlighet som sumpmarker och liknande förekommer. Exempel på exotiska 

miljöer är bland annat följande artiklar: 

 

En helig ibis blir 65-75 centimeter lång. Den är som vuxen vit med svarta 

inre armpennor. Den långa halsen och huvudet saknar fjädrar och dne har en 

storspovslik, lång näbb. Fågeln häckar i kolonier i träskområden i tropiska 

Afrika, på Madagaskar och i södra Irak. (Fakta: Helig ibis, TT-nyhetsbyrån. 

2015-12-27.) 
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I detta exempel visas ett utdrag ur en artikel som genomgående beskriver en exotisk 

miljö i form av Afrika som en djurrik kontinent. Vidare återfinns även exempel som 

såväl de genomgående beskriver Afrika i form av exotiska miljöer, främst utifrån 

nodalpunkten djur såsom följande artikel: 

 

Gräsätare i tropiska Afrika är zebrorna, trubbnoshörningen, vårtsvinen, 

flodhästen, bufflarna, vattenbockarna, gnuerna, koantiloperna samt  

oryxantiloperna. Bland bladätarna återfinns elefantern, spetsnoshörningen, 

skogssvinet, giraffen och skogsantiloperna. (Fakta: Gräsätare, TT-

nyhetsbyrån, 2015-08-23.) 

 

Även näst kommande artikel visar ett liknande sätt  att övervägande representera Afrika 

i form av ett rikt djurliv där ett antal arter räknas upp: 

 

Bivråk, fiskgjuse och brun kärrhök flyger nu söderut. Det är fortfarande 

tidigt på flyttsäsongen och fåglar som passerar är sådana som ska flytta 

långt, till tropiska Afrika. (På spaning efter den fågel som flyr, TT-

nyhetsbyrån. 2015-09-06.) 

 

5.1.2 Stadsmiljö 

Utav det totala antalet om 46 artiklar som enbart visar uttryck för miljöbeskrivningar 

framträder 4 av dem som beskrivande av Afrika i form av stadsmiljö. I dessa artiklar 

kan också urskiljas att de områden vilka huvudsakligen berör ämnet Afrika till storleken 

är mycket begränsad och inte utgör en större del av artiklarna. Exempel på hur att 

beskriva Afrikas stadsmiljö gestaltas genom citatet nedan. 

 

Minst 24 personer, varav många barn, dödades och ytterligare flera saknas 

efter det att vattenmassor från en flod svept igenom ett marknadsområde i 

staden Lubango i södra Angola, rapporterar statliga medier. (Flera döda i 

översvämning i Angola, TT-nyhetsbyrån. 2016-03-03.) 
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5.1.3 Summering 

Den helhetsbild som här presenteras säger självfallet inget om Afrikas relation till 

civilisation uttryckligen, men om materialet studeras separat kan sägas delvis att Afrika 

här övervägande representeras i snarare naturliknande termer än i egenskap av 

stadsmiljö. Därmed inte sagt att representationen av Afrikas miljö som exotisk verkar 

negativt för kontinenten eftersom den också genom beskrivningar av vilda djur, 

safarimiljöer och savanner kan upplevas spännande och verka givande för 

turistnäringen, vilket ju kan ses som en typ av civilisation i sig.  

 

5.2. Miljö och civilisation 

Totalt 114 artiklar ur den ursprungliga empirin visar beskrivningar av Afrikas miljö 

samt dess relation till civilistion vars resultat ur analysens andra steg, bestående i tre 

moment presenteras här. Av dessa kan inledande urskiljas att 64 st övervägande 

representerar Afrika i form av primitiva förhållanden i kontrast till endast 35 

beskrivande av Afrika som ett civiliserat samhälle. Däribland resterande 15 artiklar 

hamnar i en gråzon där antingen urskiljande av vilken diskurs som är rådande i artikeln 

varit omöjlig eller där artikeln uppvisat lika stor del beskrivningar av båda kategorier.  

Följande citat framhävs som ett gott exempel gestaltande av de artiklar som 

övervägande beskriver Afrika genom primitiva förhållanden: 

 

Torka, översvämningar och andra extrema väderfenomen. 

Klimatförändringarna drabbar barn väldigt hårt, visar en ny rapport från 

FN:s barnfond Unicef. Klimatproblemen leder bland annat till matbrist och 

ökar risken för spridning av sjukdomar som malaria och diarré (Barnen- 

klimatförändringarnas offer, TT-nyhetsbyrån. 2015-11-24.) 

