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Abstract 

Media ger oss på daglig basis nyheter om vad som händer i världen och vi kan numer hålla 
oss uppdaterade om händelser och konflikter som aldrig förr.  
Vid en närmare studie av nyhetsflödet har vi noterat att vissa konflikter omnämns oftare än 
andra. Konflikter som verkar ha fått en privilegierad plats i det internationella likväl det 
svenska nyhetsflödet. I kontrast till detta utspelar det sig konflikter som allt för ofta faller 
utanför medias intresse vilket leder till att de riskerar glömmas bort av allmänheten. 
Konflikters ojämlika ställning i de mediala strömningarna ligger till grund för denna uppsats 
där vi statistiskt har undersökt nyhetsrapporteringen kring fyra valda fall bestående av Paris, 
Nigeria, Israel-Palestina och Centralafrikanska republiken. Resultatet, som bekräftade 
hypotesen att en skev fördelning i nyhetsflödet råder mellan dessa fall, diskuteras sedan 
utefter postkolonial teori samt Chomskys och Hermans propagandamodell.  
 
 

 
 

Nyckelord: konflikt, media, mediekritik, postkolonialism, propagandamodellen, 
Paris, Nigeria, Israel, Palestina, Centralafrikanska republiken, terrordåd  
Antal ord: 



 

3 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning .................................................................................................................... 1 

1.1. Syfte och fr�gest�llning ....................................................................................... 2 

1.2. Avgr�nsningar ...................................................................................................... 2 

1.3. Mediekritik och Postkolonialism  ......................................................................... 3 
1.4. Definitioner ........................................................................................................... 5 

1.5. Metod .................................................................................................................... 6 
1.6. Material ................................................................................................................. 7 

1.7. K�llkritik .............................................................................................................. 8 

2. Israel 	  Palestina och Centralafrikanska republiken ......................................... 10 

1.1. Konflikten Israel-Palestina ................................................................................. 10 
1.2. Konflikten Centralafrikanska republiken ........................................................... 11 

3. Paris och Nigeria ..................................................................................................... 13 

1.1. Charlie Hebdo i Paris .......................................................................................... 13 

1.2. Boko Haram i Nigeria ......................................................................................... 14 

4. Resultat Mediearkivet ............................................................................................ 15 

5. Diskussion ................................................................................................................ 17 

1.1. Israel-Palestina och Centralafrikanska republiken ............................................. 17 

1.2. Paris och Nigeria ................................................................................................. 20 
1.3. Slutsats ................................................................................................................ 23 

6. Förslag till vidare forskning .................................................................................. 25 

7. Referenser ................................................................................................................ 26 

 
 



 

1 

1. Inledning 

I dagens Sverige lever vi en tid med större informationsflöde än någonsin från 
världens alla håll. En informationsstress har brett ut sig över den svenska 
befolkningen, allt fler klarar inte av att ta in mer och stoppar istället huvudet i 
sanden för att slippa det mediala bruset. Samtidigt smyger sig en allt högre dos av 
självberöm runt bland oss, aldrig har vi väl haft så bra koll på vår omvärld. Aldrig 
har vi väl varit så upplysta. 

Enligt en vetenskaplig undersökning från 2008 vid namn ”Stealth Conflicts”�
av Virgil Hawkins visar medierapporteringen om världens konflikter en minst 
sagt snedvriden bild, både i proportion och tonläge (Hawkins, 2008). Enligt 
Hawkins finns det nästan inget i den mediala konfliktrapporteringen som kan 
sägas vara en rättvis spegel av verkligheten. Enligt undersökningen är det utan 
jämförelse Israel-Palestina som får det största mediala utrymmet, trots att det 
finns samtida konflikter där det dör långt många fler. Konflikter såsom de i 
Kongo, Angola, Rwanda, Somalia, Kashmir och Tadzjikistan är alla mer 
omfattande än konflikten i Gaza, ändå�är det ytterst sällan dessa kan skådas i den 
västerländska nyhetsrapporteringen. 

Vissa konflikter i världen tycks bli osynliga. En potentiell orsak som tas upp i 
artikeln ”Världens största krig är osynliga i medierna”�publicerad i SvD 2013 är 
att alla aktörer tycks springa efter samma boll (Lindgren, 2013). Regeringar, 
medier och internationella hjälporganisationer tycks stå� i symbios kring vilka 
konflikter som är relevanta att bry sig om. Detta får konsekvenser för 
civilbefolkningen i de konflikter som bortprioriteras. Ett exempel är att Kosovo 
under åren 1998-1999 fick mer stödpengar från olika organisationer än alla 
konflikter i Afrika tillsammans vid samma tid. Ett annat är att den internationella 
rödakorskommittén 2007 gav dubbelt så� mycket stöd till Israels ockuperade 
territorier som till Kongo, där det dog långt många fler (Ibid). 

Argumentet att konflikter i Afrika geografiskt ”ligger för långt bort”�brister i 
rimlighet då� alla konflikter i världen idag mer eller mindre kan sägas ha 
internationella konsekvenser. Inte minst då�även konfliktdrabbade områden deltar 
i handel, i många fall en illegal sådan, vapenindustrin krymper de relativa 
avstånden över den globala världskartan. Ett annat argument är att det är för 
riskfyllt att rapportera från dessa områden. Frågan är då� varför vi fortsatte att 
rapportera åren närmast efter invasionen i Irak, trots att fler journalister dödades 
där än någon annanstans i världen (ibid). Det finns många tänkbara potentiella 
förklaringsfaktorer till varför, eller varför inte, konfliktrapportering är 
koncentrerad till vissa områden i världen. 

Trots det enorma informationsflödet kan vi inte vara säkra på�att vi de facto 
får mer information, eller att denna information står i proportion eller relevans till 
händelser som utspelar sig på�olika håll i världen. Därmed finns risken att vår 
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kunskap om omvärlden blir vinklad och att medvetenheten om detta kan anses 
vara bristfällig. Detta kan i sådana fall sägas få�konsekvenser kring hur vi bemöter 
människor från olika geografiska kontexter och förhåller oss till händelser runt om 
i världen. Något som borde vara alltifrån önskvärt i ett samhälle där vi säger oss 
värna om alla människors lika värde, mänskliga rättigheter och friheter.  

 

1.1. Syfte och frågeställning 

Utifrån detta är således uppsatsens syfte att granska hur den svenska 
medierapporteringen om konflikter i världen ser ut i nuläget. Vi har valt två olika 
par av konflikter för att dels ha två som utspelar sig under en längre tid och dels 
två terrordåd med kortare händelseförlopp. Mer specifikt har vi valt ut fyra olika 
konflikter och händelser för att jämföra dem mot varandra: Israel-Palestina i 
relation till Centralafrikanska republiken å ena sidan och terrorattentatet mot 
Charlie Hebdo i Paris mot terrorattentatet av Boko Haram i Nigeria under samma 
tid å den andra.  
      De förstnämnda konflikterna väljer vi att granska under ett års tid, närmare 
bestämt under 2014, då på ett ungefär lika många dog under året men där vår 
förförståelse är att rapporteringen i allra högsta grad är koncentrerad till Israel-
Palestina istället för Centralafrikanska republiken. Terrorattackerna väljer vi att 
granska endast under den vecka attackerna utspelade sig, då rapporteringen kring 
fallen kan tänkas ha högst intensitet under den tidsperioden. Återigen är vår 
förförståelse att den ena händelsen fick en överhängande uppmärksamhet, där 
medierapporteringen i Sverige med stor sannolikhet prioriterade Paris långt över 
Nigeria.  I vår statistiska del vill vi därför undersöka den svenska 
nyhetsrapporteringen om konflikter i världen men uppsatsen i sin helhet kommer 
att ha en internationell prägel där exempel från andra länder också tas upp. Detta 
då syftet är att studera de strukturer som formar det internationella nyhetsflödet.  

Vi vill undersöka om det råder någon skillnad i nyhetsrapporteringen kring de 
fyra konflikterna i proportion till hur många som har dött samt finna 
förklaringsfaktorer till detta, således lyder vår frågeställning: 

 
Råder det en skillnad i svensk nyhetsrapportering kring konflikter på olika platser 
i världen och hur kan det i sådana fall förklaras? 

