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Abstract 

The essay aims at presenting how Swedish and Turkish media, in the light of Douglas M. 

McLeod's "Protest paradigm", covered the victory and defeat of Muslim Brotherhood between 

June 2012 and July 2013. To achieve this, I have applied discursive text- and semiotic image 

analysis on eight specific online articles from Dagens Nyheter, Aftonbladet, Zaman and 

Milliyet. The results show that the selected material do not live up to the absolute potential of 

protest coverage.  
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Förord 

Först och främst vill jag tacka min fantastiska handledare Christina Douglas som väglett mig 

genom denna intensiva period. Hon svarade alltid på mina frågor och gav kloka råd. Jag vill 

även passa på att tacka min familj och mina vänner som med sitt ovärderliga stöd hjälpt mig 

framåt i arbetet.  
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1 Inledning 

När Hosni Mubarak meddelade sin avgång 11 februari 2011 trodde, eller rättare sagt hyste jag 

och många andra människor runtom i världen hopp om att den egyptiska revolutionen äntligen 

hade nått sitt slut. Enligt samtida rapporter krävde revolutionen livet av minst 840 personer 

och över 6000 personer befarades ha blivit skadade.1 Befolkningen i Egypten verkade nästan 

tycka att det spillda blodet var ett billigt pris för frihet. Varför annars stod hela egyptiska 

familjer, beståendes av såväl barn som vuxna, axel mot axel och trotsade en skoningslös 

regim med storslagna demonstrationer? Vem minns inte det berömda fotot på en egyptisk far 

som med stolthet håller upp sin nyfödde dotter mitt på en allmän demonstrationsplats?2 

 

Dagarna utan en auktoritär ledare passerade i Egypten. Staten och medborgarna kämpade inte 

längre mot varandra i samma vida utsträckning och de internationella medierna, vilka hade 

följt revolutionen från nära håll, lämnade landet allteftersom när de insåg att stabiliteten 

började återställas. Den mörka, kalla vintern var över och våren kommen. Inte bara frodades 

vackra växter och träd under denna särskilda vår utan även frihets- och jämlikhetsideal. Om 

inte för de tappra offren hade nationen kanske aldrig fått se glimtar av den efterlängtade 

demokratin.  

 

Drygt ett år efter den egyptiska revolutionen 2011 riktade världen åter sina blickar mot 

Egypten när det stod klart att den länge förföljda och kontroversiella organisationen 

Muslimska brödraskapet, med politikern Mohammed Mursi i spetsen, vann det andra 

presidentvalet söndagen den 24 juni 2012. Ögonblicket var historiskt därför att Mursis seger 

innebar att han blev landets allra första folkvalda president.3 Folket som hade törstat efter 

demokrati fick den. Ändock grämde sig många över valresultaten. Mohammad Fazlhashemi, 

professor i islamisk teologi och filosofi, konstaterar att oppositionen framför allt fruktade 

eventuella islamiseringsprocesser.4 Polariseringen i Egypten var under det här skedet 

påtagligt. Successivt trappades våldet upp och kulminerade den tredje juli 2013 då Mursi 

avsattes av militären och sattes i husarrest.5 Vi som trodde att kalabaliken i Egypten skulle 

upphöra 2011 hade fel. Om det beror på naivitet eller okunnighet låter jag vara osagt, men 

                                                
1 Mungin, Lateef. Amnesty: Egypt far from justice over unrest that killed more than 800. CNN, 2011-05-19. www.cnn.com 
(Hämtad 2015-10-23). 
2 Yalcin, Özgur. Egyptiska revolutionen 2011 - i Sverige och Turkiet. Opublicerad B-uppsats, Södertörns högskola, 2014. 
3 Fazlhashemi, Mohammad. Den arabiska våren: Folkets uppror i mellanöstern och Nordafrika. Historiska Media, 2013. 
4 Ibid. s. 210. 
5 Lindberg, Staffan. Blod är ett billigt pris för frihet: Rapporter från Kairo till Aleppo. Atlas, Stockholm, 2013:233. 
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klart är det i alla fall att perioden mellan somrarna 2012 och 2013 var den dystra 

konsekvensen av demokratiseringen. 

 

Revolutionen den 11 februari 2011 hade inte gett Egypten demokrati. Långt ifrån. Men något hade 

förändrats. Under Mubarak hade få vågat tro att ett annat samhälle var möjligt. Än mindre yttrat 

det öppet.6 

 

Inom loppet av ett år, från sommaren 2012 till sommaren 2013, genomgick Egypten stora 

samhällsförändringar och nyhetsbevakningen av dessa ämnar jag att granska i denna uppsats 

genom att jämföra svenska och turkiska onlineartiklar. Angreppssättet gör det möjligt för 

läsaren att se hur svenska och turkiska publikationer om Muslimska brödraskapets seger och 

fall påverkats av de nämnda nationernas religiösa, ideologiska och geografiska närhet till 

Egypten. Det ska tilläggas att tidningar med olika politiska ståndpunkter har valts för 

komplexitetens skull. Uppsatsen vill därmed också belysa inomnationella skillnader. Ämnet 

berör mig eftersom jag undervisar historia i skolklasser som innehåller ett stort antal 

ungdomar med egyptiska rötter. Med djupare och mer nyanserade insikter om det politiska 

läget i Egypten blir det bland annat enklare för mig att undervisa interkulturellt och få flera 

elever att känna sig delaktiga i min undervisning. René Léon, forskare och 

utbildningsansvarig vid Mångkulturellt centrum i Botkyrka, hävdar att den vanligt 

förekommande stigmatiseringen av så kallade ickesvenskar som "utsatta" och "avvikande" 

effektivast bekämpas innanför skolans ramar när en lärare just arbetar interkulturellt och inte 

ser sina elever som representanter för deras olikheter.7 Dessutom trycker Skolverkets 

styrdokument i historieämnet för gymnasieskolan att elever ska få möjligheter att utveckla 

förståelse av nutiden med hjälp av historiska hänvisningar.8 Den egyptiska revolutionen är ett 

utmärkt exempel på ett händelseförlopp som kan utveckla en sådan förståelse hos samtliga av 

mina elever.  

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Lindberg, Staffan. Blod är ett billigt pris för frihet: Rapporter från Kairo till Aleppo. Atlas, Stockholm, 2013:234. 
7 Léon, René. På väg mot en diversifierad normalitet. I Lyssna: Interkulturella perspektiv på multietniska skolmiljöer. 
Bigestans, A. & Sjögren, A. (red.), s. 15-26. Mångkulturellt centrum, Tumba, 2001.  
8 Skolverket. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. 2011-12-01. 

www.skolverket.se (Hämtad 2015-11-12). 
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2 Bakgrund 

Detta bakgrundskapitel redogör för Egyptens och i synnerhet det Muslimska brödraskapets 

turbulenta historia från 1900-talets början till 11 februari 2011, då Hosni Mubarak meddelade 

sin avgång som president för Egypten efter 18 dagar av massiva protester och 

sammanstötningar i landet.  

 

Det område som vi idag kallar för Egypten blev inte en självständig republik förrän 1953. 

Dessförinnan hade stormakter som det Ottomanska riket, Frankrike och Storbritannien styrt 

landet på olika vis. Dessa makters visioner kom att förespråkas av olika grupper i det 

egyptiska samhället. Under den brittiska (senaste) ockupationen skapades en västerländskt 

orienterad samhällselit i Egypten som innebar att Storbritannien kunde kontrollera området 

utan någon fysisk närvaro. Den brittiska generalen Edmund Allenbys deklaration efter andra 

världskriget bevisar detta: "Engelsmännen kan utan problem lämna Egypten; de har i 

praktiken [redan] skapat en klass av storgodsägare som Storbritannien tryggt kan överlämna 

sin egyptiska politik åt".9 Deklarationen visar tydligt att Egypten, trots frisläppandet från den 

brittiska ockupationen 1922, fortfarande hade en stabil relation med britterna framtill 1940-

talet. Faktum är att Egypten först blev självständigt när landets dåvarande härskare Fuad I 

gick med på Storbritanniens krav att ändra sin titel från sultan till konung. 

 

In 1922, Brittain agreed to formally recognize Egyptian independence, but only on the condition 

that the Sultan of Egypt, Fuad I, change his title to King.10 

 

Det imperialistiska spelet retade upp folket i Egypten. Som en konsekvens av irritationen 

grundades en särskilt inflytelserik motståndarrörelse i Egypten 1928 av Hassan al-Banna. 

Rörelsen heter Muslimska brödraskapet, allmänt kallat "Ikhwan". Hassan al-Bannas 

förhoppningar med den islamistiska organisationen var att motverka sekulära verkningar 

genom islam. Att Egypten stod på ruinernas brant berodde enligt Hassan al-Banna och andra 

samtida egyptiska reformtänkare på att gudfruktigheten i landet hade stagnerat. Den 

västerländska moderniteten, vilken medförde bundenhet till det materiella och ickegudomliga, 

skuldbelades för att ha vilselett egyptierna.11 För att Egypten skulle ta sig ur det gudlösa 

tillståndet behövde landet enligt det Muslimska brödraskapet återgå till 600-talets muslimska 

politik där Gud var målet, profeten Muhammed ledaren, Koranen författningen och jihad 

                                                
9 Ali, Tariq. Fundamentalisternas kamp. Ordfront, Stockholm, 2003:146. 
10 Ludden, Ken. Mystic Apprentice Volume 3: Meditative Skills with Symbols and Glyphs Supplemental, 2011:95. 
11 Björklund, Per. Arvet efter Mubarak: Egyptens kamp för frihet. Verbal, Stockholm, 2011:230-231. 
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(striden mot lusten) den nödvändiga vägen. Med andra ord kände Brödraskapet sig tvunget att 

hjälpa Egypten på samma kompromisslösa sätt som den muslimska profeten Muhammed i 

Guds namn hade hjälpt de nordafrikanska, hedniska stammarna från okunnighet och 

villfarelse.12  

 

Muslimska brödraskapet växte fort. Inom tio år hade rörelsen fått flera hundratusentals 

medlemmar över hela Egypten. Den enorma framgången berodde främst på att rörelsen flera 

gånger "fyllde det tomrum som staten lämnat i fråga om grundläggande välfärd".13 Med sina 

bistånd till exempelvis skolor och sjukhus "bevisade" Brödraskapet samtidigt att den 

västerländska, kapitalistiska samhällsmodellen var mer bristfällig än den islamiska.14 

Parallellt med insatserna i välfärden som innebar rekrytering av medlemmar, spreds 

propaganda i organisationen som alltmer uppträdde likt ett hemligt politiskt parti. 

Propagandan riktades huvudsakligen mot moderniserare och kommunister som var 

sekulariserade materialister och därför fienden.15  

 

Mellan 1945 och 1948 bedrev Muslimska brödraskapet en noga planerad terrorkampanj med 

mord på nationalistiska och vänsterorienterade ledare, bombattentat mot teatrar och efter 

Israels tillkomst även sprängningar av judiska förorter samt butiker.16 De brutala attackerna 

ledde omedelbart till förbud. Detta hejdade inte organisationen från att fortsätta handla 

aggressivt. Tre veckor efter att förbudet började gälla sköt en av Brödraskapets medlemmar 

ihjäl premiärminister Nuqrashi Pascha. "När orden förbjuds måste händerna tala" förklarade 

Muslimska brödraskapets ledare. Som vedergällning mördades Hassan al-Banna, grundaren 

av Brödraskapet, tre månader senare av en regeringsagent.17 

 

I början av 1950-talet inledde Muslimska brödraskapet ett samarbete med kommunistiska 

grupper och anföll brittiska och andra europeiska verksamheter. Storbritannien svarade på 

våldet med en motattack och i januari månad 1952 utbröt upplopp i Kairo med flera egyptiska 

och brittiska dödsoffer. Den egyptiska krigsmaktens Fria Officerare tog tillfället i akt och 

genomförde en statskupp. När statskuppen var genomförd och britterna var besegrade för gott, 

lämnade kung Farouk I landet efter att officerarna tvingat honom att abdikera till förmån för 

                                                
12 Ali, Tariq. Fundamentalisternas kamp. Ordfront, Stockholm, 2003. 
13 Björklund, Per. Arvet efter Mubarak: Egyptens kamp för frihet. Verbal, Stockholm, 2011:231-232. 
14 Ibid. 
15 Ali, Tariq. Fundamentalisternas kamp. Ordfront, Stockholm, 2003:150. 
16 Ibid. 
17 Ali, Tariq. Fundamentalisternas kamp. Ordfront, Stockholm, 2003:151. 
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sin son Ahmed Fuad, som då ännu var ett spädbarn. Året därpå sändes även Ahmed Fuad i 

exil, i samband med att Egypten utropades till en självständig republik.18 Fria officerarnas 

kupp välkomnades först av det Muslimska brödraskapet som trodde att deras samarbete med 

den egyptiska militären skulle ge dem mer makt. Men när de Fria officerarna efter 

statskuppen plötsligt slutade hålla med Brödraskapets shariatiska politik, och övergick till att 

vara vänsterideologiskt, förstördes relationen. Författaren Tariq Ali menar att officerarna 

gladeligen hade utnyttjat den islamiska retoriken för att bilda allians med en annan 

inflytelserik rörelse i striden mot britterna. För att minimera riskerna för ett nytt dramatiskt 

krig beslutade de Fria officerarna att förbjuda Muslimska brödraskapet 1953. Sju månader 

senare, den 23 oktober 1954, försökte någon mörda den kände generalen Gamal Abdel 

Nasser.19 Brödraskapet utpekades av regimen, men möjligen var mordförsöket fejkat av 

Nasser själv.20  

 

Sedan Egypten blev en självständig republik 1953 har Egypten nästan alltid styrts genom ett 

ständigt utvidgat undantagstillstånd där militären haft makten. Militärregimens relation med 

Muslimska brödraskapet har allt som oftast varit spänd på grund av den islamistiska 

organisationens ovilja att acceptera militärens totalitära maktställning. Efter maktskiftet 

fortsatte Brödraskapet med sina sedvanliga angrepp mot regimen. Till exempel försökte 

organisationen att mörda general Abdel Nasser tre gånger året 1964 utan att lyckas.21 När 

Egypten fick Anwar Sadat som ny president 1970 ändrade Muslimska brödraskapet dock kurs 

och övergick från att vara systemkritiska till att bli en del av det politiska systemet. Fokus 

blev nu att ändra samhällssystemet underifrån "och rörelsen avsade sig helt 

våldsanvändning".22 Brödraskapets mentalitetsförändring berodde på att Anwar Sadat som 

trodde på ett shariatiskt styre gav amnesti till organisationen.23 Beslutet gladde naturligtvis 

den egyptiska regimen och andra fredsförespråkare. Terrororganisationer som utgav sig för att 

vara islams representanter tolkade ställningstagandet däremot som ett svek och hån mot islam 

och dess grundprinciper.24  

 

                                                
18 Besèr, Nathalie. Egypten: Brödraskapets uppgång och fall. Utrikespolitiska institutet, Stockholm, 2013:6. 
19 Ali, Tariq. Fundamentalisternas kamp. Ordfront, Stockholm, 2003:156 
20 Besèr, Nathalie. Egypten: Brödraskapets uppgång och fall. Utrikespolitiska institutet, Stockholm, 2013:7. 
21 Ali, Tariq. Fundamentalisternas kamp. Ordfront, Stockholm, 2003:162. 
22 Besèr, Nathalie. Egypten: Brödraskapets uppgång och fall. Utrikespolitiska institutet, Stockholm, 2013:8. 
23 Ibid. 
24 Fazlhashemi, Mohammad. Den arabiska våren: Folkets uppror i mellanöstern och Nordafrika.  Historiska Media, 2013:52. 
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Med facit i hand kan man konstatera att Muslimska brödraskapet faktiskt hållit en 

förhållandevis låg profil fram tills Mohammed Mursi störtades av det egyptiska militärrådet 

sommaren 2013. Brödraskapet medverkade inte i mordet på Anwar Sadat 1981 trots att Sadat 

två år tidigare skrivit under ett fredsavtal med Israel.25 Inte heller deltog Brödraskapet i 

mordförsöket på Hosni Mubarak 1995 som då lovade att fullfölja Anwar Sadats planer26, eller 

i den egyptiska revolutionen 2011 när det egyptiska folket kämpade mot Mubarak och 

militärregimen.27 Det sista, om Brödraskapets återhållsamhet i revolutionen 2011, förkastar 

den egyptiska domstolen som vidmakthåller att rörelsen tillsammans med Hamas och 

Hizbollah fritog Mursi ur fängelset Wadi el-Natroun mitt under kaoset. Mursi arresterades 

bara två dagar innan attacken för att han misstänktes läcka information om statsomvälvningen 

till ett främmande land. 2829 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
25 Besèr, Nathalie. Egypten: Brödraskapets uppgång och fall. Utrikespolitiska institutet, Stockholm, 2013:8. 
26 Ibid. s. 10. 
27 Fazlhashemi, Mohammad. Den arabiska våren: Folkets uppror i mellanöstern och Nordafrika.  Historiska Media, 2013:53. 
28 Hendawi, Hamza. Egypt Court: Muslim Brotherhood, Hamas, And Hezbollah Broke President Morsi Out Of Jail In 2011. 
Business Insider, 2013-06-23. www.businessinsider.com (Hämtad 2018-08-29). 
29 Independent Advisory Group on Country Information. Country Policy and Information Note Egypt: Muslim Brotherhood. 

2017-06-20. https://assets.publishing.service.gov.uk (Hämtad 2018-08-29). 
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3 Tidigare forskning 

Forskare från världens alla hörn har intresserats av och genomfört ingående studier om den 

internationella mediebevakningen av egyptiska revolutionen. Främst har medievetare bidragit 

till den tidigare forskningen om ämnet, men även islamologer och historiker av olika slag är 

vanligt förekommande i sammanhanget. De studier som presenteras här har ingen direkt 

koppling till svenska och turkiska medier men har ändå valts för att vidga perspektivet. 