 

I exemplet ovan visas tydliga beskrvningar av matbrist som en följd av torka och 

översvämningar. Underförstått då dessa tecken sätts i relation till varandra är att de 

boende i Afrika som artikeln hänvisar till lever i en tillvaro där den egna produktionen 

av mat i form av skörd och liknande är vad som står för den huvudsakliga försörjningen 

av mat. Detta visar prov på ett närmast primitivt samhälle i kontrast till ett civiliserat 

sådant där mat skulle vara möjligt att skaffa från andra industrier och matbutiker om 

skörden blev skadad. 
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Som exempel på det motsatta samhället, dvs. det civiliserade samhället framstår 

följande citat som ett gott exempel.  

 

Kina utlovar 60 miljarder dollar, motsvarade över 500 miljarder kronor, i 

finansiellt stöd till utvecklingen av Afrika. Det förklarade Kinas president 

Xi Jinping inför afrikanska kollegor under det kinesisk-afrikanska 

toppmötet Focac (Forum on China-Africa Cooperation) i Johanesburg på 

fredagen. (500 kinesiska miljarder till Afrika. TT-nyhetsbyrån. 2015-12-04.) 

 

I kontrast till primitiva förhållanden beskrivs i citatet ovan snarare Afrika som ett 

civiliserat samhälle, oberoende av det faktum att de kinesiska pengarna som Kina 

utlovar Afrika skulle kunna tolkas som bistånd. Den övergripande tolkning som gjort av 

artikeln är att tecknet utvecklingen, som i utvecklingen av Afrika visar på en utveckling 

redan existerande som med dessa pengar ytterligare skall kunna röra sig framåt. Det 

faktum att Afrika här också nämns i relation till tecknet för toppmöte i relation till 

staden Johannesburg gör att artikeln övervägande representerar Afrika som civiliserat.  

   Vidare i följande citat presenteras här en artikel gestaltande av den kategori om 15 

artiklar utifrån vilka rådande diskurser varit omöjliga att avgöra. Ett sådant exempel är 

följande: 

 

Vatikanen: Det vankas toppmöten och en mässa som sänds över stora delar 

av världen- men kanske också spontana hembesök hos några av den 

afrikanska kontinentens fattigaste. Påve Franciskus har inlett sin afrikanska 

resa. Jublande anhängare överröstade välkomstaktörerna när den katolska 

kyrkans överhuvud Franciskus på onsdagen landade i Kenyas huvudstad 

Nairobi. 1,4 miljoner människor förväntas delta när han på torsdagen firar 

mssa i stadens universitet. Erfarenheten visat att våld, konflikt och terrorism 

göds av rädsla, misstro och den desperation som föds ur fattigdom och 

frustration, sade 78-åringen efter ett möte med landets president Uhuru 

Kenyatta. (Påven hälsas av miljoner i Afrika. TT-nyhetsbyrån. 2015-11-25.) 

 

Som citatet ovan demonstrerar ges ständigt olika tecken betydelse till nodalpunkten 

stad. Toppmöte och universitet tyder på ett i viss utsträckning civiliserat samhälle, 

medan våld, fattiga och konflikt snarare representerar primitiva förhållanden. Därmed 
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har det varit omöjligt att utifrån liknande exempel urskilja en närmast fixering av 

betydelse.  

 

5.2.1 Stadsmiljö 

Som inledande ämnesområde i analysens andra moment där ämnesområden bildas 

redogörs här för det första ämnesområdet, namngivet stadsmiljö. Av den totala empirin 

om 116 artiklar vilka uppvisar beskrivningar av miljö samt  relation till civilisation visar 

61 st av dem beskrivningar om Afrika som stadsmiljö. Området inom artiklarna vilka 

huvudsakligen handlar om Afrika är varierande i storlek, men representerar i huvudsak 

stadsmiljö övervägande med 33 artiklar gällande primitiva förhållanden mot 28 st 

beskrivande av civiliserade sådana. Följande citat gestaltar de artiklar uppvisande av 

primitiva förhållanden: 

 

Muslimer och kristna är bröder och systrar, sa Påve Franciskus när han 

besökte Koudoukou-moskén i Centralafrikanska republikens huvudstad 

Bangui. Landet präglas sedan tre år tillbaka av våld mellan kristna och 

muslimer. (Citat måndag. TT-nyhetsbyrån. 2015-11-30.) 