  

1.2. Avgränsningar 

Gällande urval av konflikter har vi valt dessa fyra då vi med Israel-Palestina och 
Centralafrikanska republiken vill visa på ett längre tidsperspektiv, där vi väntar 
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oss kunna utläsa en skillnad i rapportering kring två konflikter som har varit på ett 
ungefär lika kontinuerligt blodiga under den valda tidsperioden. Med Charlie 
Hebdo och Boko Haram vill vi sedan utveckla analysen till att även omfatta två 
terrordåd vilka utspelat sig under samma exakta tidsperiod, för att kunna utläsa 
vilken av dem som prioriteras i nyhetsflödet.  
     Det finns många andra konflikter och terrordåd som också hade kunnat vara 
relevanta att inkludera i analysen, men då vi har en viss tidsbrist att ta i beaktning 
har vi valt ut dessa fyra då de är färska i tid men framförallt visar på ett tydligt 
samband kring vilka konflikter som det rapporteras om och vilka som glöms bort. 
Vi kommer däremot att inkludera andra konflikter i analysen vilka vi anser vara 
relevanta till resonemanget, två exempel är Kongo och Irak vars relevans i det 
förstnämnda exemplet grundas i det enorma dödsfallsantalet, medan det 
sistnämnda främst för intensiteten i nyhetsrapportering som skedde därifrån under 
och efter 2003. Dock figurerar dessa utan en mer utförlig bakgrundsbeskrivning 
då de endast fungerar som förstärkande argument. 
 

1.3. Mediekritik och Postkolonialism  

 
För att förstå nyhetsrapporteringens utformning har vi sökt förklaringsfaktorer i 
två teoribildningar, dels från mediekritik med Edward Herman och Noam 
Chomskys propagandamodell och dels från postkolonial teori. 

Propagandamodellen utarbetades av Herman och Chomsky i deras litterära 
verk “Manufacturing Consent - The Political Economy of the Mass Media”� från 
1998 (Cromwell, 2002). Modellen är utarbetad i en efterkrigstidsenlig amerikansk 
kontext, vilket således bör tas i beaktning när den appliceras på�svensk media två�
decennier senare. Däremot anser vi att den bidrar med tillräckligt tillfredsställande 
förklaringsfaktorer för att vi ska kunna få�en bredare bild av medias rapportering. 
Närmare bestämt framför Herman och Chomsky fem olika filter av strukturer som 
samspelar till att forma medierapporteringen. 

Det första filtret är de ägandestrukturer som ligger till grund för de stora 
nyhetsbyråerna (ibid). Mediekonglomeraten i form av finansiellt starka 
ägandegrupper har en dominant roll vad gällande makt att bestämma vad som ska 
och inte ska prioriteras i tidningarna. Då�ägarna är de som i sista steget skadas om 
nyhetsrapporteringen inte attraherar tillräckligt många läsare eller förstör viktiga 
förbindelser, ligger det naturligt i deras intresse att publicera sådant som genererar 
en så�stor publiceringsgrad och därmed så�hög vinst som möjligt. 

Det andra filtret hänger kausalt ihop med det första: massmediernas 
finansiering genom reklamintäkter (Herman, 1996). Då� nyhetskällor får sina 
främsta intäkter från reklam sitter reklambolagen med på� en stark 
förhandlingsposition för prägeln på�rapporteringen. De företag som figurerar med 
reklam till de stora mediebolagen har intresse i att deras annonser ska synas i ett 
positivt klimat, där det som rapporteras inte ska riskera skada varumärket. 
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Exempelvis kan en kritisk klimatartikel tillsammans med en volvoreklam göra 
mer negativt än positivt för företaget. 

Det tredje filtret berör massmediernas källor. Då� journalister inte är jämt 
utspridda världen över kan de sägas vara strategiskt placerade till platser där 
mycket händer, eller där det finns mycket att rapportera kring som är av de andra 
filtrens intresse (ibid). Då�journalister trots frilansavtal och korrespondentroller är 
relativt immobila ger det åtminstone en förklaring till varför vissa kontexter 
hamnar i skymundan bakom de mer journalisttäta områdena. 

Det fjärde filtret består av något som Herman och Chomsky betecknar som 
”flak”�(= hård kritik), vilket hör ihop med ägargrupperna och reklamsponsorernas 
intresse i att publicera upplagor som tas väl emot av den breda gruppen. Med flak 
menas således risken att bemötas av hård kritik från starka samhällsaktörer, både 
privata och politiska. Rapportering som är vinklad mot politiska grupperingar, 
specifika företag eller industrier riskerar mötas av starka lobbyorganisationer som 
är snabba på� att mobilisera motstånd mot eventuella publiceringar, vilket i 
längden kan förstöra relationer exempel mellan företag eller mellan privat och 
offentlig sektor. Därmed hålls journalister till viss del tillbaka av rädslan av kritik, 
kanske främst från högre instanser (ibid).  

Det femte och sista filtret kan ses som det mest kontextberoende. 
Propagandametoden skrevs i en kontext där efterkrigstiden och kalla kriget satt en 
stor prägel på� amerikansk journalistik och består föga förvånande av anti-
kommunistisk ideologi, något som kan sägas ligga till grund för stor del av 
åtminstone dåtidens amerikanska utrikesrapportering (ibid). Hotet från Sovjet, 
vilket sattes lika med hotet från kommunismen, har blivit till ett amerikanskt 
journalistiskt signum, vilket möjligen inte är lika utbrett i en svensk kontext. Dock 
menar vi att det går att anta att svensk rapportering ofta följer i den amerikanskas 
fotspår, vilket ger avkall på�en viss kommunismkritik även här. Däremot anser vi 
att denna faktor är den i modellen som minst förklarar den rapportering vi valt att 
ta i beaktning, och därmed kommer vi lägga störst fokus kring de fyra första, och 
därefter snarare välja att fokusera på� postkolonial kritik istället för anti-
kommunism som en femte förklaringsfaktor.  

Den postkoloniala kritiken synliggör de maktstrukturer som världen präglas av 
idag och som grundar sig på� västvärldens överordnade relation till resten av 
världen. Detta förhållande har sina historiska rötter i kolonialmakternas era under 
1800- och delar av 1900-talet då� länder, främst europeiska, tog över andra och 
skapade imperium bortom sina ursprungliga landgränser (Childs & Williams, 
1997; 3).  

Kolonialiseringen var tydligt präglad av ett rassystem där den vita, 
västerländska rasen ansågs vara överlägsen alla andra, något som rättfärdigade 
slavhandel och kolonialisering som båda var centrala delar av den patriarkala 
imperialism som västvärlden utvecklade under dessa århundraden (Childs & 
Williams, 1997; 190-191). Västvärldens karaktärsdrag ansågs då�vara bättre och 
mer utvecklade än resten av världens, vilket också� låg till grund för den 
människohierarki, präglad av en vithetsnorm och andra rasers underlägsenhet, 
som utvecklades under denna tid (Childs & Williams, 1997; 206).  
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Trots att de flesta kolonier blev självständiga under 50-och 60-talet är många 
av dessa länder fortfarande fängslade i det förflutna genom att ständigt vara 
utsatta för västerländska länders aktiviteter, då� väst fortfarande indirekt vill 
kontrollera och profitera av landområden i dessa forna koloniområden. Det är 
exempelvis många före detta kolonialmakter som fortfarande har stort inflytande 
över sina forna kolonier för att kunna fortsätta ha politiska och ekonomiska 
vinningar där. Ett sådant exempel är Frankrike i Centralafrikanska republiken 
(Childs & Williams, 1997; 1ff).  

Centralt inom den postkoloniala kritiken är inte bara västvärldens relation med 
sina forna kolonier utan även det faktum att världen än idag är strukturerad med 
västerländsk kultur i centrum och resten av världen i periferin. Följaktligen är 
västvärldens relation med andra länder också�baserat på�västerländska intressen 
som alltid tycks sättas i första hand (Childs & Williams, 1997; 18). Trots att 
länder från väst opererar världsomfattande, tidigare genom kolonier och numer 
bland annat genom handel, interventioner och bistånd, tas sällan hänsyn till 
länders lokalbefolkningar och dess viljor (Childs & Williams, 1997; 26). 
Västvärldens hegemoniska ställning i världen nyttjas ständigt för att nå�politiska 
och ekonomiska vinningar runt om i världen (Childs & Williams, 1997; 125).  

Den postkoloniala kritiken förhåller sig ofta kritisk mot kapitalism som 
västerländskt fenomen, då kolonialism och slavhandel ses som en naturlig följd av 
kapitalismens globalisering där handel och expanderade marknader är centralt. I 
dagens samhälle resulterar kapitalismen istället i företag från västvärlden som 
brukar fattigare länders naturresurser och använder sig av deras billiga arbetskraft 
(Childs & Williams, 1997; 9). 
     Vi vill använda den postkoloniala kritiken för att studera medias nyhetsflöde, 
då vi tror att västerländska länders ställning i världen även är något som påverkar 
det utrikespolitiska nyhetsflödet och att media prioriterar vilka konflikter som ska 
uppmärksammas utifrån västerländska intressen. 
 