Eftersom inte någon tidigare haft samma fokus som föreliggande uppsats fanns inte heller 

möjligheten att inkludera ett sådant arbete i avsnittet. 

 

Ehab Galal och Riem Spielhaus klargör att internationell media presenterade upploppen i 

Nordafrika och Mellanöstern från 2010 och framåt som "Arabiska våren". Skiljaktiga 

händelser som härrörde i väldigt olika historiska omständigheter i separata arabiska länder 

fick således ett gemensamt namn, tema och estetik enligt dem. Galal och Spielhaus 

understryker att termen å ena sidan associerar till hopp och uppvaknande, men å andra sidan 

är homogeniserande på så sätt att den reducerar territoriella skillnader.30 Vidare i deras 

forskning beskrivs hur "Arabiska våren" påverkat nyhetsmedier utanför den arabiska världen. 

Det framkommer att revolutionerna genererat massivt medialt intresse, i synnerhet i USA och 

Europa, och utmanat tidigare stereotypiska mönster som demoniserat regionens geografiska 

och sociala sammansättning. Galal och Spielhaus menar att detta lett till att uppmärksamheten 

blivit mer balanserad och mindre inriktad på exempelvis våld och terrorism. Dock tillägger de 

att vissa negativa mönster verkar fortsätta, som bekymmer om relationen mellan Islam och 

demokrati och den arab-israeliska konflikten.31  

 

Lynn Andrew Perkins forskning bygger vidare på Ehab Galals och Riem Spielhaus. Han visar 

med flera kronologiskt ordnade exempel hur västerländska representationer om egyptiska 

revolutionen sett ut i diverse medier. En av dessa, som dateras tillbaka till revolutionens 

begynnelse, handlar om hur amerikanska tidningar och politiker var tveksamma till att 

ifrågasätta en sedan länge allierad i Hosni Mubarak tills situationen i Egypten alldeles 

uppenbart blev ohållbar.  

 

                                                
30 Galal, Ehab & Spielhaus, Riem. Covering the Arab Spring: Middle East in the Media – the Media in the Middle East. I 
Global media journal (GMJ) German edition. vol. 2 no. 1, s. 1-6. Spring/Summer, 2012:4.  
31 Ibid. s. 4-5. 
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From the beginning of the protest movement media coverage was […] hesitant to criticize the long 

time ally in Mubarak until it was clear he would be forced to step down [...] The opinion of the 

White House and even the Republican opposition, the perspective on Mubarak was hardly 

negative and only waned when it was clear that his removal was necessary to regain any stability 

in Egypt.32 

 

Enligt Perkins berodde ambivalensen på att Muslimska brödraskapet, vid den tidpunkten den 

äldsta och bäst organiserade oppositionsgruppen, sågs som de troliga efterträdarna till 

Mubarak.33 De starka reaktionerna i USA orsakades av att rörelsen med sin islamistiska 

politik troddes drabba eller hota: 

 

 Landets ekonomi av förlusten av vital olja i Mellanöstern. 

 Relationen med Israel. 

 Västerländska värderingar.34 
 

Glenn Beck, en ultrakonservativ programledare i TV, sträckte sig så långt att framhålla att 

Muslimska brödraskapet och Hamas egentligen var samma rörelse, och att dessa hade i 

ambition att återinföra ett kalifat för att slå tillbaka mot väst.  

 

Starting on February 1st 2011, [...] Glenn Beck began a weeklong examination of the Muslim 

Brotherhood, which rarely stayed focused on the main topic. Three main themes carried 

throughout the televised piece; the establishment of a Caliphate, Western leftist socialist 

connections to the Muslim Brotherhood and Hamas, which he believed were one in the same and 

not that Hamas is an offspring with no official connection, and lastly the hatred of Israel and desire 

to “kill all the Jews."35 

 

Leslie Gelb, journalist på New York Times, trodde också att det skulle bli betydligt mycket 

svårare för USA att kontrollera Egypten om Muslimska brödraskapet segrade, fast han drog 

istället paralleller till Iran.  

 

In statements to further perpetrate fear of the Brotherhood coming to power he (Gelb) writes, “The 

Muslim Brotherhood gaining control would be calamitous for U.S. security” and, “If the Muslim 

Brotherhood gains control, it’s going to be almost impossible to take back control, just look at 

Iran.”36 

                                                
32 Perkins, Lynn A. An Examination of Western Representation of the Muslim Brotherhood Through Various Media Outlets, 
Popular Literature and How has Recent History and Outside Influences Affected the Viewpoint Presented to the Public?. I 
Dissertations and Theses, 2014-Present. paper. 150, 2014:34. 
33 Ibid. s. 36. 
34 Ibid. s. 33-35. 
35 Ibid. s. 36-37. 
36 Ibid. s. 40-41. 
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Juan Cole, professor i historia vid University of Michigan, var däremot inte ense med Leslie 

Gelb och alla andra som försökte likställa händelseutvecklingen i Egypten 2011 med den i 

Iran 1979. Med utgångspunkt i sin forskning, Why Egypt 2011 is not Iran 1979, fastslog Cole 

att revolutionernas kännetecken är för olika för att man ska kunna göra en bra jämförelse. 

 

In his article [...] Cole takes a point by point of analysis of how the Iranian revolution came about 

and then uses those points to illustrate how the situation was not the same in Egypt.37 

 

Även i Storbritannien gick det att spåra en rädsla för eventuell islamisering av Egypten. Toby 

Young, en skribent för The Daily Telegraph, jämförde till exempel Muslimska brödraskapet 

med Adolf Hitlers nazistiska regim under andra världskriget. Young tyckte att sharialagarna 

som rörelsen, enligt honom, förespråkar är lika hårda och inhumana som nazisternas ideologi. 

Som skräckexempel nämnde han talibanerna i Afghanistan och Wahhabiterna i Saudiarabien.   

 

Fear was further propagated in British papers like The Daily Telegraph, which ran an article 

entitled 14-year-old girl beaten to death in the name of Shari’a. Could this be what’s in store for 

Egypt? In this article the author, Toby Young, makes outlandish claims connecting the Muslim 

Brotherhood to the Nazis in the 1930’s and 1940’s and that the Brotherhood would be enacting an 

interpretation of Shari’a comparable to that of the Wahhabi movement in Saudi Arabia and 

Afghanistan under the Taliban.38 

 

Lynn Andrew Perkins slutsats bekräftar Ehab Galals och Riem Spielhaus forskningsresultat 

om att negativa mönster i västerländsk mediebevakning fortsatte när egyptiska revolutionen 

pågick, och det syns i de exemplen som han lyfter fram i sin studie. Somliga kanske inte 

tycker att Perkins synliggör häpnadsväckande saker, men i mångt och mycket försäkras 

läsaren om den rädsla som finns och har funnits för förändringar i området. 

 

Summer Harlows och Thomas J Jonhsons forskning har ett lite annorlunda fokus gentemot de 

två tidigare presenterade studierna. Harlow och Johnson koncentrerar sig mer på förhållandet 

mellan traditionell och icke-traditionell media i rapporteringen om revolutionen i Egypten, 

och utgår från den amerikanska tidningen New York Times (NYT), medborgarmedian Global 

Voices, som är en samling av bloggar och podcasts, och New York Times-reportern Nick 

Kristofs twittersida. 

                                                
37 Perkins, Lynn A. An Examination of Western Representation of the Muslim Brotherhood Through Various Media Outlets, 
Popular Literature and How has Recent History and Outside Influences Affected the Viewpoint Presented to the Public?. I 
Dissertations and Theses, 2014-Present. paper. 150, 2014:41. 
38 Ibid. 
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New York Times arbetade på att synliggöra de spektakulära protesterna, våldet samt det stora 

dramat som utspelades på Egyptens gator, än att skildra orsakerna bakom protesterna som 

kunde legitimera orättvisan folket kände. Harlow och Johnson uppfattar detta som att 

protesternas spänning och instabilitet var mer nyhetsvärda och därmed viktigare för 

tidningen.39 De tillägger också att New York Times, i sitt försök att vara objektiv, i självaste 

verket råkade underminera demonstranternas aktörsposition. 

 

Rather than adequately explaining why there is a problem that has driven citizens to protest, the 

NYT falls back on routine and formulaic reporting, highlighting the drama, violence, and spectacle 

of the protests and reducing protesters’ grievances to one or two sentences about Mubarak’s 

autocratic 30- year reign […] In its quest to adhere to journalistic principles of objectivity and 

balance, it seems the NYT believes there are two sides to every story. Rather than consider the 

possibility of one-sided, or even three- or four-sided stories wherein the Egyptian protesters 

demanding jobs, freedom from poverty, and democracy are in the right and deserving of support, 

the implication is that the NYT must remain neutral, which, in effect serves to undermine the 

protesters’ claims and perhaps even justify the Mubarak government.40 

 

Global Voices inramade istället folkets perspektiv och betonade protesternas bakomliggande 

orsaker för att läsarna skulle ges chansen att förstå deras ståndpunkter och motiveringar, och 

kanske acceptera dem. Harlow och Johnsson skriver att Global Voices nästan alltid 

porträtterade demonstranterna positivt, men missade bidra ytterligare till förståelsen av 

händelserna genom vidare djupgående analyser. 

 

Global Voices was significantly less likely than the NYT to rely on a spectacle frame; its authors 

instead framed their posts to emphasize the injustices being committed, to provoke sympathy for 

the protesters, and to legitimize and validate their causes and actions. Further, protesters were 

portrayed positively almost all the time, and they were coded as worthy victims more than half the 

time. Only in one post were the protesters ever blamed, and that was a post written from the Israeli 

perspective that worried the overthrow of Mubarak would damage the peace treaty between Israel 

and Egypt. Still, despite having local authors who could have provided historical perspective on 

the protests, less than one-tenth of the Global Voices posts included any kind of in-depth 

contextual information.41 

 

Nick Kristofs twittersida varken underminerade eller höjde demonstranternas inflytande enligt 

Harlow och Johnson. Detta menar de berodde främst på att twitter inte möjliggör längre 

                                                
39 Harlow, Summer & Johnson, Thomas J. Overthrowing the Protest Paradigm? How The New York Times, Global Voices 
and Twitter Covered the Egyptian Revolution. I International Journal of Communication. 5, s. 1359-1374, 2011:1367 
40 Ibid. s. 1369. 
41 Ibid. s. 1368. 
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analyser. Twitteranvändare kan bara skriva kortare inlägg på grund av att det är en 

mikroblogg.  

 

Kristof’s Twitter feed was least likely of all three media to employ a spectacle frame, using it less 

than a third of the time. However, Kristof’s tweets also were the least likely of the three to use an 

injustice frame, a sympathy frame, a legitimizing frame, or an accountability frame. Additionally, 

the tweets were least likely to portray protesters positively or as worthy victims. Nor did the 

Twitter posts include any kind of real historical explanations or context. These findings perhaps 

can be explained by the very nature of Twitter, a microblogging service meant to provide short 

news updates, leaving little room to do more than state a quick observation or opinion. As such, 

while the sentiment of many tweets might have been pro-democracy or anti-Mubarak, protesters, 

and the reasons for their actions, often were not even mentioned.42 

 

Summer Harlow och Thomas J Johnson kommer fram till att ingetdera av de granskade 

medierna riktigt uppfyllde potentialen att täcka protestrapportering, men att den icke-

traditionella median Global Voices (som värdesatte medborgarperspektivet mest) ändå skötte 

det bättre än både New York Times och Nick Kristofs Twitter. 

 

Ahmed Magdy Youssefs masteruppsats från Örebro Universitet är nog mest lik denna uppsats 

eftersom den i synnerhet också analyserar tidningsartiklar som är skrivna i väst och 

Mellanöstern. Syftet är i princip detsamma, att se hur och på vilka sätt tidningar beskriver 

protester, samt likheterna och olikheterna mellan tidningarna i länderna. Den signifikanta 

skillnaden är att Youssef får sitt inifrånperspektiv från Egypten och jag Turkiet. De egyptiska 

tidningarna var till skillnad från de turkiska vinklade till regimens favör under revolutionen, 

vilket i sig är intressant då kontrasterna blir ännu starkare då. Tidningarna Youssef tittar på är; 

statligt ägda Al-Ahram, privatägda Al-Masry Al-Youm, The Telegraph och Washington Post. 

The Telegraph är en brittisk tidning och Washington Post är, som namnet tyder, amerikanskt.  

 

Al-Ahram och Al-Masry Al-Youm lutade sig som sagt mot militären genom att beskriva 

makthavarna och försvarsstyrkan som "vi" och oppositionen som "dem". Tidningarna 

skuldbelade alla demonstranter och meningsmotståndare, däribland Muslimska brödraskapet, 

som kuppmakare. Militären och poliserna hyllades samtidigt för deras pliktenliga sätt att 

hantera läget. Dessutom försökte de regimvinklade tidningarna att tona ned det verkliga 

kaoset genom att rapportera om andra händelser som till exempel protesterna i Libanon.43  

                                                
42 Harlow, Summer & Johnson, Thomas J. Overthrowing the Protest Paradigm? How The New York Times, Global Voices 
and Twitter Covered the Egyptian Revolution. I International Journal of Communication. 5, s. 1359-1374, 2011:1368. 
43 Youssef, Ahmed Magdy. A critical analysis on media coverage of the egyptian revolution: The case of Al-Ahram, Al-

Masry Al-Youm, The Telegraph and the Washington Post. Örebro Universitet, 2012: 119-121. 
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The Telegraph och Washington Post var mer på de prodemokratiska demonstranternas sida. 

Makthavarna men ibland även Muslimska brödraskapet fick oftare bära skulden, och 

presenterades oftare som "dem". Båda dessa tidningar belyste till skillnad från Al-Ahram och 

Al-Masry Al-Youm bakgrundsinformation och kontrasterade de involverade sidornas ljusare 

och mörkare sidor. The Telegraph lade extra mycket tyngd på demonstranternas kamp mot 

polisen och Youssef påstår till och med att demonstranterna lyftes fram som anarkister av 

tidningen.44 

 

Ahmed Magdy Youssefs studie landar i två saker. Nummer ett är att de egyptiska 

nationaltidningarna lutade sig mer mot krigsrapportering, som innebär att man använder ett 

offensivt språk som skuldbelägger en viss sida, och medvetet inte avslöjar alla sanningar för 

att nå ett ändamål som gynnar den egna parten. Nummer två är att de brittiska och 

amerikanska tidningarna följde till fredsrapportering och belyste folkets perspektiv mycket 

mer. De var enligt Youssef sakligare i sina rapporteringar och vägde fördelar mot nackdelar.  

 

3.1 Resumé av forskningsläget 

Ehab Galals och Riem Spielhaus studie fokuserar på mediernas roll överlag i den arabiska 

våren, och påvisar hur västerländska representationer om bland annat Egypten såg ut när 

demonstrationsvågen började. Studien ger en bra grund för förståelsen av ämnesområdet och 

öppnar därmed upp för ny forskning. Lynn Andrew Perkins bidrag är ett exempel på en sådan 

som spinner vidare på det Galal och Spielhaus tar upp. Han exemplifierar mediala reaktioner 

på den egyptiska revolutionen i väst, och det blir då tydligare att det förekom diskrepans 

mellan olika aktörer som bidrog till rapporteringen. Summer Harlows och Thomas J. 

Johnsons studie har ett annat syfte gentemot de två tidigare. De breddar forskningsfältet 

genom att vara mer nyfikna på skillnaderna sinsemellan olika mediesorter än bara av vilken 

roll medierna spelade internationellt under statsomvälvningen. Ahmed Magdy Youssefs 

studie till sist förklarar och jämför framställningarna om egyptiska revolutionen i västvärlden 

och i en muslimsk kontext. I och med kontrasteringen blir likheterna och olikheterna väldigt 

märkbara i hans forskning. I förhållande till studierna ovan kan man säga att Youssefs är mer 

lik de två förstnämnda på så sätt att han också undviker mediesortsuppdelningen, men skiljer 

sig åt från samtliga för att han även uppmärksammar det inhemska perspektivet som är lika 

viktigt som det utomstående.  

                                                
44 Youssef, Ahmed Magdy. A critical analysis on media coverage of the egyptian revolution: The case of Al-Ahram, Al-

Masry Al-Youm, The Telegraph and the Washington Post. Örebro Universitet, 2012: 121 
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De flesta artiklarna som forskarna använt har skrivits i USA eller Storbritannien, där en av de 

mest ansedda tidningsverksamheterna finns, men jag har märkt att ett stort hål i 

forskningsfältet måste täckas och det gör den här uppsatsen genom att undersöka artiklar man 

bortsett från. Sverige och dess historia är inte lika bundet till Egypten som till exempel USA, 

men det betyder inte per automatik att åsikterna i landet är mindre viktiga då de också bidrar 

till att påverka allmänhetens världsuppfattning. Det turkiska perspektivet behövs eftersom 

landet likt Egypten är muslimskt med religiösa, politiska och territoriella ömsesidigheter. I 

och för sig är Ahmed Magdy Youssef intresserad av samma sorts dualism, men hans 

forskning utgår från områden som flera forskat kring. Därtill får han "enbart" sitt 

inifrånperspektiv av regimvänliga medier som vill slå ned protesterna, medan mina turkiska 

erbjuder mer komplexa infallsvinklar (se kapitel ett). 

 

Denna uppsats använder samma teori som Summer Harlow & Thomas J Johnson och Ahmed 

Magdy Youssef. Teorin kallas för "Protest paradigm" och är användbar när man vill analysera 

förhållandet mellan media och protest.  Harlow och Johnson använder teorin för att se om 

olika mediesorter rapporterar protester bättre än andra. Youssef å andra sidan använder den 

för att se om kontext har någon betydelse för hur protestrapporteringen blir. 
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4 Teori 

Tidningsverksamheter har skyldigheter gentemot omgivande samhällen som bör accepteras 

och fullgöras. I allmänhet förväntas de vara självreglerande inom lagarna som angetts för 

etablerade institutioner och uppfylla kvalitetskriterierna informativitet, sanning, korrekthet, 

objektivitet och balans. Tyvärr kan man se att tidningsläsare blir styrda mot ett politiskt håll 

genom bild- och ordval. Detta fenomen innebär att vissa ämnen får mindre publicitet än andra 

och att världen förminskas till det mån att endast det som stämmer överens med den enskilda 

tidningens agendor lyfts fram.  