 

Exemplet ovan är ett exempel som representerar den grupp artiklar som beskriver stad i 

egenskap av primitiva förhållanden såsom våld. Följande presenteras därmed ett 

exempel som snarare uppvisar afrikas stadsmiljö beskrivas  utifrån civiliserade 

förhållanden: 

 

Diamond League i friidrott för från och med årets säsong för första gången 

ett stopp i Afrika. Debutanten Rabat i Marocko ersätter tävlingen i New 

York. ”Vi är nöjda över att kunna ta vår finaste friidrottsserie till en ny 

kontinent”, säger Internationella friidrottsförbundets ordförande Sebastian 

Coe i ett pressmeddelande. (Afrika nästa för Diamond League. TT-

nyhetsbyrån. 2016-03-03.) 
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5.2.2 Landsbygd 

Totalt av det analyserade materialet uppvisar 13 artiklar beskrivningar av Afrikas miljö 

som landsbygd. Utav dessa 13 uppvisar 11 av dem beskrivningar av primitiva 

förhållanden. Endast 2 representerar Afrikas landsbygd i relation till civilisation. 

Följande exemplifieras här med ett citat ur en artikel som uppvisar beskrivningar av 

primitiva förhållanden: 

 

Det är nu alldeles för torrt för att odla durra och hirs. Istället går människor 

ut i skogen för att plocka bär, och försöker få in pengar för att köpa mat 

genom att samla ved och sälja, eller bära vatten till andra. Tidigare hade den 

traditionella försörjningen i området varit boskapsuppfödning, men bland 

annat oroligheter, boskapsstölder och att många djur dött på grund av det 

uteblivna regnet har gjort att många istället börjat odla. (Svält hotar i 

torkans Uganda. TT-nyhetsbyrån. 2016-03-06.) 

 

Vidare återfinns exempel på artiklar där landsbygden snarare förknippas med 

civilisation, om än i begränsad utsträckning. Följande citat gestaltat helhetsbilden: 

 

Varje morgon kämpar sig lastbilar upp för kullarna, för att hämta de cirka 

18 000 rosor som dagligen plockas på gården. Därefter körd de exklusiva 

blommorna direkt till flygplatsen, där de fraktas vidare till kunder i Europa, 

Asien, Afrika och Mellanöstern. Och inför  julen går produktionen på 

högvarv. (Rosor lyfter Etiopiens ekonomi. TT-nyhetsbyrån. 2015-12-22.) 

 

5.2.3 Exotisk miljö 

Inom detta ämnesområde återfinns 42 artiklar gestaltande av Afrikas miljö som exotisk. 

Övervägande representeras härmed den exotiska miljön som primitiv i form av 34 

artiklar gentemot endast 8 artiklar vars beskrivningar gestaltar civiliserade förhållanden. 

Följande presenteras här citat som exemplifierande av helhetsbilden.  

 

Virunga nationalpark ligger i östra Kongo-Kinshasa, mitt på ekvatorn i 

Centralafrika. Den avsattes 1925, för 90 år sedan, av den dåvarande belgiska 

kolonialmakten. Parken är relativt stor, 7800 kvadratkilometer, och 
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innefattar en rad olika naturmiljöer, fråm snöhöljda berg till 

bergsregnsskogar, träskmarker och savanner. Enligt inventeringar är parken 

den artrikaste i hela Afrika med över 700 fågelarter och 200 däggdjursarter. 

Efter självständigheten 1960 har Virunga ständigt befunnit sig i farozoonen. 

Området har periodvis härjats svårt att tjuvskyttar och stora delar har 

skövlats av flyktingar från Rwanda. (Fakta: Virunga. TT-nyhetsbyrån. 

2015-04-21.) 

  

Vidare följer här citat som exemplifierar det område artiklar som beskriver Afrikas 

exotiska miljöer i relation till civiliserade förhållanden.  

 

Avgiften för utländska besökare är 35 amerikanska dollar per dag, billigt i 

jämförelse med många mer kända nationalparker i Afrika. Safari görs också 

med båt, bland annat lockar sjösystemet med en kolossal mängd flodhästar, 

krokodiler och hela 480 olika fågelarter. African Parks, som driver Akagera, 

bildades år 2000 av en grupp naturvårdare och affärsmän. (Fakta: 

Nationalparken Akagera. TT-nyhetsbyrån. 2015-12-26.) 