1.4. Definitioner 

Väpnad konflikt: En konflikt mellan minst två�parter, där staten/regimen är en 
av dem, där väpnat våld används och narrativet utspelar sig kring landmark eller 
ledarroll i landet, med minst 25 stridsrelaterade dödsfall under ett år (Allansson, 
2015) 

Terrorism: Politiskt betingade våldshandlingar vilka syftar till att påverka 
eller förändra samhället eller ett lands politik utan att ta hänsyn till att civila 
skadas eller dör (Nationalencyklopedin, 2015) 

Mellanstatlig konflikt: En konflikt mellan två�eller fler stater  
Extern-statlig konflikt (extra-state): En konflikt mellan en stat och en icke-

statlig grupp utanför statens territorium. Dessa konflikter är per definition 
territoriella, eftersom staten krigar för att få�kontroll över områden utanför dess 
system (UCDP, 2014).  
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      Intra-statlig (intra-state): En konflikt mellan en regering och en icke-statlig 
aktör, utan ingripande av något annat land (UCDP, 2014) 

Icke-statlig konflikt: Väpnat våldsanvändande mellan två�organiserade, icke-
statliga beväpnade grupper som resulterar i minst 25 stridsrelaterade dödsfall 
under ett år 

Ensidig konflikt: Användandet av väpnat våld av en regering, stat eller 
formellt organiserad grupp mot civila som resulterar i minst 25 dödsfall under ett 
år (UCDP, 2014) 
     Multidimensionell konflikt: Konflikt som har berört två� eller fler av de 
ovanstående typerna (UCDP, 2014) 

Vald konflikt (chosen): På�grund av det stora antalet konflikter som pågår i 
världen samt deras komplexitet tenderar politiker, media och följaktligen även 
allmänheten att rikta sin uppmärksamhet mot en eller två�konflikter i taget av alla 
pågående. Således väljs ett par konflikter ut som får det huvudsakliga 
engagemanget på�den internationella arenan (Hawkins, 2008; 51f) 

Förbisedd konflikt (stealth): Konflikt som ignoreras av världen och i kontrast 
till de valda konflikterna faller utanför den internationella uppmärksamheten. 
Detta gäller inte nödvändigtvis alla enskilda aktörer utan den totala 
uppmärksamheten som konflikten får (Hawkins, 2008; 54). 

Västvärlden: Vi har valt att använda oss av “västvärlden”� som 
samlingsbegrepp för de rika länderna i Europa och Nordamerika. Vi är medvetna 
om att ett användande av “väst mot öst”�kan vara något förlegat och möjligen 
hade “globala norr och globala syd”�varit mer korrekt till resonemanget. Dock 
främst på�grund av att våra huvudsakliga källor använder sig av “västvärlden”�har 
vi valt att använda det begreppet genomgående i texten för att hålla oss 
konsekventa.  

1.5. Metod 

För att undersöka den svenska nyhetsrapporteringen kring konflikterna samt 
terrorattackerna och hur ofta de omnämns i media har vi utfört en kvantitativ 
innehållsanalys där vi räknat förekomsten av nyhetsartiklar gällande dessa ämnen, 
då vi anser att en sådan metod är lämplig för att finna mönster i en större mängd 
material (Bergström & Boréus, 2012; 51-52). Analysenheterna är Israel-Palestina 
konflikten, konflikten i Centralafrikanska republiken, terrordådet i Paris och 
terrordådet i Nigeria. Vi har använt oss av sökdatabasen Mediearkivet, som är 
Skandinaviens största mediearkiv och samlar nyhetsartiklar från över 700 svenska 
tryckta dagstidningar (Mediearkivet, 2015). Därmed har vi samlat statistik från 
både tryckt press och online-artiklar vilket har givit oss en omfattande bild av den 
svenska utrikesrapporteringen. 

I Undersökningen har vi avgränsat oss till två� olika tidsspann. 
Nyhetsrapporteringen kring Israel-Palestina och Centralafrikanska republiken har 
studerats under hela 2014 eftersom det var ett år då�båda konflikterna blossade 
upp med tusentals döda och ännu fler skadade. Israel-Palestina konflikten har 
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definierats som “Gaza”� i sökningen eftersom det främst var där konflikten 
utspelade sig under året. Vi har även valt att använda “Israel”�som den främsta 
aktören, då�konflikten under 2014 var koncentrerad på�den israeliska staten kontra 
olika mindre, palestinska rörelser samt den palestinska befolkningen. 

Terrorattackerna i Paris och Nigeria, som skedde under samma vecka, har 
undersökts från den 7 januari och en vecka därefter. Undersökningen baseras 
således på�likvärdiga och jämförbara uppgifter som kan uttryckas och analyseras 
med siffror (Esaiasson m.fl., 2007; 223). 

 
Vi har utfört sökningen på två olika nivåer med olika sökkombinationer på 
respektive nivå: 
 

Söknivå�1: Sökning på�landet/fallet + ordet “konflikt”/”terrordåd” 
Det vill säga; Gaza konflikt, Centralafrikanska republiken konflikt, Paris 

terrordåd, Nigeria terrordåd 
Söknivå� 2: Sökning på� landet/fallet + ordet “konflikt”/”terrordåd”� + de 

främsta aktörerna/nyckelord i konflikten 
Det vill säga; Gaza konflikt Israel, Centralafrikanska republiken konflikt 

Séléka Anti-Balaka, Paris terrordåd Charlie Hebdo, Nigeria terrordåd Boko 
Haram. 
 
Vi har därmed utläst hur många nyhetsartiklar som publicerats gällande fallen 
men även vilket djup de har, vilket gör att vår insamlade data kan kategoriseras 
efter detta.  

Hade medias nyhetsflöde varit en direkt avspegling av världspolitiska 
händelser borde rapporteringen från de konfliktdrabbade områdena vara ungefär 
proportionerlig. Terrorattacken i Nigeria var jämförelsevis mer omfattande än den 
i Paris med hundratals fler dödsoffer, och man skulle då� kunna anta en större 
medial uppmärksamhet kring den. Dock visar undersökningen ett mönster som 
tyder på� raka motsatsen med ett markant större nyhetsflöde om terrorattacken i 
Paris än i Nigeria och detsamma gällande Israel-Palestina konflikten motsvarande 
Centralafrikanska republiken. Den kvantitativa delen svarar således 
frågeställningen då� det går att utläsa att det råder en skillnad i svensk 
nyhetsrapportering utifrån vilken plats eller händelse det rapporteras utifrån. 

1.6. Material 

Till undersökningen har vi främst sekundärkällor dels i form av nyhetsartiklar till 
den kvantitativa analysen och akademiska artiklar, rapporter och tryckt litteratur 
till teoridelen. Följande kommer en introduktion till de mest använda källorna.  
     En utav de främsta källorna till uppsatsen är boken ”Stealths Conflicts” av 
Virgil Hawkins. Boken är en unik beskrivning av hur världen systematiskt 
ignorerar vissa konflikter och händelser. Då verket låg till grund för vår grundidé 
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till uppsatsen används många av Hawkins argument för vilka konflikter som har 
blivit valda respektive de som har förbisetts.  
    Till de olika avsnitten har vi valt ut relativt olika källor av olika vetenskaplig 
tyngd. En anledning till detta är att det finns mer skrivet av högre kvalitet kring 
vissa av konflikterna än andra. Dock, kanske främst på grund av att det råder en 
utbredd osäkerhet kring vad som egentligen skedde i Nigeria består källorna till 
bakgrundsavsnittet om terrorattentatet av material från Amnesty International 
(Amnesty International, 2015:1) och Human Rights Watch (Segun, 2015) då vi 
antar att de har störst tillgång till information såsom satellitbilder, samt att dessa 
källor kan anses vara så nära primärkällor som det går i detta fall. Vidare är 
bakgrundsfakta till konflikterna en blandning av olika sorters källor för att ge en 
så neutral bild som möjligt, men är baserade på fakta från vedertagna källor så 
som UCDP, HRW och UNHCR. Detta då vi anser dem vara relativt opartiska och 
transparenta informationskällor med stora delar bestående av förstahandsmaterial 
från egna fältarbetare. I vissa delar av texten har vi kompletterat med nyhetskällor 
och andra mindre organisationer, exempelvis i stycket om Centralafrikanska 
republiken då det inte fanns tillräckligt mycket fakta om konflikten i de ovan 
nämnda källor.  
   Vad gällande teoriavsnittet om mediekritik och propagandamodellen är källorna 
endast hämtade från Chomskys egen hemsida, varav den ena artikeln är skriven av 
Edward Herman, en av grundförfattarna till modellen. Vi är medvetna om att det 
finns mycket kritik till deras modell, vilket kommer att diskuteras i 
nästkommande kapitel. Till den postkoloniala teorin valde vi att utgå från boken 
”An Introduction to Post-Colonial Theory” av Peter Childs och Patrick Williams. 
Boken ger en övergripande bild av teorin genom att sammanfatta flera 
nyckelpersoner kopplade till ämnet som exempelvis Frantz Fanon, Edward Said 
och Gayatri Spivak, men boken täcker även mindre kända teoretiker.  