 

I artikeln News Coverage and Social Protest: How the Media’s Protest Paradigm 

Exacerbates Social Conflict (2007) definierar teoretikern Douglas M. McLeod "Protest 

paradigm" som:  

 

A set of news coverage patterns that typifies mainstream media coverage. This coverage generally 

disparages protesters and hinders their role as vital actors on the political stage. The lack of respect 

for the value of social protest inherent in such coverage has created frustration among the 

protesters, which has in turn contributed to dysfunctional confrontations.45 

 

McLeod anser att mediers behandling av protestyttringar är och har varit otillräckliga, och att 

allvarliga problem skapas när medier inte illustrerar demonstranters perspektiv ordenligt. 

Demonstranterna överdriver ofta sina aktioner för att bli uppmärksammade och staten som 

håller demonstranterna i schack blir giltigförklarade och legitimerade. Dessutom blir de som 

följer konflikterna med massmediers hjälp inte underrättade på ett korrekt sätt vilket ger 

upphov till att folk blir vilseledda och att tvivelaktiga normer standardiseras och sprids. 

Mediers rapporteringar är enligt McLeod ofta kvalitetsmässigt bristfälliga fastän de i 

allmänhet utlovar neutralitet. En tidning eller någon annan media som, för sina intressens 

skull, aktivt vilseleder människor och indirekt bidrar till att konflikter blossas upp strider mot 

grundläggande demokratiska principer.46 

 

I den här studien mäts mitt källmaterial om Muslimska brödraskapets seger och fall mot 

Douglas M. McLeods idealmodell om hur nyhetsrapportering bör gå till när protester ska 

granskas. Idealmodellen förklarar McLeod genom att redogöra för tio stycken normativa 

                                                
45 McLeod, Douglas M. News Coverage and Social Protest: How the Media's Protect Paradigm Exacerbates Social Conflict, 
2007:185. 
46 Ibid.  
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punkter vilka fungerar som mål för att sociala konflikter ska bli upplysta av massmedier på ett 

kvalitetsfullt sätt.47 Till följd av att jag bedömt McLeods två sista punkter som repetitiva  

tillämpas endast hans åtta första. Dessa vävs ibland samman i analysen därför att de ofta 

vidareutvecklar varandra. 

 

Douglas M. McLeods åtta riktlinjer: 

1. Identifiera nyckelhändelser. Många håller idag med om att medier spelar en viktig roll i att 

identifiera vilka fenomen som är viktiga att tala om i samhället. Medier har ofta haft en 

avgörande roll i bestämmandet/identifierandet av huvudfrågor för offentligt beaktande. Det är 

viktigt för nyhetsmedia att inte enbart göra återberättelser av olika händelser utan även 

identifiera och utforska de viktigaste politiska frågorna som allmänheten behöver för att bli 

informerade medborgare. 

 

2. Identifiera huvudaktörer. Att identifiera huvudfrågor måste också leda till en identifikation 

av nyckelaktörer. Det är vanligt att media återberättar en händelse utan att peka ut relevanta 

aktörer. Ofta är medier så ivriga till att beskriva en händelse, som exempelvis en konfrontation 

mellan demonstranter och polis, att de missar att lyfta demonstranternas syfte och mål med 

protesten. Detta leder omedelbart till att protestens legitimitet försvinner. 
 

 

3. Förklara huvudaktörernas ståndpunkter och motiveringar. För att förstå huvudaktörerna i 

ett händelseförlopp har media inom en demokrati ett huvudsakligt ansvar att tillhandahålla 

relevant partipolitiska intressen i en plattform för opinionsbildning. Det är alltså av vikt att 

medier lyfter olika synpunkter på de identifierade huvudfrågorna, även om de olika rösterna är 

motstridiga. Detta är av större vikt då det kommer till röster som oftast tystas ned. 

 

4. Förklara bakomliggande politiskt innehåll, konsekvenser och detaljer. En mycket tråkig 

och olycklig realitet är att läsare av nyheter ofta inte lär sig mycket om huvudfrågorna som 

ligger i centrum för protester. För media bör det dock vara centralt att tillhandahålla en 

offentlig tjänst genom att diskutera konsekvenserna av olika politiska beslut och hur dessa 

påverkar olika parter och allmänheten, för att vidare visa på och lyfta fler perspektiv på ett 

händelseförlopp. 

 

                                                
47 McLeod, Douglas M. News Coverage and Social Protest: How the Media's Protect Paradigm Exacerbates Social Conflict, 

2007. 
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5. Överväg att skriva debatterande. Med tanke på att demonstranter ofta försöker att engagera 

den större allmänheten är det ironiskt att väldigt få berättelser om sociala protester är skriva på 

ett debatterande sätt, det vill säga skrivna i ett klimat som tillåter en diskussion kring för- och 

nackdelar. Rapporteringen av protester lägger istället fokus på social olydnad och 

arresteringar, vilket leder till att den underliggande motiveringen för protesten förbises. 

Journalisterna skulle därmed gynnas av att se protest som en form av demokratisk 

uttrycksform och demokratiskt deltagande.  

 

6. Behandla demonstranter som legitima politiska aktörer och ge röst åt deras synpunkter. 

Ofta porträtteras demonstranter på ett avvikande sätt, vilket leder till att handlingen 

(protesten) delegitimeras och sakfrågan, alltså motivet bakom protesten, förbises. Utöver detta 

erkänns demonstranternas roll i en demokratisk beslutsprocess.  Rapporteringen av protester 

skulle gynnas av att porträttera demonstranterna som legitima politiska aktörer. 

 

7. Sök respons av de anklagade institutionerna. För att behandla demonstranter som legitima 

politiska aktörer måste media ta deras anklagelser och motiv på allvar, och därmed ifrågasätta 

statens politiska beslut för att inte fastna i återberättandet av demonstranter i konflikt med 

rättsystemet.  

 

8. Ignorera åskådare. Vid rapportering av protester väljer många journalister att närma sig 

åskådare för kommentarer på händelserna. Problemet är att de flesta åskådarna inte sitter på 

mycket information i frågan då de inte är deltagare i protesten. Med detta följer ofta en 

kritiserande förståelse av demonstranterna och därmed även en missförståelse av 

demonstranternas syfte. Utrymmet som åskådarna får, skulle kunna användas på ett bättre sätt 

genom att öppna upp för synpunkter från demonstranterna. 
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5 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur svenska och turkiska tidningars skildringar av 

Muslimska brödraskapet seger och fall under somrarna 2012 och 2013 överensstämmer med 

McLeods idealmodell om hur nyhetsrapportering om protester bör utformas.  

 

5.1 Frågeställningar 

 På vilket eller vilka sätt har Muslimska brödraskapets seger och fall framställts i svenska 

och turkiska onlineartiklar? 

 Vilka likheter och skillnader finns i de olika tidningarnas nyhetsrapportering kring 

Muslimska brödraskapets seger och fall? 

 

5.2 Avgränsningar 

Denna uppsats koncentrerar sig på två specifika perioder. Den första perioden är Muslimska 

brödraskapets "seger" och den andra Muslimska brödraskapets "fall". Följaktligen har endast 

onlineartiklar skrivna under seger- och nederlagsperioden undersökts. Segern var ett faktum 

när Mohammed Mursi historiskt röstades fram till president av folket den 24 juni 2012 och 

tillträdde ämbetet den 30 juni 2012.48 Just Mursis ökade maktställning likställs med det 

Muslimska brödraskapets seger därför att denna framgångsrika period till skillnad från andra 

var mer definitiv och officiell. Jag har inte kollat längre fram i tiden när jag sökt efter 

källmaterial om Muslimska brödraskapets seger då Mursi tätt inpå uppgången skrev ett 

maktdekret som utlöste nya omfattande protester i Egypten.49 Fallet inträffade när det 

Muslimska brödraskapet blev offer för en "coup d'etat" den tredje juli 2013. Statskuppen 

leddes av försvarsministern och tillika militärrådet SCAFs främsta general Abdul Fatah al-

Sisi.50 Jag förnekar inte att det Muslimska brödraskapet av olika anledningar fått sina 

maktbefogenheter begränsade under historiens lopp, men den höjden organisationen föll ifrån 

när militärrådet tog över makten är antagligen den högsta. Eftersom följderna av Mursis 

avsättning ännu pågår har jag satt sju dagar som ribba och låtit dagarna mellan den tredje och 

nionde juli 2013 stå för nederlaget. Sålunda är segerperioden och nederlagsperioden lika 

långa. 

                                                
48 Fazlhashemi, Mohammad. Den arabiska våren: Folkets uppror i mellanöstern och Nordafrika.  Historiska Media, 2013. 
49 Ibid. s. 22. 
50 Besèr, Nathalie. Egypten: Brödraskapets uppgång och fall. Utrikespolitiska institutet, Stockholm, 2013:22. 
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För att begränsa det vida ämnesområdet ännu mer och jobba i enlighet med Douglas M. 

McLeods teori har jag bestämt att mina valda onlineartiklar ska beröra nedanstående två 

teman från olika perspektiv.  

 

1. Demokrati kontra militären.  

2. Segern och fallets konsekvenser. 

 

Tema ett handlar om spelet mellan Muslimska brödraskapet, den gamla regimen, den liberala 

oppositionen och militären. Temat medför insyn om de olika reaktionerna på "segern" och 

"fallet". Jag tänker på Mursi-anhängarnas och Mursi-motståndarnas perspektiv, soldaternas 

perspektiv, politikernas perspektiv et cetera. Tema två är intressant för att den kräver ett visst 

djup från onlineartiklarna. Hur onlineartiklarna spekulerar om uppgången och fallets 

konsekvenser, och vad det i sin tur signalerar blir ett intressant diskussionsämne i uppsatsens 

slutdiskussion.  

 

Innan detta avsnitt avslutas vill jag klargöra att uppsatsen ambition inte är att sia om 

tidningsverksamheters ideologiska ståndpunkter. Det vore orättvist och därtill även 

källkritiskt problematiskt att låta ynka åtta artiklar representera hela tidningar. Mina artiklar är 

valda endast för att de behandlar begärda teman. Antalet artiklar blir därmed mindre intressant 

då det snarare läggs fokus på artiklarnas perspektiv i den här studien.  
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6 Material 

I uppsatsen granskas totalt åtta onlineartiklar. Fyra är på svenska och fyra på turkiska. De 

svenska är skrivna av morgontidningen Dagens Nyheter (DN) och kvällstidningen 

Aftonbladet, och de turkiska har morgontidningarna Zaman och Milliyet publicerat.5152 

Studien tar inte hänsyn till när på dygnet onlineartiklarna publicerats av den orsaken att 

källmaterialet enbart utgörs av onlineutgåvor som kan uppdateras kontinuerligt. En 

onlineartikels dispositionella och innehållsliga utseende påverkas inte av när på dygnet den 

skrivits. 

 

6.1 Urvalsprocess 

Jag påbörjade urvalsprocessen genom att läsa böcker om Muslimska brödraskapet och den 

egyptiska revolutionen. När jag gjorde det fann jag två intressanta datum. Den 24 juni 2012 då 

Mohammed Mursis valseger offentliggjordes och den tredje juli 2013 då Mursi avsattes av 

militärrådet. När urvalsprocessens första fas var avklarad, och jag fått en uppfattning om när 

Muslimska brödraskapets "segerperiod" och "nederlagsperiod" inträffade, sattes tidnings- och 

artikelsökandet igång. Under andra urvalsfasen besökte jag diverse tidningars webbsidor och 

letade efter artiklar om Muslimska brödraskapets "seger" och "fall" genom att nyttja sidornas 

sökfunktioner. Oavsett period var mitt sökord alltid Mursi. Motivet var glasklart; Mursi 

förkroppsligade Muslimska brödraskapet. Hans seger var brödraskapets seger och likaså var 

hans förlust brödraskapets förlust. När "Mursi" och de avsedda tidsperioderna knappades in 

dök ett hav med sökresultat fram. Mitt tillvägagångssätt hade än så länge fungerat. Dock var 

ytterligare avgränsningar nödvändiga. Att finna intressanta artiklar bland den stora mängden 

skulle ta år och dagar. Eftersom jag framför allt är intresserad av nyhetsbevakningen av 

Muslimska brödraskapets seger och fall valde jag att endast koncentrera mig på nyhetsartiklar 

och inte: 

 

 Bildspelsartiklar. 

 Ledartiklar. 

 Krönikor. 

 Debattartiklar. 

 Videospelsartiklar. 

 Lokala tidningsverksamheter. 

                                                
51 Wikipedia. Lista över svenska tidningar ordnade efter ideologi. 2015-11-02. www.wikipedia.org (Hämtad 2015-11-08). 
52 Wikipedia. Türkiye gazetelerinin listesi. 2013-10-17. www.wikipedia.org (Hämtad 2015-11-08). 
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Till formen består en nyhetsartikel av en huvudrubrik, en ingress och en brödtext. Ofta 

tillkommer även kompletterande faktarutor, bilder eller diagram. Språket som används är i 

regel relativt enkelt. Anledningen är att nyhetsartikeln är tänkt att informera en stor skara 

människor om samhällsföreteelser.53  

 

Valet av tidningar landade slutligen på DN, Aftonbladet, Zaman och Milliyet. Nu var det dags 

att välja ut två nyhetsartiklar från vardera tidning. Vid det här laget hade jag ett hum om vilka 

onlineartiklar som var lämpliga och olämpliga i respektive tidnings webbsida från seger- och 

nederlagsperioden. 

 

 

 
DIAGRAM 1 Djupgranskning av DNs, Aftonbladets, Zamans och Milliyets 

onlineartiklar. Sammanlagt 347 onlineartiklar varav 241 stycken är 

nyhetsartiklar och resterande 106 är avgränsningar i form av bildspelsartiklar, 

ledarartiklar, krönikor, debattartiklar och videospelsartiklar. 

 

Samtliga tidningar är efterfrågade dagstidningar som erbjuder artiklar både på nätet och i 

tryckt format. DN betecknar sig som en frisinnad, oberoende liberal tidning.54 Aftonbladet är 

en obunden socialdemokratisk tidning som gärna påverkar debatten utifrån vänsterideologiska 

värderingar.55 Zaman klassificeras som en demokratisk, islamkonservativ tidning med 

påstådda anknytningar till den omtvistade Fethullah Gülen och hans muslimska nätverk 

Hizmet (service).56 Milliyet har sina rötter i vänsterpopulismen och i den vänsterorienterade 

kemalismen.57  

                                                
53 Skolverket. Nyhetsartikel. Odat. www.skolverket.se (Hämtad 2015-11-17). 
54 Dagens Nyheter. Om Dagens Nyheter. 2008-02-28. www.dn.se (Hämtad 2015-11-03). 
55 Aftonbladet. Ledare. Odat. www.aftonbladet.se (2015-11-03).  
56 Wikipedia. Zaman (gazete). Odat. www.wikipedia.org (Hämtad 2015-11-03). 
57 Wikipedia. Milliyet (gazete). 2015-09-17. www.wikipedia.org (Hämtad 2015-11-03). 
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För att säkerställa att mina val av onlineartiklar blev precisa granskade jag varenda 

nyhetsartikel en extra gång. Jag skulle endast bli belåten om jag lyckades hitta onlineartiklar 

som uppnådde en viss längd, och som berör mina två teman "Demokrati kontra militären" och 

"Segern och fallets konsekvenser" från olika perspektiv. Positiva och negativa förklaringar 

om Muslimska brödraskapets seger och fall eftersöktes eftersom behandlingen av dessa 

perspektiv innebär att flera spännande kontraster med relevans för uppsatsens syfte och 

frågeställningar skapas. Onlineartiklars längd övervägdes under materialinsamlingen av två 

huvudsakliga skäl. Först och främst för att kvalitetsfulla källmaterial prioriteras i studien men 

också för att det här är ett examensarbete på grundnivå som kräver begränsningar i utrymme. 

Den senare övervägningen gjordes därför att långa artiklar skrivna av turkiska tidningar 

tenderar att vara mer långdragna och spekulativa än svenska motsvarigheter. Det blir ett 

problem när till exempel politiska prognoser överskuggar faktiska händelser.  

 

Onlineartiklarna är utsedda. Fyra är skrivna i det kristsekulära Sverige och fyra i det 

muslimska Turkiet. Mitt turkiska påbrå har medfört att jag behärskar det turkiska språket och 

denna fördel ligger till grund för att onlineartiklar skrivna i Turkiet kompletterar svenska 

onlineartiklar i uppsatsen. Det turkiska perspektivet är betydelsefull och uppskattas särskilt då 

nationen enligt Mohamed Fazlhashemi tillhör samma politiska region, MENA (Middle East 

and North Africa), som Egypten och påverkas till skillnad från Sverige direkt av politiska 

aktioner i mellanöstern.58 Något som kan anses vara problematiskt med de insamlade källorna 

är att tre av åtta onlineartiklar inte innehåller en eller flera bilder. Analys av bilder gör det 

möjligt för mig att dra ytterligare slutsatser om hur Muslimska brödraskapets seger och fall 

presenterats i svenska och turkiska onlineartiklar. Eftersom jag inte velat kompromissa med 

tidigare nämnda villkor som urvalet baserats på har inga sena modifieringar gjorts.  