 

Exemplet ovan visar beskrivningar av en nationalpark som så många andra 

artiklar också gjort. Däremot beskrivs miljön i detta sammanhanget utifrån 

civiliserade tecken som naturvårdare och affärsmän snarare än tjuvjakt och illegal 

handel vilket visar på ett seriöst arbete med att bevara och vårda nationalparkerna, 

djuren och ta vara på resursen som en turistattraktion.  

 

5.3 Summering 

Diskursen rådande kring Afrika inom denna kategori där miljö beskrivs i relation till 

civilisation går att utläsa att representationen övervägande gör gällande primitiva 

förhållanden såväl i helhet som inom samtliga ämnesområden.  
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6. Validitet och reliabilitet  

 

Vad gäller resultaten som framkommit ur analysen och dess möjlighet att uppfattas som 

korrekta krävs vidare definition av reliabilitet och validitet, dvs. i vilken utsträckning 

materialet analyserats korrekt utrifrån givna verktyg samt i vilken utsträckning 

momenten metodiskt beskrivits genom processen.  

   Inledande vad gäller reliabilitet, som självfallet måste bedömas utifrån varje enskilt 

fall, kan övergripande sägas att ju fler och väl utvecklade analysverktyg som används 

desto mer ökar möjligheten till reliabilitet. Att ge stort utrymme och inta en öppen syn 

på analysverktygen och också analysobjekten är också en fördel för att motverka att ett 

allt för personligt, för att inte säga subjektivt, perspektiv appliceras i analysen.33  

En viss grad av subjektivitet förekommer självfallet alltid och är svårt, för att inte säga 

omöjligt, att undkomma men kan med väl utvecklade analysverktyg och tydliga 

riktlinjer för tillvägagångssättet under analysen undvika påverka resultaten med 

omotiverade tolkningar.34 

   Vad vidare anträffar validitet kan sägas att grundläggande, för att resultatet skall 

kunnas sägas vara tillförlitligt, är också här att tillvägagångssättet rent metodologiskt är 

väl förklarat. Det är dessutom av största vikt att frågeställningarna kan kopplas till, 

åtminstonde uppvisa en logisk förbindelse, till de teoretiska perspektiven. Resultatet 

skall heller inte vid första anblick av frågeställningarna och vidare redogörelse för teori 

och metod gå att förutsäga.  

   För möjligheten att generalisera resultaten är den relativt stora empiri som undersökts 

en fördel. Också valet av artiklar publicerade av TT nyhetsbyrån som publicerar sitt 

material i en rad såväl ledande svenska dags- och kvällstidiningar, men också 

lokaltidningar ytterligare en aspekt som stärker möjligheten att säga något om rådande 

förhållanden inom svensk nyhetsrapportering överlag. Däremot talar emot uppsatsen 

möjlighet att generalisera resultaten den tidsbegränsning som påverkat analysen inte 

kunnat studera artiklarna än mer djupgående och där fler, allt mer konkreta, 

ämnesområden kunnat bildas och ge ytterligare dimensioner till resultaten. Poängteras 

bör också att det sätt genom vilket artiklar exemplifieras som stöd för presentationen av 

resultat också är begränsat i storlek vilket inte förser läsaren med en större, allt mer 

konkret helhetsbild i form av fler artiklar och längre utdrag ur dess orginaltexter.  

                                                 
33

 Berrgström, Boréus. Textens mening och makt. 405. 
34

 Ibid. 406. 
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7. Avslutande 

 

7.1 Diskussion 

Jorgensen och Phillips diskuterar forskarens roll i användande av diskursteori och 

diskursanalys och menar att en av utmaningarna kan vara att då forskaren arbetar med 

ett ämne som ligger denne nära kan ha svårt att, så som förespråkas, urskilja vad som 

verkligen menas med de språkliga uttrycken utan att applicera ett allt för subjektivt 

perspektiv och tolkningar. Självfallet har forskarens intresse för ämnet Afrika påverkat 

valet av uppsatsens inriktning, men vad som stödjer forskarens val av fokusområde i 

form av miljö och civilisation är förankringen till tidigare forskning och dess resultat. 

Därigenom har forskaren själv ingen relation till ämnesområdet vilket gett möjlighet till 

en öppen inställning till det undersökta materialet och där få egna, subjektiva, 

perspektiv och tolkningar har kunnat applicerats.  