1.7. Källkritik 

Till undersökning och diskussion har vi valt källor efter premissen att ge en annan 
bild än den som mainstreammedia ger ut. Då det kan argumenteras för att 
västerländsk media har en mer eller mindre liberal prägel, har vi sökt 
teoribildningar från en mer vänsterinriktad sida, såsom postkolonialism samt 
Chomsky och Hermans propagandamodell. Då vi anser mainstreammedia vara 
liberalt vinklad vill vi framföra en motvikt. Vi är medvetna om att delar av 
uppsatsen därmed blir vinklade och varken objektiva eller neutrala. Syftet med 
detta är att ge en annan bild av verkligheten, utan att med det säga att vi själva 
sitter på sanningen. Inom ramen för denna uppsats anser vi att det är en för stor 
ambition att försöka komma fram till en självklar sanning, utan istället diskutera 
alternativ till den allmänna uppfattningen kring medias konfliktrapportering och 
försöka ge en bredare bild av dess faktiska implikationer runt om i världen samt 
visa på konkret statistik på den snedfördelning vi resonerar kring.  
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Vad som även är viktigt att beakta i studien är att det i många konflikter råder 
ett stort mörkertal gällande antal dödsoffer. Konflikter som studeras noggrant av 
internationella aktörer har följaktligen mer exakta siffror på�dödsfall och verkar 
således ofta allvarligare än de konflikter där många dödsoffer aldrig officiellt 
räknas på�grund av bristfälligt internationellt intresse och engagemang (Hawkins, 
2008; 9). Detta skildras tydligt i en konflikt som Israel-Palestina där det finns 
precisa siffror på� antal attacker av respektive part, och likaså� antal dödsoffer 
konflikten har medfört (BBC, 2014), i kontrast till Centralafrikanska republiken 
där det saknas uppdaterade, officiella siffror.  
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2. Israel – Palestina och 
Centralafrikanska republiken 

I följande avsnitt berörs konflikten Israel-Palestina och Centralafrikanska 
republiken för att ge en kort bakgrund till vad som har utspelat sig under det 
gångna året 2014. 
 

1.1. Konflikten Israel-Palestina 

Israel-Palestina konflikten har pågått sedan 1948 då staten Israel bildades och har 
sedan dess varit en kamp om gränsdragning och territoriell tillhörighet. De 
främsta aktörerna i konflikten har varit den israeliska armén kontra olika 
palestinska motståndsrörelser, bland annat Hamas, som än idag kämpar för en 
självständig, palestinsk stat. Under årens lopp har både civila och soldater dödats 
från båda sidor under de perioder konflikten har intensifierats. Parallellt har det 
även utspelats konflikter mellan Israel och de omkringliggande arabländerna 
såsom Syrien, Egypten och Jordanien vilka motsätter sig en israelisk stat (UCDP, 
2014). 

Under sommaren 2014 blossade konflikten upp till dödliga nivåer. 
Stridigheterna tog fart efter den 11 juni då�den israeliska militären inledde militära 
operationer till följd av att tre israeliska tonåringar hade dödats av palestinier på�
Västbanken. Både Israel och Hamas utförde under juli och augusti månad 
allvarliga krigsbrott i Gaza och de två� våldsamma månaderna fick förödande 
konsekvenser för båda parter. Israels försvarsstyrkor utförde både flygoffensiver 
och markoffensiver i Gaza och när vapenvilan slöts i augusti beräknades minst 
2100 palestinier ha dödats i stridigheterna, varav ungefär 1500 var civila och 538 
av dem var barn. 11 000 människor, mestadels civila, skadades. De tiotusentals 
israeliska attackerna på�palestinsk mark resulterade i omfattande förstörelse som 
lämnade 22 000 människor hemlösa, 108 000 människor på� flykt och 
hundratusentals människor utan tillgång till rinnande vatten eller elektricitet.   

Israels militäroperationer förstörde ett 20-tal skolor och infrastruktur på�
många platser vilket försvårade hjälparbetet i regionen. Den israeliska armén 
utförde även hundratals razzior i försök att arrestera Hamas-supportrar och barn 
som deltagit i anti-israeliska offensiver, i oktober var 163 palestinska barn 
fortfarande i israelisk fångenskap (Human Rights Watch, 2015). 

Hamas och palestinska arméer i Gaza attackerade även den israeliska 
befolkningen som svar på�Israels offensiver, vilket resulterade i 66 döda israeliska 
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soldater och 5 döda civila. Mindre palestinska rörelser med hjälp av civila utförde 
tusentals granatattacker och stenkastningsaktioner mot Israel. Våldet inom olika 
palestinska grupperingar ökade också�och minst 25 personer avrättades i Gaza 
efter att ha blivit anklagade för samarbete med Israel (BBC, 2014). De våldsamma 
sommarmånaderna lade stora delar av regionen i ruiner, men mycket tack vare 
den internationella uppmärksamheten för det konfliktdrabbade området lyckades 
mer än 80% av befolkningen i Gaza få� tillgång till humanitärt bistånd (Human 
Rights Watch, 2015). 

1.2. Konflikten Centralafrikanska republiken 

Konflikten i Centralafrikanska republiken har i stort sett pågått sedan Frankrike 
lämnade landet efter mer än ett halvt sekel av exploaterande kolonialstyre. Den 
politiska arenan i Centralafrikanska republiken har sedan självständigheten, likt 
många andra forna kolonier i Afrika, präglats av makthungriga ledare som har 
upprättat auktoritära styren för att själva kunna nyttja landets naturresurser 
(UCDP, 2014). Dessa ledare har ständigt motarbetats av politiska och militära 
rebellstyrkor och landets politik har under de senaste decennierna bestått av ett 
maktspel där frågor om politiskt ledarskap och tillgången till mineralrika områden 
stått högst upp på agendan (Enough Project, 2015). 

Centralafrikanska republiken är även omgivet av andra konfliktdrabbade 
länder så�som Chad, Sudan och Congo vilket periodvis har ökat oroligheterna i 
landet och bidragit till ett omfattande vapenflöde mellan länderna (UCDP, 2014). 
Situationen i Centralafrikanska republiken har också�stundtals destabiliserats av 
andra länders och internationella aktörers inblandning då� dessa har sökt 
ekonomiska vinningar i landet (Enough Project, 2015). 

Landets politiska situation har, framförallt under 2000-talet, karaktäriserats av 
oenigheter mellan de flertaliga etniska och religiösa grupper som landets 
befolkning utgörs av, i synnerhet mellan kristna och muslimer. Politiska partier 
har varit präglade av lojalitet gentemot grupperna vilket har ökat klyftorna mellan 
befolkningen i landet och ytterligare bidragit till instabilitet då� varje sittande 
president har gynnat sin etniska och religiösa grupp (Säkerhetspolitik, 2014). 

Under de senaste åren har den främsta problematiken i landet gällt konflikten 
mellan grupperna Séléka och anti-Balaka som båda hävdar sin rätt till 
regeringsmakten. Seléka består främst av muslimer från den norra delen av landet 
och anti-Balaka av landets kristna majoritet från söder. Grupperna har delade 
åsikter beroende på� regional härkomst och religiöst förhållningssätt, vilket har 
legat till grund för de senaste årens stridigheter då�grupperna har, genom attacker 
mot varandra och civilbefolkningen, försökt ta över diamant- och mineralrika 
landområden. Fredsförhandlingar mellan dessa grupper skrevs under i juli 2014 
men oroligheterna bröt ut igen i oktober och har sedan dess fortskridit i samma 
våldsamma bana. Vid sidan av deras kamp härjar också�mindre rebellgrupper från 
olika etniska grupperingar som även dem försöker ta över områden rika på�
naturresurser (UCDP, 2014). 
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2014 var ett förödande år för befolkningen i Centralafrikanska republiken då�
våldet eskalerade kraftigt. Under de fyra första månaderna beräknas konflikten ha 
skördat 2000 människoliv, främst på� grund av de brutala attacker mot 
civilbefolkningen som de stridande militära grupperna utförde. Under dessa 
månader tvingades tusentals muslimer fly från huvudstaden Bangui på�grund av 
rädsla för attacker av anti-Balaka som sökte hämnd för vad Séléka gjort mot den 
kristna befolkningen (Enough Project, 2015).  

I vissa städer har samtliga muslimer fått evakueras på�grund av den allvarliga 
hotbilden mot dem, och internationella samfundet utropade under året en risk för 
folkmord (Insight on Conflict, 2014). Senare siffror tyder på�att det under 2014 
dog mer än 5000 människor i konflikten mellan kristna och muslimer, baserat på�
räkning av kroppar. Denna siffra är mer än dubbelt så� hög som den senaste 
officiella siffran av FN i april 2014 som räknade ungefär 2000 dödsoffer, men det 
råder en stor osäkerhet kring exakta siffror eftersom man räknar med ett stort 
mörkertal (Al Jazeera, 2014). 