 

6.2 Fördelar och nackdelar med onlineartiklar 

Det finns två stora fördelar med onlineartiklar. För det första är de lättåtkomliga och oftast 

gratis. För det andra är risken för bildskador i onlineartiklar låga om man jämför med fysiska 

artiklar skrivna under somrarna 2012 och 2013. Av skälet att en bildanalysmetod används i 

den här forskningen är det viktigt att de tillgängliga bilderna är oskadda och tydliga. Att finna 

oskadda bilder i tryckta tidningar från tidigare år kan vara mer besvärligt än förmodat. Det 

erfor jag för några år sedan när jag skrev min B-uppsats: "Det är möjligt att skanna av 

                                                
58 Fazlhashemi, Mohammad. Den arabiska våren: Folkets uppror i mellanöstern och Nordafrika, Historiska Media. 2013. 
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tidningsoriginal i diverse arkivinstitutioner, men när det görs blir tidningsbilderna ofta 

färglösa och suddiga".59 Apropå lättåtkomligheten finns det undantagsfall. Vissa 

onlineartiklar kräver nämligen prenumeration. I Sverige förekommer abonneringskrav medan 

tidningsabonnering överlag är sällsyntare i Turkiet. Jag gissar på att färre personer i Turkiet 

lockas av att läsa onlineartiklar då en turkisk tidning kostar mindre än en svensk tidning. 

Exempelvis kostar Zamans och Milliyets tryckta tidningar normalt inte mer än två-tre 

kronor.60 Nackdelen med analys av bilder i onlineartiklar är däremot att de kan bli 

otillgängliga om de ändras eller till och med tas bort.  

 

Värdemässigt överväger fördelarna nackdelarna som är mer hanterbara. Även om det är 

osannolikt att en onlineartikel förändras under en kort period kan man på ett väldigt enkelt sätt 

skärmdumpa innehållet och spara bilden på en säker plats. Onlineartiklar som kräver 

prenumeration kan man ha gratis åtkomst till på många bibliotek och skolor i Stockholm, om 

inte prenumerering är ett alternativ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
59 Yalcin, Özgur. Egyptiska revolutionen 2011 - i Sverige och Turkiet. Opublicerad B-uppsats, Södertörns högskola, 2014. 
60 Gazete fiyatlari. 2015-01-01. www.gazetefiyatlari.com (Hämtad 2015-11-05). 
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7 Metod 

Denna studie inringar Muslimska brödraskapets seger 2012 och fall 2013 i Egypten genom att 

bruka en utvidgad innehållsanalys som innefattar både text och bild med en kvalitativ ansats. 

Arbetsmetoden blir betydelsefull för uppsatsen eftersom den ger verktygen att finna 

innehållsliga mönster i källmaterialet som vilar på olika parters tolkningar av händelserna. 

 

På den här nivån har den kvalitativa forskningen en tolkande, naturalistisk syn på världen, vilket 

betyder att kvalitativa forskare studerar saker i deras naturliga omgivning och försöker förstå eller 

tolka fenomen utifrån den innebörd som människor ger dem. 61 

 

7.1 Kvalitativ forskning  

Det kvalitativa arbetssättet fungerar väl när forskaren vill beskriva egenskaperna av, och 

gestalta sitt empiriska material som består av en uppsättning unika samhälleliga praktiker. På 

så sätt är kvalitativ metod en systematiserad kunskap om hur man kommer åt studiesubjektens 

perspektiv.62 Vetenskapsteoretikern Heine Andersen förklarar att relationen mellan 

undersökare och forskningsområde är vital i kvalitativ forskning, och att den subjektivistiska 

hållningen innebär att företeelser ses som något enastående med unika egenskaper.63 På grund 

av detta undersöks inte unika fenomen på samma villkor när forskaren undersöker sitt 

källmaterial med en kvalitativ utgångspunkt. Det vore att marginalisera subjektens unikum.  

 

Objektifiering utesluts inte nödvändigtvis av den kvalitativa metoden. En forskare kan 

kombinera den kvalitativa forskningsmetoden med den kvantitativa för att fånga sitt ämne 

mer. När samhällsstudier genomförs blir statistiska förklaringar ofta viktiga och dessa kan inte 

forskaren nå om inte en metodkomplettering sker.64 I den här studien kombineras inte 

kvalitativa metoder med kvantitativa metoder eftersom uppsatsens intention är att ta reda på 

hur Muslimska brödraskapets seger och fall presenterats i svenska och turkiska onlineartiklar. 

Att mäta förekomsten av ord i onlineartiklar är förvisso en möjlighet. Emellertid är det svårt 

att dra slutsatser om skrifters mening/ar på basis av detta.65 

 

                                                
61 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj. Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Studentlitteratur, Lund, 
2008:17. 
62 Larsson, Staffan. Kvalitativ analys: exemplet fenomenografi. Studentlitteratur, Lund, 1986. 
63 Andersen, Heine (red.). Vetenskapsteori och metodlära: introduktion. Studentlitteratur, Lund, 1994. 
64 Larsson, Staffan. Kvalitativ analys: exemplet fenomenografi. Studentlitteratur, Lund, 1986. 
65 Nygård, Mikael. Innehållsanalys och diskursanalys. 2015-01-01. www.vasa.abo.fi (Hämtad 2015-11-03). 
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7.2 Diskursiv textanalys 

Beroende på textanalytisk infallsvinkel kan en forskare utröna olika saker i en textmassa. 

Infallsvinkeln i rådande studie präglas av filosofen Michel Foucaults diskursförståelse. Därför 

uppmärksammas och granskas hela meningskonstruktioner, val av ord, när ord används och 

på vilka sätt ord används i DNs, Aftonbladets, Zamans och Milliyets onlineartiklar om 

Muslimska brödraskapets seger och fall. Ändamålet är att belysa hur de valda tidningarna 

presenterar ämnet med explicita och implicita överväganden.66  

  

Diskurs som Foucault tolkar i sin bok Orders of discourse är enormt och svårförståeligt. 

Begreppet har ingen slutgiltig definition men förenklat kan man påstå att "diskurs" enligt 

Foucault i första hand handlar om hur man väljer att yttra sig om saker som diskuteras. Vad 

diskurs är eller vad diskurs gör framställs som sekundära frågeställningar: 

 

And yet, a century later, the highest truth no longer resided in what discourse was, nor in what it 

did: it lay in what was said. The day dawned when truth moved over from the ritualised act - 

potent and just - of enunciation to settle on what was enunciated itself: its meaning, its form, its 

object and its relation to what it referred to.67 

 

Det räcker med att uppmärksamma hur ord används verbalt, på bild och i text. När man 

arbetar med diskursens sekundära frågeställningar hamnar fokus lätt på språkets effekt, vilket 

oftast översätts till analys av maktförhållanden. Konsekvenserna av uppsatsens perspektiv är 

helt klart tänkvärda, men inte väsentliga för syftet. Vore syftet till exempel att undersöka 

varför DN, Aftonbladet, Zaman och Milliyet beskriver gemensamma områden på olika sätt 

med olika ord hade det varit nödvändigt att hantera språkets sociala betydelse på ett bredare 

sätt.  

 

 

 

 

 

 

                                                
66 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise. Diskursanalys som teori och metod. Studentlitteratur, Lund, 2000. 
67 Foucault, Michel. The Discourse on Language. I Truth: Engagements across philosophical traditions, Wood, David & 

Medina, José (red.), s. 315-332. Blackwell Pub, 2005:318. 
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7.3 Semiotisk bildanalys 

Bildanalysmetoden som används i den här studien är influerad av lingvisten Ferdinand de 

Saussure. Så här introducerade han vetenskapen om semiotik:  

 

Språket är ett teckensystem, som uttrycker något och är i det avseendet jämförbart med skriften, 

dövstumsalfabetet, symboliska riter, artighetsformler, militära tecken, etc., etc. Språket är det 

viktigaste av dessa system. Följaktligen kan man tänka sig en vetenskap som studerar tecknens liv 

inom den sociala samvaron.68 

 

Semiotik är alltså studiet av tecknen och deras implikationer. Olikt många andra lingvistiska 

discipliner begränsas inte semiotiken alltid till talat och skrivet språk. Det är snarast så, att det 

semiotiska tillvägagångssättet utgår från att alla förmedlande föremål i allmänheten består av 

en serie betydelsebärande tecken vilka tillsammans bildar mening.69 

 

Utifrån Saussures nya teorier utvecklade litteraturkritikern Roland Barthes bildsemiotiken i 

syfte att kunna "läsa av" och få en djupare förståelse av populärkulturella medier. Metoden 

som fungerar ypperligt när bilder av masskommunikativ karaktär analyseras är uppdelad i två 

beskrivningsnivåer; denotation och konnotation.  

 

Barthes Terminologi 

Denotation är ett teckens innebörd på en neutral kärnnivå som vi generellt uppfattar entydigt. 

Vad ett tecken konnoterar beror mycket på personliga, emotionella, sociala och ideologiska 

aspekter, sådant som kan relateras till klass, kön, ålder, etnicitet, kultur och liknande. Således 

är konnotationer mer tolkningsbara än denotationer och gemensamma för ett kollektiv, en 

kulturell association. Självständiga tolkningar man är ensam om, privata associationer, ingår 

inte i konnotationsfältet.7071  

 

Denotation (grundbetydelse): Ordet "julgran" denoterar samma sak för alla som vet hur en julgran ser ut.   

Konnotation (bibetydelse): Bilden av en pyntad gran frambringar olika åsikter och förknippningar för de 

betraktare som ser den. Julgranen betyder olika saker för en västerlänning och en österlänning.72 

 

                                                
68 Saussure, Ferdinand de. Kurs i allmän lingvistik. Cavefors, Staffanstorp, 1970:40. 
69 Hall, Stuart (red.). Representation: cultural representations and signifying practices. Sage, London, 1997:20-21. 
70 Ibid. s. 23-24. 
71 Frisk, Mattias. Bilden av den andra bilden - en undersökning i manligt och kvinnligt uttryck med den abstrakta 
expressionismen som studieobjekt. Linköpings universitet, 2009:11. 
72 Castro, Alfredo & Marner, Anders & Sonesson, Göran. Lathund till semiotiska grundbegrepp. Odat. 

www.marieandersson.se/text/lathund.htm (Hämtad 2017-06-11). 
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Termanvändning 

Vid en bildanalys ska den denotativa beskrivningen inleda analysen och fånga det manifesta i 

en bild på ett så opartiskt sätt som möjligt.73 Efter att bildens olika tecken beskrivits på 

denotationsnivå övergår analysen till den konnotativa beskrivningen, som diskuterar det 

latenta innehållet. Ju mer forskaren kan tydliggöra den flytande gränsdragningen mellan 

individuella och kontextuella uppfattningar här, desto mer strukturerad och givande blir 

analysen.74  

 

Reportagebilder 

Reportagebilder förekommer ofta i tidningsartiklar. Främst för att illustrera det väsentliga i en 

text och komplettera med värdefull information som enbart ord inte kan förmedla, men även 

för att bilderna ofta är det första som fångar läsarnas uppmärksamhet. Vilken effekt en 

reportagebild ger beror på bildens utseende och disponering, som bestäms av en tidning som 

vill nå ut till särskilda målgrupper.75 Bilderna som ska analyseras i den här studien är inte 

tecknade utan tagna från verkligheten av fotografer. En fotograf har makten att styra 

människors idéer och moral genom foton. Beträffande detta påpekar författaren Susan Sontag 

följande: "... reality has come to seem more and more like what we are shown by cameras".76  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
73 Hansson, Hasse, Karlsson, Sten-Gösta & Nordström, Gert Z. Bildspråkets grunder: om konst, film/TV, reklam, nyheter, 
barn/ungdomskultur. Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1984:42. 
74 Upphovsman saknas. Att analysera bilder. Odat. www.malinlisten.weebly.com (Hämtad 2017-06-12). 
75 Lind, Ulla. Reportagebild och text, I Bildanalys: didaktik och metod, Borgersen, Terje & Ellingsen, Hein, s. 76-98. 
Studentlitteratur, Lund, 1994. 
76 Sontag, Susan. On photography. RosettaBooks, New York, 2005:126. 
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8 Analysens struktur 

Analysen är upplagd på ett kronologiskt sätt. Först analyseras fyra onlineartiklar som 

publicerats under Muslimska brödraskapets segerperiod. Sedan analyseras fyra onlineartiklar 

som är skrivna under Muslimska brödraskapets nederlagsperiod. Detta systematiska upplägg 

föredras därför att källmaterialet, det vill säga DNs, Aftonbladets, Zamans och Milliyets 

onlineartiklar, berör forskningsområdet från olika perspektiv. När olika tidningars perspektiv 

om Muslimska brödraskapets seger och fall står bredvid varandra blir det enklare för läsaren 

att få en djupare insikt om händelserna. 

 

Källmaterialets innehåll utforskas också metodiskt. I början av varje artikelanalys analyseras 

textinnehåll. Till detta hör även ett klargörande av tidningsverksamhet, publiceringsdatum och 

disposition. När det är gjort analyseras artikelbilder som illustrerar händelser i Egypten. 

Eventuella videoklipp och bildspel ignoreras då sannolikheten att dessa förbises är större än 

att huvudbilder missas. Till sist förs en summerande diskussion. Här diskuteras framför allt 

förhållandet till Douglas M. McLeods "Protest paradigm" (se kapitel fyra).  
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9 Analys 1 - "Läget spänt i Egypten efter 

Mursis valseger" 

Den här onlineartikeln publicerades av Aftonbladet samma dag som Mohammed Mursis 

valseger offentliggjordes, 24 juni 2012. I artikeln belyses olika reaktioner på valutgången i 

Egypten.  

 

Överst i artikeln har en stor bild på Mohammed Mursi placerats. Nedanför bilden finns en 

bildtext. Bildtexten är lika tydlig som artikelns huvudrubrik då den också är fetmarkerad och 

har samma stora teckenstorlek. Vidare fortsätter artikeln med en ingress som inleds med: 

"Vann det egyptiska valet". I ingressen står det att Mursi vunnit ett presidentval men att 

Mursis seger var "tvärtemot vad revolutionärerna ville". Under ingressen följer en brödtext. 

Brödtexten är indelad i tre stycken med varsin rubrik. Längs artikelns högerkant löper en 

faktaruta som beskriver Mursis bakgrund, Mursis världsåskådningar och Mursis politiska 

karriär. Artikelns layout är rak och okomplicerad. Eftersom underrubriker förekommer blir 

det enklare för läsaren att hänga med diskussionen som förs.  

 

Brödtext 

Brödtextens första stycke handlar om valutgången i Egypten. I början av detta stycke uppges 

att Mursis ringa seger i presidentvalet firades av tusentals Mursisupportrar på Tahrirtorget i 

Kairo, men att valdeltagandet endast var omkring 51 procent. Varför förklarar inte 

Aftonbladet. Stycket avslutas när en kommentar som Carl Bildt skrivit på twitter citeras. 

Citatet lyder: "Congratulations to Mohammed Morsi on his election as President of Egypt. He 

must now be the president of all Egyptians".  

 

Brödtextens andra stycke finns under artikelns första underrubrik: "Tvärtemot 

demonstranternas vilja". Här ligger fokus på Per Jönsson, redaktör på Utrikespolitiska 

Institutet, och hans uppfattningar om Mursis valseger. Jönsson citeras tre gånger och 

Aftonbladet menar att han tolkat Mursis seger "som ett bittert bokslut för den arabiska våren i 

landet".  

 

Citat ett lyder: "Det här är tvärtemot vad demonstranterna, revolutionärerna, ville för ett år 

sedan".  
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Citat två som är ställd tätt inpå lyder:  

 

Det är helt andra krafter som har vunnit på revolten i Egypten. Den ena är det Muslimska 

brödraskapet, som redan i parlamentsvalet visade sig vara den mest organiserade politiska kraften i 

Egypten. Den andra är den egyptiska militären, som konsoliderat sin bestämmande roll i egyptisk 

politik. 

 

Citat tre som avslöjar Per Jönssons synpunkter lyder: "De liberala progressiva krafter som 

demonstrerade förra året, och som vi i västvärlden höll på, var förfärligt splittrade och 

oorganiserade".  

 

Brödtextens sista stycke är skriven under artikelns andra underrubrik: "Osäkert läge". I det här 

avsnittet framträder islamologen Richard Lagervalls åsikter om valutgången. Lagervall citeras 

två gånger i artikeln och Aftonbladet tror att han med sina kommentarer menade att 

valresultatet var "det bästa" som kunde hända Egypten då. 

 

Det första citatet lyder: 

 

Hade Shafiq [den andra presidentkandidaten] vunnit hade det betraktats som en fullbordad 

militärkupp. Och då hade risken för våld och turbulens varit överhängande. Sedan Mubarak föll 

har mycket gått snett men som situationen såg ut just nu var detta ett steg i rätt riktning. 

 

Det andra citatet lyder: "Det finns en risk att han [Mursi] kommer att rikta in sig på 

symbolfrågor och försöka leda Egypten i konservativ och 'islamisk korrekt' riktning – 

tvärtemot demonstranternas vilja". 

 

Faktaruta 

I artikelns faktaruta finns fem punkter. Här nedan sammanfattas samtliga punkter enskilt. 

 

 I och med segern i presidentvalet blev Mohammed Mursi den första folkvalda 

presidenten i Egyptens historia. 

 Mursi är utbildad i södra Kalifornien. Han är en "strikt islamist" som visserligen är en 

förespråkare av kvinnors rättigheter, "men emot att kvinnor får kandidera i 

presidentval". 

 Mursi föddes 20 augusti 1951 i norra Egypten. Han är gift, har fem barn och tre 

barnbarn.  Mursi som satt fängslad under Hosni Mubaraks regeringstid leder Frihets- 
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och rättvisepartiet (FJP). FJP har bildats av Muslimska brödraskapet, Egyptens största 

islamiströrelse.  

 Mursi förespråkar en modern form av islamisk agenda som ska ta Egypten in i en ny 

demokratisk era. 

 Mursi blev presidentkandidat först när Muslimska brödraskapets förstahandsval blev 

diskvalificerad.   