   Uppsatsen är huvudsakligen att uppfattas som en pilotstudie tämligen begränsad både 

i tid och resurser, men vars material med fördel skulle kunna byggas vidare på och där 

en utökad studie skulle kunna fördjupa redan påvisade resultat, eller tendenser, men 

också frambringa nya infallsvinklar och djupare analyser på området.  

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Med särskild hänsyn till diskursteori skulle vidare forskning med fördel kunna utöka 

fokusområdet och vidare analysera vad som sker när diskurser möts på en nivå av social 

interaktion. De resultat eller tendenser som ur befintlig pilotstudie påvisas skulle kunna 

användas som grund för vidare undersökning av påverkan på eller föränderlig karaktär i 

kontakt med mottagaren. Vidare forskning skulle därmed kunna inkludera metoder som 

såväl intervjuer som fokusgrupper med samtal kring ämnet och där resultaten av 

rådande diskurser används som grund för att pröva dess påverkan på mottagare i olika 

sammanhang och inom olika samhälleliga nivåer. Detta utifrån det resonemang som 

Jorgensen och Phillips för kring rådande diskursers, vad Berglez benämner 

nyhetsdiskurser, sociala konsekvenser.35 Ett stort urval intervjupersoner och 

fokusgrupper skulle därmed kunna urskilja och vidare undersöka vad som kallats för 

kollektivt vetande där forskarens uppgift är att urskilja stereotypa mönster även inom 

uppfattningar och åsikter kring Afrika i relation till miljö och civilisation 

                                                 
35

Jorgensen, Phillips. Diskursanalys som teori och metod. 28. 



 

25 

 

Referenslista 
 

 

Litteratur 

Bergström, Göran, och Kristina Boréus (red.) Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2012. 

 

Ekström, Mats. Larsson, Larsåke (red.) Metoder i kommunikationsvetenskap. uppl 2.1. 

Lund: Studentlitteratur AB, 2010. 

 

Ekström, Mats. Mediernas språk. uppl. 1.1 Malmö: Liber AB, 2008.  

 

Eriksson Baaz, Maria. ”Vem får tala om Afrika.” Forskning och Framsteg nr. 9 (2015): 

44-47. 

 

Gallagher, Julia. Images of Afrika: creation, negotiation and subversion. Stockport, 

Cheshire: Manchester University Press, 2015.  

 

Hvitfelt, Håkan. Om den journalistiska formens betydelse i Carlsson, Ulla (red.) 

Forskning om journalistik. 4 uppl. Kungälv: Nordicom-Sverige, 1988. 

 

Jorgensen, Winther, Marianne. Philips, Louise. Diskursanalys: som teori och metod 
uppl. 1:18. Lund: Studentlitteratur AB, 2000.  

 
 
Laclau, Ernesto. Mouffe, Chantal. Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical 

Democratic Politics. 2 uppl. Ort: förlag, 2001.  

 

Mc Combs, Maxwell. Makten över dagordningen: om medierna, politiken och 

opinionsbildningen. Stockholm: SNS förlag, 2006. 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

Artiklar 

Kritik mot SVT:s barnprogram, TT- nyhetersbyrån 2015-11-25. 

 

Fakta: Timbuktu, TT- nyhetsbyrån. 2015-10-04. 

 
Fakta: Helig ibis, TT-nyhetsbyrån. 2015-12-27. 

 
 

Fakta: Gräsätare, TT-nyhetsbyrån, 2015-08-23. 

 

På spaning efter den fågel som flyr, TT-nyhetsbyrån. 2015-09-06. 
 
 

Flera döda i översvämning i Angola, TT-nyhetsbyrån. 2016-03-03. 
 

 
Barnen- klimatförändringarnas offer, TT-nyhetsbyrån. 2015-11-24. 
 

 
500 kinesiska miljarder till Afrika. TT-nyhetsbyrån. 2015-12-04. 
 

 
Påven hälsas av miljoner i Afrika. TT-nyhetsbyrån. 2015-11-25. 

 

Citat måndag. TT-nyhetsbyrån. 2015-11-30. 

 

Afrika nästa för Diamond League. TT-nyhetsbyrån. 2016-03-03. 

 

Svält hotar i torkans Uganda. TT-nyhetsbyrån. 2016-03-06. 

 

Rosor lyfter Etiopiens ekonomi. TT-nyhetsbyrån. 2015-12-22. 

 

Fakta: Virunga. TT-nyhetsbyrån. 2015-04-21. 

 

Fakta: Nationalparken Akagera. TT-nyhetsbyrån. 2015-12-26. 

 

 

 