Strider mellan soldater var under året relativt få� medan attacker på�
civilbefolkningen sköt i höjden. Båda grupperna anklagades för allvarliga brott 
mot civilbefolkningen och mänskliga rättigheter och Internationella 
brottsmålsdomstolen har tidigare inlett utredningar kring anklagelser om mord, 
våldtäkter och rekrytering av barnsoldater i landet. Séléka anklagades under året 
för att ha förstört byar och utfört våldtäkter och mord på�kvinnor och barn (HRW, 
2015). Anti-Balaka har pekats ut som ansvariga för att ha utfört brutala attacker 
mot den muslimska civilbefolkningen och vittnesmål säger sig ha sett muslimer 
bli halshuggna och ihjälbrända av anti-Balaka, ofta i moskéer som en symbol för 
att uppnå�deras mål att ”döda alla muslimer”�(Vox, 2014). 

De ständiga oenigheterna om den politiska makten i landet har delat 
befolkningen enligt etniska och religiösa linjer och den bräckliga statsmakten 
saknar idag styrka att skydda civilbefolkningen (Vox, 2014). Trots att denna 
omfattande konflikt har lett till att 2,5 miljoner människor i landet är i behov av 
humanitär hjälp, 800 000 människor är på�flykt, tusentals människor har dödats 
och våldtagits, hundratals barn har rekryterats till arméer, byar och religiösa 
byggnader har bränts ner (Human Rights Watch, 2015) har konflikten fått en 
relativt liten internationell uppmärksamhet och UNHCR varnade världen för att 
situationen i Centralafrikanska republiken höll på� att bli en bortglömd kris 
(UNHCR, 2015). Trots att situationen i landet beskrivs som en humanitär 
katastrof i omfattande storlek faller den mellan stolarna för den internationella 
uppmärksamheten och landet har exempelvis bara mottagit hälften av det 
ekonomiska stöd de hade behövt för att möta problematiken (Migration Policy 
Institute, 2014). 
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3. Paris och Nigeria 

I följande avsnitt berörs terrordåden i Paris och Nigeria vilka utspelade sig i 
början av 2015. Centralt är Charlie Hebdo i Paris och Boko Haram i Nigeria. 
 

1.1. Charlie Hebdo i Paris 

 
Onsdagen den 7e januari 2015 sköts tolv personer till döds under ett 
redaktionsmöte på satirtidningen Charlie Hebdo i Paris (Moberger, 2015). På 
torsdagen sköts ytterligare en polis till döds och 16 personer togs som gisslan i en 
judisk matbutik centralt i Paris. Direkt efter terrordådet sattes en enorm polisinsats 
in och landets säkerhet höjdes, vilket ledde till att de tre medverkande 
terroristerna tillslut hittades och dödades. Redan samma kväll höll Frankrikes 
president Francois Hollande tal till nationen och då delar av händelsen filmats av 
en fransk journalist från ett närliggande hustak fick omvärlden snabbt reda på vad 
som hade hänt. På söndagen samlades människor runt om i världen i massiva 
demonstrationer som stöd till Charlie Hebdo och de liv som skördats, bara i 
Frankrike beräknas runt fyra miljoner deltagit i manifestationer runt om i landet 
(ibid). 
     Satirtidskriften Charlie Hebdo ges ut en gång i veckan med en genomsnittlig 
upplaga på 75000 exemplar (ibid). Då tidningen publicerar satir kring många 
olika ofta kontroversiella ämnen är det inte första gången den utsatts för hot. 2006 
återpublicerades den danska Jyllands-Postens 12 teckningar på profeten 
Muhammed, vilket ledde till världsomfattande protester och stämningar mot 
tidningen från ett flertal muslimska samfund. Dock lyckades Charlie Hebdo 
juridiskt bli friade från alla anklagelser med hänvisning till att publikationerna var 
riktade mot muslimsk terrorism och inte mot islam i allmänhet. Några år senare, 
2011, utsattes tidningen för ett bombdåd där stora delar av redaktionen förstördes 
som följd av ytterligare en publikation av Muhammedteckningar. Vid årsskiftet 
2012 till 2013 släpptes en tecknad biografi över Muhammed vilket var ett projekt 
som på många vis utmanade den muslimska traditionen av att inte avbilda 
profeten. Alla dessa publikationer, vare sig i satir eller inte, har lett till att 
Jihadistsajter runt om i världen kommit med återupprepade hot och uppmaningar 
till aktioner gentemot tidningen, vilket terrorattentatet den 7e januari är ett tydligt 
resultat av (ibid). 
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1.2. Boko Haram i Nigeria 

Samma vecka som världen fokuserade på attentatet i Paris rapporterades Boko 
Haram utfört terrordåd på daglig basis i staden Baga med närliggande områden i 
nordöstra Nigeria (Segun, 2015). Exakta dödssiffror är omöjligt att fastställa, 
under veckan rapporterades det om allt från ett dussin till tvåtusentals människoliv 
som skördats. Human Rights Watch kunde drygt en vecka efter de värsta 
bombräderna den 3e januari få fram satellitbilder vilka visade på en storskalig 
förödelse (ibid).   

Enligt Amnesty anses terrordådet i Baga där staden så�gott som totalförstördes 
vara den värsta massakern i Boko Harams historia, vilket visar på�ett mönster av 
en allvarlig upptrappning av organisationens våld gentemot civilbefolkningen 
(Amnesty International, 2015:1). Terrorattentaten resulterade i en total ockupation 
av området av Boko Haram, därav fanns inget utrymme för de som flytt området i 
panik att återvända för att begrava sina anhöriga. Än mindre fanns en chans för 
internationella observatörer att komma in i området för att räkna hur många som 
faktiskt hade dött (Amnesty International, 2015:2). Således finns anledning att 
förhålla sig misstänksam mot Nigerias försvarsdepartements officiella siffror på�
att antal dödsoffer inte övergick 150 stycken, när satellitbilder och vittnesmål talar 
för betydligt fler än så�(ibid). 

Boko Haram, eller mer specifikt Jama atu Ahlis Sunna Lidda a Waati Wal 
Jihad, står enkelt översatt för ”västlig (ut)bildning är förbjuden”� (Amnesty 
International, 2015:3). Gruppen är emot alla sorters sekulära 
myndighetsutövningar och har stridit mot den Nigerianska staten sedan 2009. 
Under de senaste åren har omvärlden kunnat åskåda en eskalerande intensitet av 
bombattacker och räder av städer och byar resulterande i tillfångatagande och 
dödande av civila samt ockupering av större städer i de nordöstra delarna av 
landet (ibid). Boko Haram är uttalat emot allt sådant de anser vara influerat av 
väst, såsom röstningsförfarandet eller sekulariserad utbildning. Sedan 2013 har 
runt 330 attacker utspelat sig, med minst 5400 dödade i Nigerias norra områden 
(ibid). 
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4. Resultat Mediearkivet 

 
Nedan följer operationaliseringen av den kvantitativa analysen av de fyra 
konflikterna utfört i Mediearkivet Retriever. 

          

Gaza konflikt: 1176 träffar 
Centralafrikanska republiken konflikt: 679 träffar 
Paris terrordåd: 1462 träffar 
Nigeria terrordåd: 113 träffar 
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Gaza konflikt Israel: 1029 träffar 
Centralafrikanska republiken konflikt Séléka Anti-Balaka: 249 träffar 
Paris terrordåd Charlie Hebdo: 587 träffar 
Nigeria terrordåd Boko Haram: 76 träffar 
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5. Diskussion 

I nedanstående avsnitt följer en diskussion kring de implikationer resultaten av 
ovanstående kvantitativa analys sammankopplat med de utvalda teorierna ger för 
konflikterna i fråga. 

1.1. Israel-Palestina och Centralafrikanska republiken 

 
Under 2014 eskalerade oroligheterna både i Israel-Palestina regionen och i 
Centralafrikanska republiken. Trots att de två konflikterna utspelade sig på vitt 
skilda platser i världen har de en del gemensamma nämnare. 

Exempelvis grundar sig konflikterna till stor del på�händelser under mitten av 
1900-talet, men de har båda komplexa, historiska rötter som sträcker sig ännu 
längre tillbaka i tiden än så. Konflikternas utformning har vissa likheter då�både 
Israel-Palestina konflikten och den i Centralafrikanska republiken har varit 
genomgående multidimensionella då� konflikter mellan de respektive staterna 
kontra militära grupper inom regionerna har skett parallellt med oenigheter med 
andra, omkringliggande länder samt attacker mot civilbefolkningarna (UCDP, 
2014). Den allra tydligaste gemensamma faktorn mellan konflikterna är att de till 
stor del baseras religiösa oenigheter, då�människor på�båda håll dödas på�grund av 
deras religiösa tillhörighet. Till följd av dessa oenigheter eskalerade konflikterna 
under 2014, vilket resulterade i tusentals döda och ännu fler skadade, 
totalförstörda områden och omfattande flyktingströmmar. 2014 var således ett år 
som på�många sätt var förödande för båda regionerna (Human Rights Watch, 
2015). 