 

9.1 Bildanalys 

 

På artikelns enda bild illustreras Mohammed Mursi. Klädd i svart kavaj, vit skjorta och lila 

slips tittar Mursi med sina glasögon på näsan rakt in i kameralinsen mot mottagaren. I det 

fångade ögonblicket står Mursi inomhus tätt intill en svartguldig talarstol. På talarstolen ligger 

ett vitt papper och till höger om honom finns en egyptisk flagga. Av bakgrunden att döma är 

övriga väggar i rummet gjorda av betong eller marmor. I bildens högra kanter kan 

bildbetraktaren se inredigerade arabiska ord.  

 

När jag slår ihop nämnda tecken och reflekterar över dem faller mina tankar på en spänd och 

fokuserad Mohammed Mursi som håller ett direktsänt tal i Egypten inför en publik. Mursis 

icke-vardagliga beklädnad, den pampiga egyptiska flaggan och den guldigt prydda talarstolen 

i kombination med att spektaklet beskrivits som något "akut" pekar på att talet var av stor 

betydelse och riktat till hela den egyptiska nationen. Uppfattningen om att talet var viktigt 

förstärks även av stödlappen framför Mursi.  
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9.2 Sammanfattad analys 

I Aftonbladets artikel, "Läget spänt i Egypten efter Mursis valseger", framställs Mohammed 

Mursis valseger som något synnerligen problematiskt. Det som kommer fram mest är att 

valutgången i Egypten inte var något "vi" i västvärlden, eller de revolutionerande egyptierna 

ville, och att de egentliga vinnarna var militären och det Muslimska brödraskapet. Förvisso 

skrivs det kort i början att tusentals anhängare till Mursi firade hans valseger men anledningen 

vidareförklaras inte. Istället följs detta snabbt upp av en mening som motiverar att 

valutgången blev som den blev på grund av lågt valdeltagande. Samma sorts förminskning av 

valsegerns positiva betydelse gör Aftonbladet i slutet av artikeln, där tidningen först lyfter 

fram en kommentar om att Mursis valseger var "ett steg i rätt riktning", för att sedan skriva att 

"risken" fanns att Mursi, tvärtemot demonstranternas vilja, skulle börja rikta in sig på 

muslimska symbolfrågor efter sin seger.  

 

Mönstren som kan utrönas i Aftonbladets artikel med Douglas M. McLeods "Protest 

paradigm" är: 

 

 Identifiering av huvudaktörer, och huvudaktörers synpunkter kommer inte fram 

tillräckligt. Vilka var demonstranterna som "vann" och "förlorade" på valutgången? 

Hur såg kommentarerna om valutgången ut i Egypten? Det är lite av en besvikelse att 

Aftonbladet inte stödjer informationen som ges med värdefulla insikter från landet. 

Vad det egyptiska folket sade i stundens hetta vill förmodligen inte bara jag veta. Nu 

faller i alla fall deras syften och mål bort.  

 

Märkligt att tusentals människor firade Mursis valseger även fast hans och Muslimska 

brödraskapets framgång tydligen var "tvärtemot" vad motståndarna till Hosni Mubarak 

ville året innan. Betyder det att Mursi-anhängare inte deltog i revolten 2011? En 

klargörelse hade med all säkerhet varit på sin plats här, vilket också hade gett 

ytterligare utrymme för aktörsperspektivet.  

 

 Obefintlig respons av anklagade institutioner. Trots att demonstranternas åsikter 

inte kommer fram direkt är det tydligt att militären och Muslimska brödraskapet 

utpekas som skyldiga till det spända läget i Egypten av Aftonbladet. Olyckligtvis är 

deras utsagor om Mursis valseger inte med i artikeln.  
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 Bakgrundsinformationen om valet är för kort. Mer bakgrundsinformation om valet 

kan krävas av en artikel som skrevs samma dag som Mohammed Mursis valseger 

offentliggjordes. Den inkluderade faktarutan är inte tillräcklig då flera aktörer än 

Mursi och Muslimska brödraskapet berörs. Vad berodde det låga valdeltagandet på? 

Vad fruktade oppositionen? Varför "hade det betraktats som en fullbordad 

militärkupp" om Shafiq vunnit valet? Vem är Shafiq?  

 

 Åskådare ignoreras inte. Artikeln grundas nästan enbart på två svenska åskådares 

åsikter om valutgången. Detta gör att beskrivningen blir eurocentrisk och de egyptiska 

huvudaktörerna blir marginaliserade. Problemet är att "vi" åskådare som egentligen 

vet mindre för talan åt de inblandade som upplever situationerna. Det är också 

osannolikt att alla i väst tycker likadant om frågan.  

 

 "Problemet" identifieras inte på ett fullt tillfredställande sätt. Aftonbladet driver 

en tes om att läget var spänt i Egypten efter Mursis valseger, och att utgången av 

röstandet var tvärtemot revolutionärernas vilja, men förstärker inte tesen med legitima, 

konkreta exempel. Aftonbladet rör sig istället runt problemet genom att inte ta hänsyn 

till ovanstående punkter. Bilden påminner läsaren att något allvarligt var på gång, men 

det räcker inte. 

 

 Osunt debattklimat. Aftonbladet verkar faktiskt försöka skriva debatterande genom 

att lyfta fördelar och nackdelar, vilket är bra. Problemet är att för många ord och 

meningar är oneutrala, och att varenda poäng som tas upp är behäftade med en negativ 

och tveksam klang. Det här gör att objektivitetssträvan blir misslyckad och läsaren 

styrd. 
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10 Analys 2 - "Egyptens president oroar i 

Israel" 

Den här onlineartikeln publicerades av Dagens Nyheter 25 juni 2012 klockan 10:24 svensk 

tid. Artikeln, vilken är skriven en dag efter Mohammed Mursis valseger i Egypten, upplyser 

läsaren om att staten Israel officiellt respekterade valutgången i Egypten men att valutgången 

samtidigt tolkades som något problematiskt av "israeliska medier" och Sveriges dåvarande 

utrikesminister Carl Bildt.  

 

I artikeln visas inga bilder eller videoklipp. Den består bara av en rubrik och styckeindelad 

(splittrad) text. Rubriken är fetmarkerad och väcker mest uppmärksamhet då den är skriven i 

större teckenstorlek. Under rubriken följer en ingress. Ingressen sammanfattar endast de 

israeliska reaktionerna på Mursis valseger. Det är först mot slutet av den mer detaljrika 

brödtexten som Carl Bildts tankar kommer fram. Layouten på artikeln är bristfällig och en 

tydlighet saknas i den. Läsaren riskerar att bli förvirrad av artikeltexten när vissa stycken som 

inte framför nya poänger inleds med fetmarkerade ord.  

 

Brödtext 

Artikels brödtext utgörs av tre delar vilka behandlar olika perspektiv. I del ett framkommer ett 

officiellt uttalande som Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och hans kansli stått för:  

 

Israel uppskattar den demokratiska processen i Egypten och respekterar utgången [...] Israel räknar 

med ett fortsatt samarbete med den egyptiska regeringen med ländernas fredsavtal som grund. Det 

ligger i båda folkens intresse och bidrar till regional stabilitet. 

 

Uttalandet diskuteras inte av DN. 

 

Del två är baserat på olika bekymmersamma kommentarer som gjorts i israeliska medier om 

Mursis valseger. I denna del citeras tre personer. Person ett, vars namn är Zvi Mazel, har 

tidigare varit ambassadör i Sverige och Egypten. Mazels anmärkningar om Mursis valseger 

har DN hämtat från en artikel med rubriken: "Kommer Egyptens nya ledare att islamisera det 

största arablandet?". I artikeln konstaterar Zvi Mazel att valutgången "är en bekräftelse på att 

demokrati inte står på dagordningen i Egypten", och att "Israel har anledning att oroa sig" 
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över valutgången. Just det sista om att Israel borde ha oroat sig över Mursis seger verkar DN 

tolka på följande vis: "Muslimska brödraskapet, som Mursi tillhör, har ett slutgiltigt mål: att 

införa sharialagar och islamisera världen". Person två som citeras av DN heter Smadar Peri. 

En beskrivning om Smadar görs inte, och hans skriftliga inlägg som hämtats från tidningen 

Yediot Ahranot lyder: "När Kairos presidentpalats för första gången målas i islamismens 

färger, är det en ur vårt perspektiv svart och mörk dag". Person tre benämns av DN som 

Maariv. Det är oklart hur Maariv kontaktat/s och av vem. Det enda läsaren får tillgång till är 

Maarivs skriftliga eller muntliga påstående: "Fasan har blivit verklighet, Muslimska 

brödraskapet styr Egypten".  

 

Del tre inleds med en bedömning som DN gör: "Mursis brödraskap har nära förbindelser med 

Hamas i Gazaremsan, och ses också som skeptiskt". Vidare klargörs några funderingar Carl 

Bildt haft angående Mohammed Mursis valseger i Egypten. Bildt citeras tre gånger i artikeln 

och varje citat sammanfattas med en kort mening som DN skrivit. Det första citatet handlar 

enligt DN om att Bildt inte sett omedelbara risker vad gäller relationen mellan den då nya 

Egypten och Israel: 

 

Men det är klart, hela den förändring vi ser i arabvärlden kommer att innebära att det är ett annat 

läge. Tidigare har man kunnat lita på olika diktaturer att de ska hålla tyst, mer eller mindre. Nu är 

det ett annat stämningsläge och situation i arabvärlden och det måste Israel ta hänsyn till, men jag 

tror inte att det kommer att förändra de formella fredsavtalen. 

 

Det andra citatet är kortare. Det handlar om att Carl Bildt ville bygga vidare på talet som 

Mursi höll efter att valresultaten offentliggjordes i Egypten. DN menar i samma veva att Bildt 

trots sin "försiktigt optimistiska" kommentar såg många problem med den demokratiska 

övergången. Det tredje citatet lyder:  

 

Framför allt författningsfrågan har hamnat i ett annat läge efter det att man upplöst parlamentet 

och militärrådet har kommit med kompletterande författningsändringar. Dessutom finns det en 

ekonomisk och social situation som blir allt sämre. 

 

10.1 Sammanfattad analys 

DNs artikel, "Egyptens president oroar i Israel", handlar om att Mohammed Mursis valseger 

oroade människor i Israel. Genom artikeln lyfter Dagens Nyheter olika uttalanden som till 

mestadels talar mot ett fungerande islamistiskt statsskick. Istället för att diskutera uttalandena 
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och problematisera dem, skriver DN ofta instämmande kommentarer utan en tillräcklig 

motivering. Ett exempel är när DN tolkar påståendet om att "Israel har anledning att oroa sig" 

på följande sätt: "Muslimska brödraskapet, som Mursi tillhör, har ett slutgiltigt mål: att införa 

sharialagar och islamisera världen". Nedan följer tre andra kontroversiella uttalanden som inte 

klargörs av DN : 

 

1. "Det [valutgången] är en bekräftelse på att demokrati inte står på dagordningen i 

Egypten". 

2. "När Kairos presidentpalats för första gången målas i islamismens färger, är det en ur 

vårt perspektiv svart och mörk dag". 

3. "Fasan har blivit verklighet, Muslimska brödraskapet styr Egypten". 

 

Dessa uttalanden följer DN upp med konstaterandet: "Mursis brödraskap har nära förbindelser 

med Hamas i Gazaremsan, och ses också som skeptiskt". Den här bedömningen ger läsaren en 

fingervisning om vad "oron i Israel" baseras på. Tyvärr hamnar resonemanget utanför då det 

inte utvecklas tillräckligt.  

 

Mönstren som kan utrönas i DNs artikel med Douglas M. McLeods "Protest paradigm" är: 

 

 Artikeln bygger på åskådares uppfattningar. Detta behöver nödvändigtvis inte vara 

ett problem här jämfört med föregående artikel eftersom denna utgår från israeliska 

perspektiv på Mohammed Mursis valseger. Jag tycker också att det vore obetänksamt 

att delegitimera åskådares protester om det är så att de känner sig berörda av 

nyckelhändelser.  

 

 Otillräcklig bakgrundsinformation. DN beskriver knappt hur relationen mellan 

Israel och Egypten sett ut tidigare. Med en djupare historisk insikt blir sannolikheten 

större att läsaren förstår varför till exempel Mursis och Muslimska brödraskapets seger 

väckte extrema farhågor bland invånare i Israel.  

 

DN borde ha tryckt mer på de officiella fredsavtalen som nämns hastigt på två ställen, 

samt Muslimska brödraskapets "skeptiska" förbindelser med Hamas. Då hade artikelns 

relevans blivit tydligare, det vill säga orsaken till att just Israel och inte något annat 

land diskuteras.  
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 Nyckelhändelser identifieras inte. I artikeln återberättas bara olika åsikter om 

Mohammed Mursis valseger. De viktigaste politiska frågorna varken bestäms eller 

utforskas. Som McLeod hävdar behöver fakta kombineras med åsikter för att 

tidningsläsare ska bli informerade medborgare. Det står inget om hur valet gick till, 

och hur Mursis anhängare och oppositionens reaktioner i Egypten såg ut. 

 

 Ingen respons söks av anklagade institutioner. Muslimska brödraskapet anklagas 

för ett och annat men rörelsens version av valsegerns betydelse för relationen med 

Israel har DN ignorerat fullständigt. Detta påverkar alla parter negativt. Läsaren missar 

värdefull information, kritikernas legitimitet som politiska aktörer blir förminskade 

när deras åsikter inte resulterar i att motpartens ståndpunkter granskas, och Muslimska 

brödraskapet i sin tur får inte utrymme även fast de berörs.  

 

 Undermålig neutralitet. Det är väldigt mycket fokus på det negativa med Muslimska 

brödraskapets valseger. Endast ett optimistiskt uttalande har inkluderats och det 

kommenterar inte DN.  Förvisso är artikelns syfte att beröra den påstådda oron i Israel, 

men det ursäktar inte att fördelar inte diskuteras.  
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11 Analys 3 - "Mursi blev Egyptens första 

demokratiska ledare" 

Den här onlineartikeln publicerades av den turkiska tidningen Zaman 25 juni 2012. Artikeln 

informerar läsaren om att presidentkandidaten Mohammed Mursi tillslut, efter en utdragen 

valprocess, blev framröstad av det egyptiska folket den 24 juni 2012. I artikeln diskuteras 

även olika problemområden Mursi behövde ta itu med efter sin historiska vinst. 

 

Överst i artikeln ser man en bild på en egyptisk folkmassa. En bildtext tillkommer inte. 

Motivet bakom folksamlingen förklaras istället i den efterföljande ingresstexten. Ingressen 

handlar om att Mursis seger i det egyptiska presidentvalet innebar att han blev den första 

demokratiskt valda presidenten i landets historia. Under ingressen finns en brödtext som är 

uppdelad i tre stycken. Artikelns layout är redig, och man jobbar med text i hela 

spaltutrymmet. Ett problem är att styckena är långa. Risken finns att läsaren tappar intresse på 

grund av det.  

 

Brödtext 

Brödtextens första stycke inleds med att Mohammed Mursis valseger beskrivs. Här 

konstateras att Muslimska brödraskapets kandidat Mursi vann valet med 51.7 procent och att 

hans seger firades på ett väldigt entusiastiskt sätt av tiotusentals människor på Tahrirtorget. 

Mursis seger fick "Egypten att ta ett djupt andetag" menar Zaman. Stycke ett fortsätter med 

att rykten som florerade kring det egyptiska militärrådet under valet 2012 beskrivs. Ett 

välkänt rykte var enligt Zaman att militären stod på den andra presidentkandidaten, tillika 

regimförespråkaren Ahmad Shafiqs sida. Detta rykte förargade tydligen prodemokratiska 

grupper vilka påstod sig vara redo för en andra revolution om "folkets" vilja inte 

respekterades. Shafiq spädde på ilskan när han dagen innan valutgångens offentliggörande 

hävdade att han vunnit presidentvalet. Brödtextens första stycke avslutas när Zaman skriver 

att den egyptiska militären precis innan valets slut gav sig själva större politiska befogenheter 

genom ett tillägg till konstitutionen.  

 

I brödtextens andra stycke belyses problemområden Mohammed Mursi skulle behöva hantera 

för att inte riskera sin position som president. Till exempel relationen med militären. Den 

"egentliga faran" som väntade Mursi var dock enligt Zaman landets ekonomiska situation. 
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Zaman menar att inkomsten per capita i Egypten under den här perioden endast låg lite över 

2000 dollar, och att majoriteten av befolkningen stod på benen endast för att staten bidragit 

med ekonomiskt stöd.  

 

I brödtextens tredje stycke kan man läsa att Mursis seger gjorde Egyptens relation med USA 

och Israel oklar. Zaman lyfter särskilt fram fredsavtalen mellan Egypten och Israel, och 

undrar om Mursi skulle se förbi avtalen som undertecknats av regimens män. Stycket 

avrundas med Zamans påpekande om att Mursis seger uppskattades av den turkiska nationen 

också. 

 

11.1 Bildanalys 

 

På artikelbilden illustreras en stor skara människor som samlats utomhus på en allmän plats i 

Egypten. Bland folkmassan som är mansdominerad reser sig egyptiska flaggor. Det är 

dagsljus och troligtvis väldigt varmt ute. Att nästan samtliga personer på samlingsplatsen är 

klädda i kortärmade skjortor eller t-shirts antyder detta. Denna tolkning stärks dessutom av att 

var och varannan person skyddar sig med keps. Vidare kan man se att de flesta personerna är 

vända åt vänster. De som är närmast kameran tittar dock glatt mot fotografens håll. Dessa gör 

segertecken med sina uppräckta händer, och en enskild person från gruppen håller upp en 

tavla. På tavelbilden syns Mohammed Mursi, klädd i kostym och slips. Ovanför Mursi står 

det: "Mursi för president 2012, framgång är folkets vilja". Till höger om Mursi finns en 

tecknad balansvåg. Mellan vågarmarna står det: "Symbolen för heder och stolthet". Längst ner 

på tavelbilden står det: "Ekonomisk utveckling".  
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På bilden kan man se att många egyptier samlats för att fira Mohammed Mursi. Folk ler och 

skrattar under den värmande solen. Vissa gör segertecken med sina uppsträckta händer och 

andra viftar stolt med mäktiga egyptiska flaggor. Samtidigt tycks ingen ha något emot den 

upplyfta tavlan med en belåten Mursi på. Dessa detaljer avslöjar att budskapet som förmedlas 

är positivt och förhoppningsfullt. Sannolikheten är stor att bildbetraktaren får uppfattningen 

att det egyptiska folket tror på en solidarisk och jämlik framtid för Egypten med Mursi som 

president.  