På� vissa plan skiljer sig dock konflikterna åt. En utav de markanta 
skillnaderna gällande de båda konfliktdrabbade områdena var att under året, då�
bomberna föll över Gaza, riktades hela världens ögon dit medan situationen i 
Centralafrikanska republiken föll mellan stolarna för den internationella 
uppmärksamheten och höll på� att bli en utav de största bortglömda kriserna i 
modern tid enligt FN (UN News Centre, 2015). I det svenska nyhetsflödet fick 
Israel-Palestina konflikten långt större uppmärksamhet än konflikten i 
Centralafrikanska republiken, då� det på� vår första söknivå� hade rapporterats 
ungefär dubbelt så� mycket om Israel-Palestina än om Centralafrikanska 
republiken, och nästan fyra gånger så�mycket på�vår andra söknivå. Följaktligen 
är det utrikespolitiska nyhetsflödet varken proportionerligt eller 
verklighetsförankrat, då media ständigt drar sina egna skiljelinjer för vilka 
konflikter eller händelser som är av relevans för omvärlden.   
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Med hundratals fler artiklar på� båda söknivåer blir följdfrågan; hur kan en 

konflikt få�så�pass mycket mer uppmärksamhet än en annan, trots att de är ungefär 
lika omfattande och resulterade i nästan lika många dödsoffer under perioden? 

Det är tydligt att det utrikespolitiska nyhetsflödet karakteriseras av en 
genomgripande selektivitet och strukturer som sätter vissa händelser och 
konflikter framför andra. De postkoloniala dragen tar sig i uttryck genom dessa 
strukturer som ger människor och platser olika värde, beroende på�västvärldens 
vilja och intresse (Childs & Williams, 1997; 206).  

Faktum är att Israel-Palestina har haft en unik status i det internationella 
nyhetsflödet ända sedan bildandet av den israeliska staten. Tidningar och 
utrikeskorrespondenter från världens alla hörn har på� en daglig basis gett 
omvärlden en tydlig kartläggning av konflikten och den politiska situationen i 
området medan andra konflikter ofta har hamnat i glömska. Ett tydligt exempel 
som understryker denna skeva fördelning är från år 2005 då� Israel-Palestina 
tillsammans med Irak fick mer medial uppmärksamhet än hela den afrikanska 
kontinenten, räknat utifrån tre av världens främsta utrikespolitiska nyhetssidor 
Agence France Press, Associated Press och Reuters (Hawkins, 2008; 111). Trots 
att Israel-Palestina konflikten har skördat tusentals färre offer än i många 
konflikter i Afrika har den ändå� ständigt haft en central position i det 
internationella nyhetsflödet (Hawkins, 2008; 2). 

Citatet som säger att ”one dead fireman in Brooklyn is worth five english 
bobbies, who are worth 50 arabs, who are worth 500 africans”� verkar sålunda 
vara en rimlig reflektion av verkligheten utifrån statistiska undersökningar. Men 
sanningen är att i västerländsk media är Afrikas befolkning inte ens värd detta. 
Om man exempelvis jämför situationen i Kongo, den blodigaste konflikten sedan 
de två�världskrigen, med Israel-Palestina konflikten beräknades ungefär 1 850 000 
människor ha fallit offer för kriget i Kongo under de två� första konfliktåren, 
gentemot Israel-Palestinas 2000 dödsoffer. CNN, som är en utav världens främsta 
nyhetsbolag, rapporterade trots Kongos betydligt mer omfattande konflikt 53 
gånger mer om Israel-Palestina under konfliktens två�första år. Slår man ut det i 
de siffror som ovanstående citat försöker förklara så�ses ett liv i Israel-Palestina 
som jämbördigt med 49 000 liv i Kongo (Hawkins, 2008; 109). Människors lika 
värde, som är en av de viktigaste beståndsdelarna i det västerländska samhället, 
verkar ha glömts bort när det gäller nyhetsrapportering som istället är formad av 
en djupt rotad struktur som skiljer på�vilka människor, platser och händelser som 
är värda att rapportera om (Mänskliga rättigheter, 2015). Trots att 88% av alla 
konfliktrelaterade dödsfall efter kalla kriget har skett på� den afrikanska 
kontinenten har media generellt förbisett dessa konflikter och kvantitativt 
producerat mindre rapporter om dem än om många andra konflikter i världen, 
oberoende av konfliktens omfattning eller de humanitära kostnaderna som de har 
medfört (Hawkins, 2008; 25, 109). En undersökning som gjordes mellan 1988 och 
1998 från 11 olika mediekällor presenterade resultatet att de länder som det 
rapporteras mest om i det internationella nyhetsflödet är USA, Ryssland, Kina, 
Israel-Palestina, Storbritannien, Jugoslavien, Irak, Japan, Iran och Sydafrika (Tai,   
2000; 343). Så� trots att konflikter på�den afrikanska kontinenten mäter högst i 
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siffror gällande  exempelvis konfliktrelaterade dödsoffer så�är det bara ett land där 
som nämns frekvent. Av de nyhetsartiklar som faktiskt var relaterade till Afrika så�
handlade en majoritet av dem om politiska övergångar, vilket troligen också�var 
anledningen till att Sydafrika fick relativt stort medialt utrymme då� de under 
denna period gick igenom en demokratiseringsprocess (Tai, 2000; 346). Detta 
förstärker ytterligare teorin att media systematiskt prioriterar länder som liknar 
eller  börjar påminna om resten av västvärlden. 

Israel-Palestina konflikten tycks dock ha fallit inom ramarna för vad 
västvärlden anser vara intressant och värdefullt att uppmärksamma, vilket 
tydliggör att om en konflikt eller händelse ska få�utrymme i det internationella 
nyhetsflödet måste denna på�ett eller annat vis stimulera västvärldens intressen 
(Childs & Williams, 1997; 18). Varför Israel-Palestina har blivit vald till sin unika 
plats i det internationella nyhetsflödet kan man endast spekulera kring. Troligen är 
det en blandning av flera påverkande faktorer: att västvärlden har ekonomiska 
intressen i Mellanöstern och därför vinner på�en politisk stabilitet i området, att 
det var ett FN-beslut att bilda staten Israel och att det internationella samfundet 
därför tar på�sig ett ansvar för situationen där(Hawkins, 2008; 83, 189), eller att 
västvärlden känner sympati för den judiska befolkningen som under andra 
världskriget genomlevde historians värsta folkmord(Nationalencyklopedin, 2015).  

Något annat som tycks påverka konflikters ställning i det internationella 
strålkastarljuset är dess nyhetsvärde, som ofta är grunden till vilka nyheter media 
väljer att rapportera om (Holm, 2002; 464). Media informerar inte på�ett objektivt 
vis om vad som faktiskt händer i världen, utan närhetsprincipen och rasmässiga, 
religiösa eller etniska identitetsfaktorer har fått allt större betydelse för dessa 
nyhetsströmningar eftersom västvärlden tenderar att konsumera nyheter som vi 
kan relatera till och sympatisera med (Hawkins, 2008; 125). Detta har i sin tur en 
påverkan på�de vinstmaximerande mediebolagen som placerar sina reportrar där 
rapporter med högt nyhetsvärde kan produceras (Herman, 1996). Om det är 
riskfyllt och kostsamt att sända reportrar till ett konfliktdrabbat land, samtidigt 
som rapporter därifrån inte har något nyhetsvärde så�prioriteras de ofta bort, de är 
helt enkelt inte ”värda besväret”�(Holm, 2002; 465). 

Det är i sprickan mellan högt nyhetsvärde och dess motpol som 
Centralafrikanska republiken, och en rad andra afrikanska konflikter, faller i 
skymundan. Media har en tendens att uppmärksamma konflikter eller händelser 
när de når sin kulmen, eftersom det är när dödssiffrorna når höga höjder och 
massvält eller omfattande flyktingströmmar breder ut sig som media säljer flest 
rapporter (Jakobsen, 2000; 131). Om en konflikt av någon anledning hejdas så�
tappar nyhetsbolag snabbt sitt intresse för området, och likaså�gäller när länder 
går igenom utvecklingsprocesser för att nå�fred (Jakobsen, 2000; 137). Genom att 
endast rapportera om de mest våldsamma perioderna i konfliktdrabbade områden 
har media skapat en bild av Afrika som en avlägsen och hjälplös kontinent, med 
fattiga befolkningar och samhällen så� hårt präglade av konflikter att inget kan 
göras åt situationen. Människor i västvärlden har svårt att identifiera sig med den 
bilden och därmed även svårt att sympatisera med dessa konflikter i jämförelse 
med konflikter som utspelar sig närmre inpå�väst och där befolkningar som liknar 
människor i västvärlden mer kommer till skada (Holm, 2002; 465). Nyheter från 
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den afrikanska kontinenten har på� grund av dessa ouppnådda identitets-och 
närhetsprinciper inget högt nyhetsvärde. Om mediebolag, som är hårt präglade av 
snöbollseffekten då� en central nyhet från ett mediebolag snabbt sprider sig till 
andra, inte rapporterar om de händelser med högst nyhetsvärde så�halkar de efter i 
popularitet vilket också� påverkar mediebolagens prioriteringar gällande 
konfliktrapportering. För övrigt är världens totala nyhetsflöde dominerat av ett 
fåtal västerländska länder som producerar nyhetsrapporter som i sin tur 
distribueras vidare till andra, mindre nyhetskällor (Tai, 2000; 331). Om nyheter 
endast produceras av ett fåtal aktörer, som dessutom är selektiva i deras 
rapporterande utifrån nyhetsvärdet, så skulle detta kunna förklara varför 
afrikanska konflikter genom historian har tenderat att marginaliseras i jämförelse 
mot många andra konflikter i världen. Den internationella uppmärksamheten för 
konflikter i världen kan liknas vid en ond cirkel där förbisedda konflikter förblir 
försummade på grund av medias selektivitet som styrs utifrån västerländska 
preferenser (Hawkins, 2008; 126-127). 