 

11.2 Sammanfattad analys 

Zamans artikel, "Mursi blev Egyptens första demokratiska ledare", betonar att Mohammed 

Mursis historiska valseger gladde Turkiet, och fick det egyptiska folket att "ta ett djupt 

andetag". Samtidigt som Mursi målas upp som en frälsare framställs Ahmad Shafiq, den 

andra presidentkandidaten, och militären som oönskade motståndare. Till exempel skriver 

Zaman att "prodemokratiska" grupper förargades över ryktet om att Shafiq hade militärens 

stöd när presidentvalet fortfarande pågick.  

 

Mönstren som kan utrönas i Zamans artikel med Douglas M. McLeods "Protest paradigm" är: 

 

 Nyckelhändelser identifieras och bakgrundinformation ges. Artikeln ger en 

tämligen bra översikt över Egyptens politiska situation under perioden då artikeln 

skrevs. Inte bara skriver Zaman om Mohammed Mursis knappa seger i valet och olika 

viktiga händelser som var kopplade till det. Även information om landets ekonomiskt 

svaga ställning som hade kunnat ”ställa till det” för Mursi kommer fram. Därutöver 

påstår Zaman att förhållandet till USA och Israel kunde förändras i och med 

valutgången. Denna spekulation grundar sig på att den ersatta militärregimen i åratal 

hade varit allierad med väst. 

 

 Zaman slarvar med behandlingen av huvudaktörer. Genom artikeln får läsaren 

kännedom om hur Mursis anhängare, Ahmed Shafiq och militären reagerade på 

valutgången, men den folkliga oppositionen har helt och hållet tystats ned. 

Uteslutningen av dem innebär att läsaren inte får veta hela sanningen. 

 

Mursis anhängare blir kallade för "prodemokratiska", och "folket" presenterat som 

enhetligt. Betyder det här då att alla som stödde Shafiq (eller andra kandidater) i 
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Egypten var antidemokratiska främlingar? Självklart inte, men Zaman får det att verka 

så. Enligt McLeod skulle det vara bättre om tidningen istället intervjuat självaste 

Shafiq och andra involverade aktörer. Särskilt Mursi-motståndarna som begränsats 

och blivit stigmatiserade. 

 

 Ensidig rapportering. Zaman lägger överdrivet mycket tonvikt på det positiva med 

Mursis valseger, och rapporterar inte tillräckligt om möjliga nackdelar som till 

exempel Muslimska brödraskapets islamorienterade politik kunde medföra. 

Undvikandet av polarisering är besynnerlig eftersom artikeln annars har potential att 

väcka flera goda insikter. 

 

 Respons söks inte av anklagade institutioner. Som redan nämnts är det tydligt att 

Ahmad Shafiq och militären gestaltas som farliga och opålitliga fiender till den nya 

demokratin som folket i Egypten suktat efter, men deras syn på spekulationerna har 

Zaman tråkigt nog inte brytt sig om. 

 

 Åskådare ignoreras. Zaman söker inte information från åskådare om frågor och 

händelser som var relaterade till valet. Istället återberättar tidningen kända rykten och 

presenterar egna slutsatser.  
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12 Analys 4 - "I Egypten hoppas militärerna 

på konstitutionen [den turkiska] från 1982" 

Den här onlineartikeln publicerades av den turkiska tidningen Milliyet 26 juni 2012 klockan 

01:30 svensk tid. I artikeln diskuteras konsekvenserna av Mohammed Mursis valseger. Temat 

är den egyptiska militären. Milliyet lägger tonvikt på att militären behövs för att ett samhälle 

ska fungera på ett optimalt sätt, men klargör samtidigt att anhängare till Mursi inte ville se 

militärrådet SCAF styra Egypten.  

 

Överst i artikeln skriver Milliyet att Mursi vann presidentvalet, men att myndigheterna trots 

det fortfarande var "i den egyptiska militärens händer". Vidare här kan man läsa att den 

egyptiska armén efter Mursis och Muslimska brödraskapets seger analyserade Turkiets 

konstitution från 1982 för att kunna bibehålla sin makt. Nedanför har en stor bild på jublande 

egyptier placerats. Bilden efterföljs av en ingress som sammanfattar artikelns viktigaste 

budskap. Ingressen handlar om att militären "förvånande nog" accepterade valutgången, och 

att militären agerade "bekvämt" för att de hade blivit inspirerade av turkiska grundlagar. Efter 

ingressen har artikelns brödtext skrivits. Brödtexten är indelad i fyra stycken med varsin 

underrubrik. Längst ner i artikeln har Milliyet sammanfattat internationellt kända politikers 

reaktioner på Mursis seger i punktform, under rubriken: "Alla nöjda med valutgången?". 

Artikelns layout är tydlig och styckeindelningen bidrar till att texten blir mer lättläst.  

 

Brödtext 

Brödtextens första stycke står under rubriken: "17e juni garanti". I inledningen av detta avsnitt 

förklarar Milliyet att Egyptens dåvarande försvarsminister Mohamed Hussein Tantawi krävde 

en arabisk version av den turkiska konstitutionen från 1982 efter att Hosni Mubarak blivit 

störtad från makten. I den turkiska konstitutionen fann Tantawi "hemligheten" som skulle 

försvara honom från att bli avskedad från sin post. Avsnittet fortskrider med Milliyets 

påstående om att den egyptiska militären efter Mursis valseger fortsatte att kontrollera landet, 

på samma sätt som militären i Turkiet hade samverkat med turkiska partier tidigare.  

 

Brödtextens andra stycke är skriven under rubriken: "De behöver soldaterna". Det här 

avsnittet baseras på den amerikanska journalisten David Ignatius tankar om valutgången. 

Ignatius ska ha sagt att det nya, demokratiska Egyptens plan var att ta efter den "mycket 
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berömda" statsmodellen i Turkiet, där militären gjort det demokratiskt styrda landet till "en 

supermakt i området". Med den kommentaren menade Ignatius enligt Milliyet att det 

egyptiska folket, trots sin "motvilja", var tvunget att svälja sin stolthet för landets bästa.  

 

Brödtextens tredje stycke finner man under rubriken "Tahrir vill inte se armén". Som 

underrubriken avslöjar handlar stycke tre om att det egyptiska folket inte var redo att 

acceptera militären och att anhängarna till Mursi hade lovat att stå på tahrirtorget tills Mursi 

tillträdde ämbetet.  

 

Brödtextens fjärde stycke finns under rubriken "Revolutionen fortsätter". Här framkommer 

några av Mohammed Mursis uttalanden efter valutgången. Milliyet lyfter först fram 

uttalandet: "Jag är alla egyptiers president". Efter detta uttalande följer ett annat uttalande som 

lyder: "Revolutionen kommer att fortsätta tills de uppsatta målen förverkligats".  

 

12.1 Bildanalys 

 

På den här bilden illustreras en folksamling som domineras av det manliga könet. 

Människorna står utomhus på en allmän plats och beskådar något kameran inte fångat. I 

bakgrunden syns till och med en person som befinner sig ovanför alla andra. Händer klappas 

och egyptiska flaggor viftas. Samtidigt har många sina munnar öppna i vad som ser ut som ett 

leende eller skrik. En sak som indikerar att det är varmt ute är att killen i centrum med det 

svarta halsbandet har en bar överkropp. 
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Vad folket tittar på med entusiasm är oklart då fotografen ignorerat företeelsen i fråga. Tre 

tecken tyder på att den är viktig och berör den egyptiska nationen. Det första tecknet är 

mängden människor. Det andra tecknet är de egyptiska flaggorna som blir viftade av civila 

egyptier. Nationalflaggor viftas överlag i stora kretsar när något som berör den specifika 

nationen sker. Det tredje tecknet är personen i bakgrunden som gjort sig mödan att åskåda 

företeelsen från en höjd position. I samband med att bilden visas i en onlineartikel om 

Mohammed Mursis valseger tror jag att läsaren på en gång förstår att bilden har en koppling 

till Mursis valseger, och att aktörerna på bilden är förespråkare av Mursi som president.  

 

12.2 Sammanfattad analys 

Milliyets artikel, ”I Egypten hoppas militärerna på konstitutionen [den turkiska] från 1982, 

hävdar först att Egyptens dåvarande försvarsminister Mohamed Hussein Tantawi hoppades på 

att landet, efter Hosni Mubaraks fall 2011, tog efter Turkiets konstitution från 1982 för att 

kunna bibehålla sin makt och fortsätta styra efter Mohammed Mursis valseger. Därefter 

beskriver Milliyet fördelarna med den turkiska modellen som nämns. Efter att Milliyet 

behandlat modellen förklarar tidningen att det egyptiska folket inte var redo för militären. 

Milliyet avslutar artikeln med att lyfta två uttalanden från Mursi:  

 

1. ”Jag är alla egyptiers president”. 

2. ”Revolutionen kommer att fortsätta till de uppsatta målen förverkligats”. 

 

Mönstren som kan utrönas i Milliyets artikel med Douglas M. McLeods "Protest paradigm" 

är: 

 

 Nyckelhändelser identifieras. Milliyet berättar utförligt om efterspelet av Mursis 

valseger. Valets konsekvenser är viktiga för allmänheten att förstå eftersom det 

påverkar Egypten och är kopplade till utgången. 

 

 Huvudaktörerna identifieras och deras ståndpunkter blir hanterade. Läsaren får 

av Milliyets artikel tillgång till information om Tantawis, Mursis och till viss del även 

det egyptiska folkets reaktioner på valutgången. Främst diskuteras Tantawis åsikt om 

att Egypten under det nya styret behövde införa en egen, arabisk version av den 

turkiska konstitutionen från 1982. Detta kommer till och med fram i rubriken som inte 

går att missa. Tantawis ståndpunkt förklaras för övrigt med hjälp av den amerikanska 
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journalisten David Ignatius som enligt Milliyet hävdat att en konstitutionsförändring 

var det bästa som kunde hända Egypten och att Turkiet är ett praktexempel på att 

konstitutionen fungerat väl.   

  

 Folkets föreställningar diskuteras dock inte. Milliyet berättar i och för sig att det 

egyptiska folket var negativa till idén om ökad makt för militären, men förklarar 

beklagligtvis aldrig varför eller på vilket sätt. Dessa frågor hade gett ett ytterligare 

aktörsperspektiv, som är viktigare än Mohamed Hussein Tantawis och Mohammed 

Mursis. Bilden visar människor som firar Mursis valseger, vilket ger ett intryck av att 

Milliyet kommer att behandla dem, men det händer inte. 

 

 Det är alltså oklart om institutioner anklagas eller inte. Eftersom kritikerna inte 

blir belysta får läsaren inte veta vem som anklagas, vilket med andra ord betyder att 

institutioners svar inte nås.  

 

 Bakgrundsinformationen är bristfällig. Det står knappt något om militärens åsikter 

om Mursi, som vi behöver veta för att förstå varför de ville ha makt. Dessutom är det 

otydligt varför Mursi tryckte på att revolutionen skulle fortsätta tills de uppsatta målen 

förverkligades. Det hade också varit bra om Milliyet förklarat hur den turkiska 

konstitutionen ser ut och varför den är bra.  

 

 Milliyet diskuterar fördelar, men inte nackdelar. I artikeln betonas den turkiska 

konstitutionens utomordentlighet och varför Egypten borde ha inspirerats av den, men 

man diskuterar inte varför det egyptiska folket var emot en ökad militärmakt som 

konstitutionen ger. Detta gör att artikeln framstår som tendentiös.  

 

 Åskådare ignoreras inte. Istället för att enbart ta upp David Ignatius kommentarer 

om folkets åsikter borde Milliyet ha kontaktat de involverade direkt. Läsaren hade 

kunnat få större inblick i situationen då och sluppit bli påtvingad västerländska 

värderingar.  
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13 Analys 5 - "Experten: Ett demokratiskt 

problem" 

Den här onlineartikeln publicerades av Aftonbladet under dagen då Mohammed Mursi blev 

avsatt från sin presidentpost, tredje juli 2013. I artikeln framkommer "Mellanösternexperten" 

Leif Stenbergs funderingar kring händelsen.  

 

Artikeln inleds med en ingress. I ingressen skriver Aftonbladet att tiotusentals personer firade 

avsättningen av Mohammed Mursi på Kairos gator, men att folket borde ha varit mer 

försiktiga med glädjeropen. Efter ingressen fortsätter artikelns styckeindelade brödtext. 

Brödtexten är uppdelad i tre stycken. Det första stycket står direkt under ingressen. Det andra 

och tredje stycket har däremot varsin underrubrik. I artikelns högra kant har en bild på Leif 

Stenberg placerats.  

 

Brödtext 

Brödtextens första stycke påbörjas med en diskussion om de egyptiska reaktionerna på 

statskuppen som genomfördes av Egyptens militärråd. Här förklarar Aftonbladet att "den 

mäktiga" egyptiska armén satte ner foten efter fyra dagars "intensiva" protester, och att den 

egyptiska militärens beslut att störta Mursi från makten firades av Mursi-motståndare med 

fyrverkerier och lasershower. Efter diskussionen om de egyptiska reaktionerna blir Leif 

Stenberg "som inte deltog i firandet" citerad av Aftonbladet. Citatet lyder: 

 

Det är svårt att fira att en armé avsätter en demokratiskt vald president. Man måste komma ihåg att 

Mursi var Egyptens första demokratiskt valda president, de andra ledarna har kommit från 

militären. 

 

Brödtextens andra stycke har skrivits under rubriken: "Ekonomin en av orsakerna". I det här 

avsnittet citerar Aftonbladet Leif Stenberg och kommenterar hans åsikter. Citatet lyder: 

 

Egyptens ekonomi är på fallrepet. Industrin är på nedgång och arbetslösheten är hög. Det andra 

problemet är kopplat till rättssäkerheten, många egyptier har känt sig oroliga i vardagslivet och 

upplevt polisen som korrumperad. Mursi har inte lyckats lösa de här problemen.  
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I Aftonbladets kommentarer kan man läsa att Leif Stenberg var "förvånad" över den snabba 

händelseutvecklingen i Egypten, och att han tonade ner islamiseringen av Egypten som en 

orsak till att Mursi blev avsatt. 

 

Brödtextens tredje stycke har Aftonbladet skrivit under rubriken: "Problemen kvarstår". Här 

citeras Leif Stenberg återigen men två gånger, och båda kommenteras av Aftonbladet. Det 

första citatet handlar enligt Aftonbladet om att Stenberg inte trodde att kaoset i Egypten skulle 

sprida sig till andra grannländer men att det kunde komma att bli oroligt i landet. Citatet lyder: 

 

Det kommer nog att bli skärmytslingar och mindre konfrontationer mellan Mursi-anhängare och 

deras motståndare den närmaste tiden. Men det är nog en väldigt liten risk för att det här skulle 

kunna utvecklas till ett fullskaligt inbördeskrig. 

 

Det andra citatet som följer lyder: "Den som tar över efter Mursi kommer att stå inför samma 

ekonomiska och sociala problem. Kraven på Egyptens ledare kommer bara att öka". Ovanför 

detta citat skriver Aftonbladet att stora utmaningar väntade Egyptens nya ledare.  

 

13.1 Sammanfattad analys 

Aftonbladets artikel, ”Experten: Ett demokratiskt problem”, handlar om avsättningen av 

Mohammed Mursi och det egyptiska folkets reaktioner på den lyckade militärkuppen. 

Informationen som ges bygger på experten Leif Stenbergs åsikter om händelseförloppet. Leif 

hade intryck av att för många egyptier firade utgången och att det är svårt att sympatisera med 

ledare som inte kommer till makten genom demokratiska processer. Han menade också att 

den/de som var på väg att efterträda Mursi skulle behöva handskas med samma sorters 

ekonomiska och sociala problem. 

 

Mönstren som kan utrönas i Aftonbladets artikel med Douglas M. McLeods "Protest 

paradigm" är: 

 

 Den viktigaste politiska frågan identifieras. I artikeln förklaras att den egyptiska 

militären genomförde en statskupp efter fyra hetsiga protestdagar och tog kontrollen 

över landet från Mursi. Det här var den viktigaste och mest brinnande politiska frågan 

i Egypten då.  
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 Politisk bakgrund saknas delvis. Det tydliggörs att Mohammed Mursis oförmåga att 

stabilisera ekonomin och rättsäkerheten var två bakomliggande orsaker till kuppen, 

men risken finns att läsaren misstolkar upphovet till militärens agerande när 

Aftonbladet inledningsvis inte är tydligare med vilka det var som demonstrerade i fyra 

dagar.  

 

 Huvudaktörer identifieras men deras röster är exkluderade. Mursi, militären och 

det egyptiska folket lyfts tydligt fram i artikeln, och man blir underrättad att det är 

dessa aktörer som var involverade i händelserna. Dock framförs inte deras 

motiveringar då artikeln istället närmar sig ämnet med hjälp av experten Leif 

Stenberg.  

 

 Demonstranterna porträtteras inte som legitima aktörer. Aftonbladet förklarar inte 

varför Mursi-motståndarna firade statskuppen öppet, eller vad Mursi-anhängarna 

gjorde efter avsättningen. Dessa perspektiv hade tveklöst lyft artikeln och ökat 

relevansen i den.  

 

 Artikeln har skrivits på ett debatterande sätt. Å ena sidan tas det upp att 

maktskiftet kunde innebära att Egyptens ställning blev förbättrat. Å andra sidan nämns 

också att nästa ledare efter Mursi skulle behöva handskas med samma sociala och 

ekonomiska svårigheter som sin föregångare. En annan sak är att Mursis demokratiska 

väg till makten, som Leif Stenberg tyckte var bra, kontrasteras mot folket som firade 

hans avgång. 

 

 Anklagade institutioners respons har ej inbegripits. I artikeln ifrågasätts militären 

flera gånger på olika för sin offensiv mot demokratin, men deras respons kommer inte 

fram överhuvudtaget. 
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14 Analys 6 - "DN:s utsände: Stan kokar av 

glädjeyra" 

Den här onlineartikeln publicerades av Dagens Nyheter tredje juli 2013 klockan 22:37 svensk 

tid. Artikeln, vilken skrevs samma dag som avsättningen av Mohammed Mursi ägde rum, 

förmedlar DN-journalisten Mattias Carlssons direkta rapporter från Kairo där Mursi-

motståndare firade händelsen. 

 

Det första läsaren möts av i artikeln är ett stort foto på jublande Mursi-motståndare. Under 

bilden som täcker hela spaltbredden sammanfattas artikelns innehåll i en ingress. I ingressen 

står det att glädjescener "utbrutit sedan president Mursi avsatts av armén". Vidare fortsätter 

artikeln med en styckeindelad brödtext. Brödtexten är inte indelad i olika underrubriker.  

 

Brödtext 

I Mattias Carlssons rapporter framgår att Mursi-motståndarna hoppade, skrek, kramades, 

avfyrade fyrverkerier, åkte runt i bilar och viftade med flaggor när Egyptens arméchef 

meddelade att Mursi skulle avsättas. Ovanför det enorma jublet låg och hovrade en 

militärhelikopter som släppte ut flygblad. En demonstrant på plats sade följande till Carlsson: 

"Jag är otroligt glad för att vi får vår frihet tillbaka". Carlsson påstår att demonstranterna inte 

verkade tänka på avsättningens konsekvenser och att de bara var glada över att ha blivit av 

med Mursi.  

 

Utanför de centrala delarna av staden som "kokade" av glädjeyra hade anhängare till Mursi 

samlats. Mattias Carlsson berättar att en samlingsplats för Mursi-anhängare var lokaliserat vid 

Kairos universitet, och att området var omringat av pansarfordon, militärsoldater och poliser. 

Mursi-anhängarna som hade omringats var enligt Carlsson "misstänksamma" mot armén och 

undrade om syftet med att de stängdes in. Samtidigt uttryckte förespråkarna av Mursi att de 

var "glada" ifall arméns intentioner var att försvara dem.  
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14.1 Bildanalys 

 

På denna bild illustreras en pågående stadsfest. Firandet sker under nattetid på ett torg. 

Människorna som samlats har sina händer lyfta mot himlen såväl med som utan egyptiska 

flaggor, och de flesta verkar betrakta en flygande helikopter. Helikoptern lyses för stunden 

upp av ett grönt sken som gör att den blir enklare att följa i mörkret. Skenets källa framgår 

inte på bilden men förmodligen utstrålas det från en strålkastare som är tillräckligt stark och 

nära för att även upplysa de förenade personernas kroppar. Vidare kan man till vänster, 

bortom folkhopen och bland höghusen, se fyrverkerier.   

 

Första tanken är att det egyptiska militärrådet blir välkomnat av folket. Helikoptern som 

symboliserar militären svävar ovanför vädjande människor och egyptiska flaggor. 

Ögonblicket ser nästan religiöst ut. Helikoptern lyser mitt i tomma mörkret, likt ett helgon, 

och bemöter sina trognas böner om ett nytt styre utan Mursi. Fyrverkerierna och lasershowen 

tillför känslan av glädje, stolthet och frälsning.  

 

14.2 Sammanfattad analys 

DNs artikel, ”DN:s utsände stan kokar av glädjeyra”, skildrar först och främst Mursi-

motståndarnas glädje över att statskuppen ägt rum. DNs utsände, Mattias Carlsson, 

rapporterar att en person mitt under jublet sade att folket äntligen fick friheten tillbaka. 

Dessutom beskrivs att anhängare till Mursi var misstänksamt omringade av militärsoldater 

och poliser utanför Kairos universitet, men att de på sätt och vis ändå var ”glada” över att bli 

försvarade för stunden.  
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Mönstren som kan utrönas i DNs artikel med Douglas M. McLeods "Protest paradigm" är: 

 

 Nyckelhändelsen identifieras men diskuteras inte. Artikeln handlar om 

militärkuppen, och läsaren blir informerad om att händelsen var mycket viktig för 

Egyptens framtid. Däremot diskuteras inte det i ett större sammanhang eller på en 

grundläggande nivå. Hur och varför störtades Mohammed Mursi?  

 

 Huvudaktörer nämns men deras synpunkter förklaras nästan inte alls. Mursis 

anhängare och motståndare, samt militären blir omnämnda i artikeln. Problemet är att 

läsaren får ytterst lite, om ens någon, information om deras synpunkter. Visserligen 

citeras en demonstrant, men den oidentifierade personens kommentar är väldigt kort 

och förklarar inte på djupet vad oppositionen stod för och vad de ville.  

 

 Artikeln är ytlig och fördjupar sig inte i olika perspektiv. Då ingen argumentation 

förs för någon av sidorna sker ingen debatt. Med fördel borde DN ha diskuterat Mursi-

anhängarnas och Mursi-motståndarnas olikartade reaktioner på omständigheterna. På 

så vis hade texten fått mer tyngd och allsidighet.  

 

 Ingen bakgrundsinformation finns tillgänglig i artikeln. DN skriver om en 

företeelse utan att förklara varför den ser ut som den gör. Det blir väldigt svårt för 

läsaren att förstå Mursi-motståndarnas stora jubel efter statskuppen, och varför 

sympatisörer till Mursi var omringade av polis och militär.  

 

 DN begär inte genmäle av anklagade institutioner. Tvärtemot vad McLeod anser 

vara idealiskt, fastnar artikeln i återberättandet av demonstranters upplevelser. 

Militärrådet SCAFs och polisens åsikter åskådliggörs exempelvis inte, fastän de 

kontroversiellt omringade civilpersoner som beklagade sig över kuppen mot Mursi. 

 

 Åskådare ignoreras. DN sände en reporter till platsen och frågade inte åskådare om 

vad som hände i folksamlingarna i Egypten. Endast deltagare blev intervjuade av 

tidningen.  
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15 Analys 7 - "Av fruktan rakar människor 

sina skägg" 

Den här onlineartikeln publicerades av Milliyet fjärde juli 2013 klockan 01:30 svensk tid. 

Artikeln handlar om Mursi-anhängares och Mursi-motståndares reaktioner efter att det 

egyptiska militärrådets främsta general Abdul Fatah Sisi bekräftade Mursis avsättning. 

 

Högst upp i artikeln finns en ingress. I ingressen skriver Milliyet att anhängare till Mursi blev 

"tysta" när avsättningen av Mohammed Mursi meddelades officiellt. Milliyet tillägger här att 

Mursi-sympatisörer började raka sina skägg för att visa att de fruktade eventuella revanscher 

från militärens sida. Under ingressen har en stor bild placerats. På den utspelas en konflikt i 

Egypten. Bilden efterföljs av en kort text som förklarar att Mursi-motståndare firade Mursis 

avgång på Tahrirtorget. Under bilden och den informativa, korta texten finns två videoklipp. 

Dessa spelas inte upp automatiskt. Ovanför det första videoklippet har Milliyet skrivit: 

"Säkerhetsstyrkor tog Mursi så här". Ovanför det andra videoklippet har Milliyet skrivit: 

"Armén lade beslag på statsledningen". Nedanför videoklippen löper artikelns brödtext. 

Brödtexten är indelad i två avsnitt. Avsnitten har varsin rubrik och bredvid dem syns två nya 

bilder. De här bilderna är inte lika stora och uttryckliga som artikelns huvudbild. Några 

separata bildtexter har inte inkluderats.  

 

Brödtext 

Brödtextens första avsnitt har Milliyet skrivit under rubriken: "Firande i Tahrir". I den här 

delen förklarar Milliyet att Mursi-anhängare och Mursi-motståndare slängde stenar och andra 

objekt på varandra utanför Kairos universitet fram till dess att den egyptiska armén, med Sisi i 

spetsen, klargjorde att Mursi hade satts i husarrest. När nyheten var offentliggjord 

"begravdes" de tidigare högljudda Mursi-anhängarnas röster av oppositionens musik, 

lasershower och fyrverkerier. Mursi-motståndarna "fyllde" Tahrirtorget medan Mursi-

anhängarna samlades på olika platser och protesterade för att visa att de var hängivna Mursi. I 

övergången till brödtextens andra avsnitt skriver Milliyet att farliga pansarfordon rörde sig 

mot Mursi-anhängarnas mötesplatser. Enligt armén rörde det sig om att upprätta säkerhet. En 

före detta talesman för Muslimska brödraskapet tyckte dock att det handlade om att begränsa 

Muslimska brödraskapets inflytande.  
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Brödtextens andra avsnitt har skrivits under rubriken: "Anklagelse om beskjutning". I början 

av avsnitt två refererar Milliyet till Muslimska brödraskapets dåvarande talesman Gehad El-

Haddad, som bland annat anklagade den egyptiska armén för att ha skjutit en av Mursis 

anhängare på benet. Vidare fortsätter avsnittet med att Milliyet beskriver hur anhängare till 

Mursi agerade efter att Mursi blev avsatt: "Anhängarna satt tyst, och emellanåt riktade de 

argsinta sloganer mot Sisi". Milliyet tillägger här att en grupp förespråkare av Mursi satte på 

högtalare utanför en känd egyptisk moské och lyssnade på äldre Mursi-tal. Det andra avsnittet 

avslutas när Milliyet citerar ett uttalande som en person från National Democratic Institute 

gjort. Citatet lyder: "Jag har hört att många människor [i Egypten] rakat sina skägg med 

rädslan för hämndfulla våldsamheter. Min bror överväger också att raka sitt skägg".   

 

15.1 Bildanalys 

 

På artikelns huvudbild illustreras två sammandrabbande grupper. Grupperna kastar stenar på 

varandra ute på en öppen gata i Egypten. Händelseförloppet utspelas under dagtid. I och med 

att fotografen befann sig på samma höjd som bägge grupperna när fotot togs bakifrån får 

bildbetraktaren känslan av att han eller hon står bland den närmaste gruppen och deltar i 

konfrontationen. Tittar vi närmare på bildens denotationer finner vi flera andra intressanta 

saker värda att nämnas. Båda konfrontativa grupperna domineras av män. På vägen ligger 

tjocka stenar och några personer håller dessutom i slagträn. En bit framför gruppen på andra 

sidan står en egyptisk soldat beväpnad med en automatkarbin. Han är vänd mot gruppen 

närmast kameran och håller upp sin högra hand.  
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Alla stenar på marken och den beväpnade soldaten som försöker att avstyra konflikten med 

sin närvaro talar för att stenkastningen pågick även innan fotot togs. Att det just är en soldat 

som syns på bilden och inte en polis bekräftar att konflikten är svårhanterligt och på väg att 

eskalera. Bildbetraktaren vet nog att den ena gruppen är anhängare till Mursi och den andra är 

förespråkare av Sisi. På vilka sympatisörers sida soldaten står på är oklart. När man tittar på 

den här bilden får man intrycket att stämningen i Egypten, efter Mursis avsättning, var allt 

annat än stabil.  

 

 

På artikelns andra bild illustreras en grupp civilpersoner som hamnat i en ordväxling med 

några soldater. Mötet äger rum utomhus framför ett vakttorn som omges av stålstaket och 

palmträd. Fotografen har fångat ögonblicket från en sidovinkel som gör att civilpersonerna 

och soldaterna står i kontrast till varandra. Detta har även resulterat i att ansiktsuttrycken är 

svårtolkade. Inga kvinnor syns. Andra anmärkningsvärda tecken är soldaten närmast som 

håller i en automatkarbin, mannen klädd i jeansbyxor och grå t-shirt som håller i en 

sköldliknande pryl med sin vänstra hand, mannen i den röda tröjan framför honom som lutar 

sig mot en annan soldat och den yngre karlen längst till vänster som håller i ett slagträ.  

 

Det faktum att grupperna är beväpnade i varandras närvaro förstärker föreställningen om att 

relationen mellan anhängare till Mursi och militären blev spänd efter avsättningen. Soldaterna 

som är i minoritet verkar försöka reda ut den hektiska situationen genom att föra samtal. I 

ögonblicket sker inget fysiskt våld men demonstranternas allvarliga blickar och kroppsspråk 

vittnar om att det skulle kunna förändras när som helst.  
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På artikelns sista bild illustreras tre civilpersoner i olika åldrar som poserar med en soldat. 

Samtliga är män. Civilpersonen till vänster gör fredstecken med sin hand. Civilpersonen i 

mitten visar en affischbild på Mohammed Mursi och civilpersonen till höger håller i en 

egyptisk flagga. Bakom dem står en beige pansarvagn parkerad. På den sitter två andra 

manliga soldater. Fotot är taget utomhus under dagtid på en nerskräpad bilväg. I bakgrunden 

syns flera bostäder och vid trottoarkanten växer palmträd och gröna buskar.  

 

I motsats till artikelns övriga innehåll ger den här bilden ett fredligt budskap. Soldaterna som 

representerar det egyptiska militärrådet poserar öppet med civila egyptier vilka drömmer om 

ett enat Egypten där anhängare till Mursi och motståndare till Mursi, utan besvär, kan leva 

sida vid sida. Det jag finner mest intressant är att affischbilden på Mursi blir accepterat av 

soldaterna. Detta signalerar att militären också är intresserade av enighet och att de hör folket.  

 

15.2 Sammanfattad analys 

Milliyets artikel, "Av fruktan rakar människor sina skägg", redogör för de olika reaktionerna 

på avsättningen av Mursi. I artikeln kommer det fram att Mursi-anhängarna blev tystade av 

oppositionens högljudda firanden på Tahrir efter kuppen och att många av dem började raka 

sina skägg i fruktan av att militären skulle börja missbruka sin nya maktställning. Det står 

också att anhängarna samlades på olika platser för att visa att de var hängivna supportrar till 

Mursi. Milliyet påstår först att anhängarna satt tysta och emellanåt skrek argsinta sloganer mot 

Sisi, och fyller sedan på med att en grupp lyssnade på gamla Mursi-tal utanför en moské. 

Även militärens rörelse i samband med anhängarna nämns. Det genomgående temat är att det 

var oroligt. De två första bilderna förstärker detta intryck något oerhört men den sista 

indikerar att det även fanns människor som ville ha fred.  
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Mönstren som kan utrönas i Milliyets artikel med Douglas M. McLeods "Protest paradigm" 

är: 

 

 Nyckelhändelser identifieras. Artikeln handlar om konsekvenserna av Mursis 

avsättning. Läsaren får information om hur och var sympatisörerna och oppositionen 

förmedlade sina känslor, vart Mursi togs när han avsattes samt vad militären gjorde 

därefter.  

 

 Huvudaktörer identifieras, men deras åsikter förklaras inte tillräckligt. Artikeln 

skildrar Mursi-anhängarnas, Mursi-motståndarnas och militärens reaktioner i text och 

på bild, men deras egna åsikter synliggörs knappt. Förvisso refererar Milliyet två 

gånger till en tidigare talesman för Muslimska brödraskapet, samt en åskådare, men 

det hade varit intressant att även få ta del av röstarnas och arméns resonemang. Då 

hade man utan tvivel blivit mer informerad om händelserna. 

 

 Bakgrundsinformation finns inte i text. En av videorna i början av artikeln visar ett 

klipp på hur Mursi blev gripen av militären i samband med militärkuppen, men en 

textlig beskrivning om incidenten får läsaren inte. Detta gör att läsaren inte får 

tillräcklig information om katalysatorn bakom reaktionerna.  

 

 Artikeln ger inte plats för debatt. Det läggs mycket fokus på Mursi-anhängares 

reaktioner, men eftersom bara en tidigare talesmans kritiska uttalanden inkluderats, 

och Mursi-motståndarnas positiva tankar och kommentarer inte nämns i samband med 

att deras firande tas upp, blir det ingen diskussion. Vilka var fördelarna med 

militärkuppen?  

 

 Ingen respons söks av anklagade institutioner. I artikeln står det att det egyptiska 

militärrådets ledare Abdul Fatah al-Sisi fick argsinta sloganer riktade mot sig, och att 

militären anklagades för att ha skjutit en Mursi-anhängare på benet, men något svar 

från Sisi eller en soldat har Milliyet inte krävt.  

 

 Tillfredställande ignorering av åskådare. Till mestadels närmar sig Milliyet ämnet 

genom att beskriva huvudaktörers reaktioner. Detta gör tidningen antingen genom att 

lyfta uttalanden eller dra egna slutsatser. Bara en gång citeras en åskådare.  
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16 Analys 8 - “De döda soldaterna blev 

mördade av sina befälhavare när de vägrade 

att skjuta” 

Den här onlineartikeln publicerades av Zaman den åttonde juli 2013 klockan 14:04 svensk tid, 

fem dagar efter Mursis avsättning. I artikeln ligger fokus på den egyptiska arméns behandling 

av egyptiska demonstranter.  

 

Artikeln innehåller endast en huvudrubrik, en ingress och en brödtext. Några bilder eller 

underrubriker har inte inkluderats. Ingressen som är överst talar om att artikeln baseras på 

olika anklagelser om att egyptiska militärer agerat förtryckande. Ingressen är inte satt i fetare 

stil eller tydliggjord på något annat sätt. Därför sticker den inte ut från övrig text. Brödtexten 

som fortsätter efteråt är styckeindelad och koncist, men trots det svårbegriplig då den inte 

följer en röd tråd. 