1.2. Paris och Nigeria 

 
Efter vår kvantitativa undersökning kan vi konstatera att det råder en skev 
fördelning mellan rapportering om Paris motsvarande den om Nigeria. I söknivå 1 
där vi endast sökte på orden ”Paris/Nigeria + terrordåd” var resultatet att det 
rapporterats hela 12 gånger så mycket om Paris som Nigeria, med 1462 respektive 
114 träffar på antal artiklar. Utan mer djupgående information kring artiklarnas 
innehåll kan vi konstatera att det är en absurd skevhet i proportion till många som 
dog i terrorattackerna. Detta blir ännu mer skrämmande i kombination med 
resultatet från söknivå 2, där vi sökt efter artiklar som mer specifikt berört 
terrorattackerna i fråga, med område, terrordåd samt främsta aktör som 
sökinstrument. Här visade nyhetsrapporteringen om Charlie Hebdo på 587 träffar, 
mot Boko Harams 76, således mer än 7 gånger mer om den förstnämnda än den 
sistnämnda. Med användning av Chomskys och Hermans propagandamodell 
kommer vi i följande avsnitt diskutera vilka förklaringsfaktorer som kan ligga 
bakom den ojämna rapporteringen.   

Med Paris 12 dödade jämfört med Nigerias 2000 framstår det vilka liv som 
värderas högst, vilka kroppar som är mest värda att sörja. Under slöjan av 
argumentet att det handlar om medkänsla med ”liknande”�framstår de fortfarande 
existerande rashierarkier vilka manifesterar Europas och Nordamerikas dominanta 
ekonomiska och politiska ställning världen över (Childs & Williams, 1997; 206). 
Rashierarkier som sätter den vita västerländska kroppen över alla andra tänkbara 
färger och etniciteter. Rashierarkier som rättfärdigar avhumanisering och 
exploatering av ”den andra”; de som står långt ifrån både i geografisk distans 
likväl i utseende, religion och värderingar. Som internaliserar vilka liv som ses 
som mer värda än andra. Som kan förklara varför det i västerländsk media råder 
en ojämförbar vikt vid rapportering kring terrorattacker där vita och icke-
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muslimska dör. Som bakom argument om närhetsprinciper försöker rättfärdiga 
varför terrordådet i Paris totalt överskuggar detsamma i Nigeria (Shearlaw, 2015). 

Dessa idéer om vissa människors högre ställning än andra har sedan 
hundratals, kanske tusentals år rättfärdigat europeisk kolonialisering och 
västerländsk invasion (Childs & Williams, 1997; 3). Samtidigt som de i dagsläget, 
trots en omfattande kunskap om kolonialiseringens fatala följder, tycks rättfärdiga 
varför runt 2000 tagna nigerianska liv glöms bort. Yttrandefriheten är inte absolut, 
inte universal och implementeras absolut inte jämlikt över vår globala värld. Väst 
väljer att hylla enskilda vita journalister som martyrer för yttrandefriheten, när 
80% av alla som dödas i terrorattacker idag i världen är muslimer i den islamska 
delen av världen (Von Hall, 2015). Något som med största sannolikhet även ger 
avkall på�vilka journalister i världen som är mest utsatta. Bättre blir det inte heller 
av de underliggande strukturer som enligt propagandamodellen formar medias 
selektiva rapportering om världspolitiska händelser (Cromwell, 2002).  

I västerländska samhällen tycks en konsensus råda kring vår skepsis och 
rationalism i upplysthetens namn (Cole, 2015). Oändliga mediala resurser och en 
aldrig tidigare skådad nivå�på� informationsflöde används som förutfattade bevis 
på�att vi har bra koll på�vår omvärld. Att vi har en rättvis uppfattning om vad som 
utspelar sig på� den globala arenan. Samtidigt som vi dunkar oss själva och 
varandra i ryggen för vår upplysthet och tolerans i demonstrationståg för Charlie 
Hebdo, råkar således det faktum att tvåtusen personer dödats i Nigeria glömmas 
bort. En vanligt förekommande ursäkt har varit distans: i tid och rum, i kultur och 
religion. En distans det mer sällan talas om är den i färg. I etnicitet. I ras. Men att 
det är denna distans i form av en hegemonisk vithetsnorm som sätter agendan för 
vad som ”får plats”�i det mediala utrymmet kan under postkolonial lupp ses som 
relativt självklart (Childs & Williams, 1997; 206). 

Att den yttrandefrihet runt 4 miljoner demonstranter står upp för samtidigt är 
syftad till en tidning som direkt riktat sig mot muslimer, allt för ofta i form av 
direkt rasistiska och islamofobiska provokationer, ifrågasätts ytterst sällan (Cole, 
2015). Även fast dessa publikationer rättfärdigas som satir, är gränsen suddig hur 
långt en satir kan gå�innan dess budskap inte kan tolkas som något annat än direkt 
provocerande och nedgraderande. Frågan är om det är möjligt att stödja rätten att 
uttrycka obscena och rasistiska uttalanden utan att samtidigt stödja dess innehåll. 
Dessutom kan det ifrågasättas om det sett likadant ut ifall vita västerländska 
kroppar hade gjorts till satir på�samma vis. Om till exempel de företag som står 
bakom reklamfinansiering av Charlie Hebdo eller andra tidningar som rapporterat 
om attentatet sett med lika stor acceptans till om satiren var riktad mot dem och 
inte muslimer (Cromwell, 2002).  

Möjligen kan det argumenteras för att propagandamodellens fjärde filter; 
rädsla för kritik från viktiga samhällsaktörer, hämmat journalisterna om satiren 
varit riktad mot viktiga makthavare i väst (ibid). Återigen står det tydligt vilka 
kroppar som är värda att sörja, vilka som är värda att uppmärksamma. En 
konsensus som hindrar oss från att ägna en rättvis uppmärksamhet åt pågående 
konflikter världen över. En konsensus som tillåter oss att glömma Nigeria och de 
offer som skördats där, för att stödja den vita västerländska yttrandefriheten här. 
Vilket i sig kan kopplas till hur västvärldens relation till andra länder i världen 
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baseras på� vinstintressen: finns ingen vinst att hämta finns inte heller något 
intresse (Childs & Williams, 1997; 18).  

Ojämlikheten i grad av rapportering av de två� olika terrordåden förstärks 
ytterligare av svårigheten reportrar i Nigeria möter i att rapportera direkt från fält 
(Shearlaw, 2015). För nigerianska journalister har inte yttrandefriheten hotats av 
en enskild attack. För dem är yttrandefriheten varken självklar eller konstant. Den 
är under ett konstant hot; de lever under ett konstant hot. För dem kan varje Boko 
Haram-kritisk publikation mötas av en Charlie Hebdo-lik attack, det är snarare 
fråga om när och hur än om. Att kommunikationskanaler såsom internet som tas 
för givet i väst är långt ifrån en självklarhet i Nigeria är ytterligare en faktor som 
försvårar rapportering. Något som dessutom i allra högsta grad är en medveten 
taktik från Boko Harams sida (ibid). Om dessa miljontals yttrandefrihets-
demonstranter menar allvar med sina ståndpunkter, borde det naturliga steget vara 
att försvara yttrandefriheten där den är som mest hotad, såsom i Nigeria.  