 

Brödtext 

I brödtexten återberättar Zaman ett antal uttalanden från en pressträff som anordnades av 

Muslimska brödraskapet efter att "egyptiska militärer anföll demonstranter". Förutom 

medlemmar av Muslimska brödraskapet närvarande ögonvittnen samt andra drabbade på 

pressträffen, och alla närvarande aktörer uttalade sig om "brutaliteterna" i Egypten hävdar 

Zaman. Det första sammanfattade uttalandet i artikeln handlar om att muslimer i bön på 

Tahrirtorget blev "beskjutna" av två personer. En talesman för Muslimska brödraskapet 

påstod på pressträffen att personerna var det egyptiska militärrådets befälhavare Abdul Fatah 

al-Sisi och Baruch Goldstein.  

 

Det andra sammanfattade uttalandet i artikeln handlar om att två soldater blev mördade av 

sina befälhavare när de vägrade att skjuta ihjäl civila egyptier. Detta uttalande gjordes av 

samma talesman som anklagade det egyptiska militärrådet SCAF för att ha mördat muslimer i 

bön. Zaman tillägger att när denna talesman framförde det andra uttalandet uppvisade han 

oanvända ammunition som hade tillhört de mördade soldaterna. 
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Det tredje uttalandet som sammanfattats av Zaman gjordes av den egyptiska doktorn Ibrahim. 

På muslimska brödraskapets anordnade pressträff ska Ibrahim ha konstaterat att allvarligt 

skadade egyptier inte bara opererades på sjukhus men även i olika egyptiska moskéer. Av 

cirka 1000 skadade personer hade "häpnadsväckande" 400 personer hunnit bli förda till en 

särskild moské i Tahrir under veckan som följde Mursis avsättning. Skadorna orsakades enligt 

Ibrahim av skarp ammunition och tårgas.   

 

Det fjärde och sista uttalandet vilken sammanfattas längst ner i artikeln menar Zaman blev 

framfört av en drabbad person som var med andra muslimer och bad morgonbön på 

Tahrirtorget tills militären gick till attack.  

 

16.1 Sammanfattad analys 

Zamans artikel, "De döda soldaterna blev mördade av sina befälhavare när de vägrade att 

skjuta", summerar en pressträff som anordnades av Muslimska brödraskapet drygt en vecka 

efter avsättningen av Mohammed Mursi. Bara negativa erfarenheter av kuppens "brutala" 

konsekvenser verkar ha framhävts på träffen av drabbade civilpersoner, ögonvittnen och 

medlemmar av Muslimska brödraskapet. Även om det inte är riktigt klart var nog anklagelsen 

om att Abdul Fatah al-Sisi och Baruch Goldstein (död 1994) attackerat tillbedjande muslimer 

en symbolisk liknelse och inte bokstavligt menad. Jag tror att talesmannen menade att de två 

personerna som sköt människorna i bön var lika tyranniska som självaste Sisi och Goldstein.  

 

Mönstren som kan utrönas i Zamans artikel med Douglas M. McLeods "Protest paradigm" är: 

 

 Nyckelhändelser identifieras men diskuteras inte. Läsaren blir upplyst om 

militärkuppens brutalare konsekvenser, men en djupare diskussion kring dem görs inte 

av Zaman. Det hade varit intressant att få mer utredande beskrivningar om militärens 

"förtryck" mot Mursi-anhängare. 

 

 Huvudaktörer identifieras, och huvudaktörers ståndpunkter förklaras. I artikeln 

refereras det flitigt till olika huvudaktörer som närvarade på en pressträff anordnad av 

Muslimska brödraskapet. Läsaren får därav tillgång till flera viktiga uttalanden och 

Zaman är tydliga med vilka som yttrade sig.  
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Det är positivt att tidningen ignorerat åskådare och istället fokuserat på berörda 

egyptiska aktörer. Detta leder till att aktörerna får synas mer och känna sig som viktiga 

pjäser i det politiska spelet med makt att påverka samhällsfrågor. Dessutom ökar 

källvärdet då åskådare sitter på mycket mindre värdefull information.  

 

 Bakomliggande politiskt innehåll saknas. Zaman lägger krut på att avslöja hur 

armén i Egypten bemötte demonstranter, utan att skriva om bakgrunden. Detta 

resulterar i att läsaren inte får en fullständig överblick eller klar förståelse för 

substansen i påståendena. Vad hände innan beskjutningarna? Varför agerade militären 

så aggressivt? 

 

 Artikeln har inte skrivits på ett debatterande sätt. Uppenbarligen koncentrerar sig 

Zaman enbart på Mursi-anhängarnas perspektiv. Det är deras erfarenheter och 

anklagelser som är i centrum och inga andras. Av den orsaken blir det svårt att väga 

fördelar mot nackdelar. Detta problem hade tidningen kunnat hantera om de inkluderat 

Mursi-motståndarnas åsikter om problemen. 

 

 Zaman tillfrågar inte anklagade institutioner. I artikeln anklagas Abdul Fatah al-

Sisi och militärrådet för allvarliga brott, som att ha skjutit civila med skarp 

ammunition och tårgas, och mördat egna soldater för att de vägrade att delta i anfallen. 

Dessvärre har Zaman inte ifrågasatt de nya makthavarna genom att ställa frågor. 
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17 Slutdiskussion 

Resultaten visar att de analyserade onlineartiklarnas skildringar av Muslimska brödraskapets 

seger och fall under somrarna 2012 och 2013 inte överensstämmer med Douglas M. McLeods 

idealmodell om hur protestrapportering bör utformas. Varken Dagens Nyheter, Aftonbladet, 

Zaman eller Milliyet lever upp till teorins åtta riktlinjer, trots att tidningarna förväntas 

avspegla verkligheten. Nedan följer en närmare granskning kring, och klargörelse om hur 

avstegen sett ut både mellan Sverige och Turkiet, men också mellan tidningarna inom 

länderna. När det är gjort avrundas uppsatsens sista kapitel med några ord om framtida 

forskning och pedagogisk arbete. 

 

17.1 Tidningarnas tendenser 

Aftonbladets och DNs artiklar från segerperioden belyser problem, där framför allt  

västerländsk demokrati och islamism blir varandras motpoler. Aftonbladet framställer 

Mohammed Mursis valseger som en besvikelse för alla som ville att Egypten skulle bli ett 

demokratiskt land, medan DN är betydligt mer inriktade på att direkt/indirekt specificera de 

potentiella farorna med ett muslimskt styre. Tittar vi på olikheterna i tidningarnas tendenser 

märker vi att Aftonbladets artikel skrivits på ett mildare och neutralare sätt. Den glömmer till 

exempel inte bort att påminna läsaren om att många människor gladdes över valets utgång och 

att händelsen betydde att ett en ny militärkupp inte blev realitet. Å andra sidan kan DNs 

artikel förlåtas för sitt närmande av åskådare eftersom den dyker in i grannlandet Israel och 

vidareförmedlar judiska reaktioner. Och som jag skrev i analysen vore det obetänksamt att 

delegitimera åskådares röster om det är så att de känner sig berörda av nyckelhändelser. 

 

Zamans och Milliyets artiklar från segerperioden är positivare än Aftonbladets och DNs, men 

de lägger betoning på olika saker. Zaman trycker på att Mursis valseger innebar att Egypten 

kunde ta ett "djupt andetag", och att det var demokratin, med folket i spetsen, som såg till att 

han fick makten. Milliyet däremot menar på att landet behövde militären parallellt för att 

kunna bli en supermakt i sitt geografiska område. Tidningen tillägger att folket trots sin 

motvilja var tvunget att svälja stoltheten för Egyptens bästa. Vi ser alltså att den väsentliga 

skillnaden i innehållet mellan Zamans och Milliyets artikel är synen på armén och dess 

inflytande. Vilka är då likheterna? En likhet som inte går att missa är bådas bilder på jublande 

egyptier. En annan likhet är att båda antyder att revolutionen ännu inte var slut efter valet. 
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Den kanske mest intressanta likheten för oss dock är att båda kopplar händelsen till Turkiet 

som tillhör samma politiska region, MENA. Zaman gör det genom att hävda Turkiets 

upprymdhet över Mursis valseger. Milliyet gör det när de vid upprepade tillfällen påstår att en 

arabisk version av den turkiska konstitutionen från 1982 övervägdes i Egypten av 

oppositionen, och att den teoretiskt sett hade fungerat ypperligt bra.  

 

Aftonbladet: Misslyckas med McLeods åtta riktlinjer, men en strävan efter objektivitet kan urskiljas.  

Dagens Nyheter: Misslyckas med McLeods åtta riktlinjer, men kan ursäktas för hanteringen av åskådare. 

Zaman: Motsvarar tre av McLeods åtta riktlinjer. Dessa är identifieringen av nyckelhändelser, förklaringen 

av politisk bakgrundsinformation samt avståndstagandet från åskådare.  

Milliyet: Motsvarar tre av Mcleods åtta riktlinjer. Dessa är identifieringen av nyckelhändelser, 

identifieringen av huvudaktörer samt behandlingen av huvudaktörernas ståndpunkter och motiveringar.  

 

De analyserade onlineartiklarna från Muslimska brödraskapets segerperiod sänder flera 

spännande signaler som är viktiga att diskutera. Först och främst är det iögonfallande hur 

Aftonbladet och DN skött rapporteringen sämre i jämförelse med Zaman och Milliyet. De 

svenska artiklarna täcker inte en endaste ideell riktlinje som McLeod satt, medan de turkiska 

åtminstone uppfyller tre stycken. Fortsätter vi med denna mellanstatliga jämförelse verkar de 

svenska artiklarna vara mycket avlägsnare och eurocentriska till skillnad från de turkiska. 

Samtidigt som Aftonbladet och DN koncentrerar sig på spänningen och oron som Muslimska 

Brödraskapets islamistiska politik förorsakade, lägger Zaman och Milliyet tonvikt på den då 

nya demokratins sötma och potential. 

 

Aftonbladet: Använder begrepp och formuleringar som: "läget spänt", "bittert", "splittrade", "osäkert", 

"risk" och "strikt islamist".  

Dagens Nyheter: Använder begrepp och formuleringar som: "oro", "införa sharialagar och islamisera 

världen", " mörk dag", och "fasa". 

Zaman: Använder begrepp och formuleringar som: "första demokratiska ledare", "entusiasm", "djupt 

andetag", "folkets vilja" och "uppskattning". 

Milliyet: Använder begrepp och formuleringar som: "inspiration" och "nya, demokratiska Egypten".  

 

Informationen ovan om tidningarnas fokus och explicita samt implicita överväganden är 

egentligen inte alls överraskande med tanke på att Sverige och Turkiet inte är lika nära 

Egypten; vare sig religiöst, ideologiskt eller geografiskt. Det är inte konstigt att just Zamans 

och Milliyets onlineartiklar bortser från islamismens effekter när de själva skrivits i en 

muslimsk kontext. Det är heller inte konstigt att Aftonbladets och DNs onlineartiklar höjer 

varningsflaggor då de har sina hemvist i ett kristsekulärt land med andra värderingar och 

erfarenheter.  
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Aftonbladets och DNs artiklar från nederlagsperioden har olika perspektiv på Muslimska 

brödraskapets fall. Aftonbladet gestaltar fallet som ett demokratiskt problem, och underrättar 

via mellanösternexperten Leif Stenberg att det är svårt att stödja avsättningen av en 

demokratiskt vald president. DN däremot fokuserar på att beskriva Mursi-motståndarnas stora 

jubel. Tidningen ger en minst sagt målande bild av hur Kairos innerstad kokade av glädjeyra, 

men ignorerar samtidigt inte att Mursi-anhängarnas samlingsplats i stadsutkanten blev 

omringat av poliser och militärer. Kontrasterna är som synes väldigt starka, och härrör i att 

Aftonbladets negativa prognoser krockar med DNs synnerligen positiva vinkling av nutid. 

 

Zamans och Milliyets artiklar från nederlagsperioden är ense om att militärrådet SCAFs 

lyckade kupp väckte farhågor i Egypten. Milliyet, som publicerade sin artikel fyra dagar före 

Zaman, presenterar i text och bild vad som hände i Kairo innan och efter arméns annonsering 

av att Mursi sattes i husarrest. Före annonseringen ska människor ha kastat stenar och andra 

objekt på varandra enligt tidningen. När annonseringen gjordes hävdar Milliyet att Mursi-

anhängarnas röster "begravdes" av oppositionens fester, och att farliga pansarfordon rörde sig 

mot deras nya mötesplatser. Milliyets artikel avslutas bland annat med en anklagelse om 

militärt övergrepp och ett rykte om att folk rakade sina skägg för att inte råka ut för hämnd. 

Zamans artikel upplyser i större omfattning militärkuppens hänsynslösa konsekvenser genom 

att enbart återberätta anklagelser från Muslimska brödraskapets håll, ögonvittnen samt andra 

drabbade.   

 

Aftonbladet: Motsvarar fyra av McLeods åtta riktlinjer. Dessa är identifieringen av nyckelhändelser, 

identifieringen av huvudaktörer, förklaringen av politisk bakgrundsinformation samt övervägandet av att 

skriva debatterande.    

Dagens Nyheter: Motsvarar tre av McLeods åtta riktlinjer. Dessa är identifieringen av nyckelhändelser, 

identifieringen av huvudaktörer samt avståndstagandet från åskådare.  

Zaman: Motsvarar tre av McLeods åtta riktlinjer. Dessa är identifieringen av nyckelhändelser, 

identifieringen av huvudaktörer samt beskrivningen av huvudaktörernas ståndpunkter och motiveringar.   

Milliyet: Motsvarar tre av McLeods åtta riktlinjer. Dessa är identifieringen av nyckelhändelser, 

identifieringen av huvudaktörer samt avståndstagandet från åskådare.  

 

De analyserade onlineartiklarna från Muslimska brödraskapets nederlagsperiod uppfyller 

onekligen McLeods riktlinjer bättre än de som publicerades under segerperioden. Inte nog 

med att flera riktlinjer motsvaras totalt här, råder inte längre en obalans mellan svenska och 

turkiska artiklar, då Aftonbladet och DN har höjt standarden på sina senare bidrag avsevärt. 
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Andra skillnader som kan noteras gentemot segerperioden är skiftningar i nationella 

tendenser. Zaman och Milliyet fullföljer inte parallelliseringen mot Turkiet, och innehållet i 

deras artiklar blir samstämmigare. För de svenska motsvarigheterna blir utvecklingen 

emellertid motsatt och kontrasterna ökar drastiskt. Förändringarna resulteras av att: 

 

1. Aftonbladet fortsätter att motsätta sig reformer, vilket alltså betyder att tidningen först 

problematiserar Muslimska brödraskapets seger, och sedan problematiserar rörelsens fall.  

2. DN i båda sina artiklar fokuserar på oppositionens perspektiv.  

3. Zaman på sätt och vis stöttar Muslimska brödraskapet i seger- och nederlagsperioden 

genom att indirekt fientliggöra Egyptens försvarsmakt.  

4. Milliyet övergår till att ifrågasätta försvarsmakten.   

 

Likheterna mellan onlineartiklarna som rör sig ifrån McLeods "Protest paradigm" mot det 

mångperspektivistiska förhållningssättet är att de minst motsvarar tre riktlinjer, och 

gemensamt lyckas identifiera nyckelhändelser och huvudaktörer.  

 

17.2 Framtida forskning 

Den här studien bidrar till forskningsfältet med sitt fokus på onlineartiklar som bortsetts. 

Ingen har tidigare undersökt hur svenska och turkiska medier bevakat Muslimska 

brödraskapets seger och fall. Svaren som erhållits besvarar de formulerade frågeställningarna 

och slutsatsen är, som jag skrev initialt, att Douglas M. McLeods normativa teori inte 

tillfredsställts. Mina avgränsningar och urvalsstrategier visade sig fungera väl och 

underlättade arbetsgången något kolossalt för mig. 

 

Till framtida forskare vill jag meddela att det finns utrymme för användandet av 

litteraturvetenskaparen Edward Saids "Orientalism" i området. Utan tvekan kommer nya 

fascinerande saker att uppenbaras med den postkoloniala infallsvinkeln. En religiös dimension 

i Islamofobi kanske? Sedan vill jag tillägga att det kan vara en idé att undersöka hur och 

kanske även varför tidningars olika politiska bakgrunder påverkar rapporteringen. Detta 

kräver visserligen ett större källmaterial än föreliggande uppsats, men hur som haver vore det 

intressant.  
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17.3 Framtida pedagogisk arbete 

Om du är en lärare eller blivande lärare som undrar hur du kan inkludera ämnet i ditt arbete, 

kan jag hjälpa dig och bidra med värdefulla tips. En sak du skulle kunna prova är att 

tillsammans med dina elever reflektera kring nyhetsrapporteringen om Muslimska 

brödraskapet under somrarna 2012 och 2013, och jämföra era svar med McLeods teori i syfte 

att utveckla nya insikter. I dagens politiska klimat är ju detta en brännande aktuell fråga, och 

därmed en fördel att ta med i undervisning. Annars, om inte det passar klassen, kan ett 

alternativ vara att dela in eleverna i smågrupper och låta de genomföra egna analyser. När 

grupperingen görs är det viktigt att tänka interkulturellt och beakta elevernas bakgrund, så 

oliktänkande normaliseras.  
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Epilog 

Under arbetets gång inträffade en statskupp i Turkiet som resulterat i att tidningen Zaman 

förbjudits i landet och att deras internetlänkar har slutat fungera. Det här räknade jag inte med 

när jag påbörjade min uppsats. När jag stod i vägskälet mellan att göra om hela min studie och 

att anpassa studien för 2015, valde jag att fortsätta på den inslagna vägen.  
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