Så�långt utvecklas dock inte kampen, så�allomfattande blir den aldrig. Kanske 
på�grund av att världen är strukturerad med den västerländska kulturen i centrum 
och resten av världen i periferin (Childs & Williams, 1997; 18), vilket kan 
förklara varför vi fokuserar på�de nyheter som utspelar sig här eller där vi har 
konkreta kopplingar, och inte till områden såsom Nigeria där befolkningen varken 
är vit eller sekulariserad. Den tredje faktorn i Herman och Chomksys 
propagandamodell förklarar hur journalister är strategiskt placerade runt om i 
världen för att maximera antal för väst relevanta artiklar (Cromwell, 2002). Detta 
kan sägas samspela med postkolonial kritik vilket bidrar till att utsatta områden 
såsom Nigeria bli bilateralt bortprioriterade, delvis på� grund av avsaknad av 
potentiell vinst för tidningsägarna (ibid), delvis på�grund av att det helt enkelt inte 
finns några journalister på�plats.  
     Vad som även kan uppmärksammas är hur Parisattacken inte enbart prioriteras 
i västerländsk media, utan även i Afrikansk media framstår en snedfördelning till 
västs fördel (Alter, 2015). Ett argument till varför det ser ut så kan vara forna 
koloniala band eller mer nutida affärsmässiga band (Childs & Williams, 1997; 
18). Faktum kvarstår oavsett anledning att den diskurs väst har implementerat om 
den vita kroppens överordnande är så allomfattande och implementerad världen 
över att även de som undervärderas påverkas till att följa västs åsikter, vilket 
således resulterar i en enorm maktfaktor till västvärldens fördel (ibid). Den 
imperialistiska strukturen i västvärldens strukturella överordnande kan således 
sägas genomsyra samhällen världen över (Childs & Williams, 1997; 190f). Trots 
att det ofta talas om att gränser har blivit suddigare och världen blivit mer öppen i 
globaliseringens spår kan vi fråga oss, om så är fallet, till vems fördel detta är. 
Handel skapar band, men om de nödvändigtvis är ömsesidigt gynnsamma är inte 
skrivet i sten.  
     Att media och journalister inte gör sin roll i att fungera som en åtminstone 
relativt nyanserad spegel av världen leder detta till ett demokratiproblem. Trots att 
goda krafter finns i samhället är det svårt för dem att verka för fundamentalt 
viktiga frågor som mänskliga rättigheter om de inte får information om vad som 
pågår på de platser i världen som nyhetsrapporteringen glömmer att inkludera. 
Säkert är det inte heller ett självklart medvetet val av journalister att exkludera 
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exempelvis Nigeria, de strukturer och mekanismer vi diskuterat är och verkar i 
mångt och mycket under ytan. Underliggande strukturer påverkar ständigt oss alla 
till att verka på olika sätt, formar samhällsnormer och formar beteenden. Således 
kan även den mest kritiska och skarpa journalisten falla offer för dessa strukturer. 
     Följaktligen måste vi även poängtera att det inte är innehållet i texterna i sig vi 
granskat, utan främst snedfördelningen i proportion. Men många av de 
huvudsakliga källorna vi använt som presenteras i materialavsnittet visar både på 
medvetenhet om dessa strukturer och problematiserar dem. Vi menar att vid en 
diskussion kring strukturella fenomen bör det tas i beaktning att de argument vi 
för fram självfallet inte är applicerbara eller sanna för varje enskilt fall. Istället är 
det generella fenomen som ger utslag på den breda massan som tas i beaktning. 
Trots att statistiken visar att svenska journalister under den valda tidsramen 
rapporterat tolv gånger så mycket om Paris än Nigeria betyder inte det att 
artiklarna av Nigeria nödvändigtvis var av bristande kvalitet eller på andra sätt 
otillfredsställande, snarare tvärtom. Problemet ligger just i att även fast dessa 
artiklar kanske både var informativa och lärorika har de svårt att komma upp till 
ytan när Parisartiklarna totalt överskuggade allt annat den veckan. Således går den 
svenska befolkningen miste om chansen att få en rättvis bild av världen, något 
som borde ligga i allas intresse.  

1.3. Slutsats 

Slutligen kan vi konstatera att vad gällande de fyra valda fallen råder det en 
skillnad i svensk nyhetsrapportering kring konflikter på olika platser i världen. 
Trots att vi inte kan vara säkra på generaliseringsgraden och applicerbarheten till 
andra konflikter eller terrorattentat kan vi statistiskt fastställa att det råder en 
markant skillnad mellan rapporteringen av våra valda fall. Sammanfattningsvis 
rapporterade svensk media i söknivå 1 dubbelt så mycket om Israel - Palestina 
som om Centralafrikanska republiken och hela tolv gånger så mycket om Paris 
som om Nigeria, medan i söknivå 2 rapporterades det fyra gånger så mycket om 
Israel - Palestina som om Centralafrikanska Republiken och runt 7 gånger så 
mycket om Paris som om Nigeria. Statistiken talar för sig själv: den svenska 
konfliktrapporteringen är långt ifrån proportionerlig.  

Förklaringen till vad denna skillnad grundar sig i kan efter ovanstående 
diskussion tänkas grunda sig i strukturella fenomen förankrade i postkoloniala 
tendenser, vithetsnorm och kanske viktigast av allt: västvärldens vinstintressen. 
Strukturer som alla tre tillsammans förklarar Afrikas konstant underordnade roll 
gentemot resten av världen. Strukturer som förklarar Israel-Palestinas 
privilegierade roll i nyhetsflödet i motsvarighet till många andra konflikter i 
världen. Strukturer som förklarar varför nigerianska liv undervärderas och 
bortprioriteras ur rapporteringen. Åtminstone applicerat på�våra valda fall, men 
antagligen till många andra fall runt om i världen, kan vi konstatera att 
postkoloniala förklaringsfaktorer inkluderande forna koloniala band och västs 
hegemoniska ställning visar sig tydligt i konflikthantering och medierapportering. 
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Likaså� kan Chomskys och Hermans propagandamodell åtminstone gällande 
vinstintressen och finansieringsstrukturer mycket väl förklara de resultat vi fått 
fram. Utifrån vår undersökning kan man även dra slutsatsen att de använda 
teorierna är applicerbara under längre tidsspann i form av konflikter men också�
gällande enskilda händelser så� som terrordåden, vilket ökar undersökningens 
trovärdighet och generaliseringsgrad. Detta kan också�användas som argument för 
att media faktiskt inte är en reflektion av verkligheten utan att det existerar 
allmänna, skeva strukturer i det internationella nyhetsflödet där vissa konflikter 
väljs och andra förbises.  
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6. Förslag till vidare forskning 

Under undersökningens gång har vi funnit ett flertal faktorer och fenomen vi 
gärna hade tagit i beaktning om tid och utrymme funnits. Framförallt hade en 
bredare undersökning varit önskvärd för att delvis förstärka vår metods 
applicerbarhet och dels för att stärka generaliserbarheten. Vi är medvetna om att 
två konflikter och två terrorattentat, båda under ett sammanlagt tidsspann av två 
år, kanske inte kan säga så mycket om andra konflikter och terrordåd i andra 
kontexter, vid andra tidpunkter eller på andra platser. Vi anser oss ha lyft på 
locket för en brunn potentiella faktorer för en snedvriden medial 
nyhetsrapportering, men är medvetna om att vi egentligen inte vet så mycket om 
allt som utspelar sig där nere. Kanske främst då vi själva är offer för den typ av 
nyhetsrapportering som råder.  

Vidare kan det vara intressant att granska de implikationer för 
kunskapsbildning medias rapportering ger och om en snedvriden sådan bidrar till 
en orättvis kunskapsbas om världspolitiska händelser. I vår uppsats har vi främst 
fokuserat på�att undersöka hur rapporteringen ser ut just kring våra fyra utvalda 
fenomen, samt försöka finna förklaringsfaktorer kring varför skevheten mellan 
just dessa kan ha uppstått. Därmed hade det varit relevant att även granska vad de 
resultat vi fått fram ger för faktiska implikationer, både i väst men kanske främst 
för civilbefolkningen i de områden vars konflikter glöms bort.  

Exempelvis skulle en sådan implikation vara att vårt bemötande gentemot 
andra formas utefter premisser den andra parten inte kan bestämma över. Risken 
finns att det ger en snedvridenhet i bemötandet av olika flyktinggrupper, där det 
troligen kan finnas relevanta argument för att vi är mer benägna att ta emot 
flyktingar vilka flyr från konflikter vi är väl bekanta med, än de som flyr från 
konflikter som det sällan rapporteras kring. Ett högst aktuellt ämne att koppla till 
skulle exempelvis vara hanterandet av och rapporteringen kring flyktingbåtarna i 
medelhavet (Banke, 2015). 

Ett annat intressant fenomen att undersöka skulle kunna vara relationen mellan 
politik och media. Många talar om CNN-effekten och medias förmåga att påverka 
politiska aktioner. Å�andra sidan rapporterar media ofta utifrån vad som står på�
den politiska dagordningen. Det hade således varit spännande att se vilken utav de 
två� fenomenen som har störst makt och vem det är som faktiskt styr vart den 
internationella uppmärksamheten riktas.  

Slutligen skulle även en jämförelse över tid vara relevant för att se om det 
skett någon förändring vad gällande rapportering, som i sin tur skulle kunna 
kopplas antingen till den nya digitala eran, globalisering eller diskursteorier. Vid 
en mer ingående innehållsanalys av diskursanalytisk eller lingvistisk karaktär går 
det troligen att utläsa intresseväckande varianser i språkbruk kring olika konflikter 
och händelser.  
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