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Sammanfattning	  

Vår hypotes om att Australien befinner sig i svensk medieskugga kom till under 

hösten då vi på C-kursen i journalistik gjorde en ministudie av länders 

förekomst i olika tidningar, och Australien/Oceanien hamnade på sista plats i 

den undersökningen. Med denna uppsats har vår avsikt varit att göra en mer 

omfattande undersökning för att ta reda på vad som kännetecknar bevakningen 

av Australien i viktiga svenska medier. För att få reda på hur mycket det 

rapporteras om Australien i ett urval av svenska medier har vi gjort en 

kvantitativ undersökning som inkluderar Dagens Nyheter (DN), Ekot och 

Rapport. Vi gjorde även en kvalitativ innehållsanalys av DN och engelska The 

Times för att jämföra och se vilka ämnen med anknytning till Australien som 

förkommer i de båda tidningarna. 

 

 Resultat den kvantitativa och kvalitativa analysen visar att bevakningen av 

Australien i de undersökta svenska medierna är liten och tenderar att vara 

trivial. De tre största ämnena visade sig vara sport, naturkatastrofer och djur. 

Den kvalitativa analysen visade att engelska The Times hade betydligt fler 

artiklar om Australien 2008 och 2009 jämfört med Dagens Nyheter. Men även i 

The Times handlar det journalistiska materialet om Australien till största delen 

om sport, djur och naturkatastrofer. En möjlig förklaring till att Australien får 

lite utrymme i det undersökta materialet är det geografiska avståndet mellan 

Sverige och Australien samt avsaknaden av svenska korrespondenter. 
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1 Inledning	  

Vet du om vad som har hänt i Australien det senaste året förutom att det kanske 

har brunnit någonstans? Vi började fundera över detta efter en redovisning av 

en uppgift som vår klass gjorde i höstas. Uppgiften var att göra en kvantitativ 

undersökning över vilka världsdelar som fanns med i svensk media under en 

bestämd vecka. Ett resultat var gemensamt för alla undersökningar, Oceanien 

hamnade alltid på sista plats. Det slog oss att Australien kanske var 

underrepresenterat i svenska medier, för trots att Australien ligger på andra 

sidan jordklotet är landet och dess kultur väldigt lik Sverige på många sätt. 

Australien har engelska som nationellt språk, majoriteten av befolkningen har 

ett västerländskt levnadssätt, och landet är  populärt för svenskar att studera och 

arbeta i (Utrikesdepartementet 2010). 

Vi började höra oss för bland vänner och bekanta om de upplevde samma sak, 

eller om det bara var ett “påhittat” problem av oss. Men det visade sig att de 

flesta precis som vi var väldigt dåligt uppdaterade om vad som händer i 

Australien och hade allmänt liten kunskap om landet. Vi fortsatte att leta i äldre 

kvantitativa undersökningar för att styrka vår teori. Sakta men säkert började 

vårt ämnesval kännas mer och mer relevant. För att få djupare förståelse i ämnet 

började vi leta efter tidigare forskningsrapporter om Australien i svenska 

medier, men det var lättare sagt än gjort.  

Som Karin Poulsen på Nordicom uttryckte det i ett mailsvar till oss:”… jag tror 

att mediebevakningen av Australien ligger i skuggan hos nordiska 

medieforskare.”	  
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1.1 Syfte	  och	  frågeställningar	  

Vår avsikt med den här uppsatsen var att pröva vår hypotes om att Australien är 

i svensk medieskugga samt att försöka analysera varför. Vi ville veta hur 

mycket och vad det rapporteras om Australien i svenska medier. Vi hade också 

för avsikt att ta reda på vad engelska medier rapporterar om Australien. 

Tidsbegränsningen gjorde att vi valde ut en engelsk tidning att kunna jämföra 

med de utvalda svenska medierna. Detta för att få en bild av vad som händer i 

Australien som våra undersökta medier inte rapporterar om. Vi ville också 

undersöka vad det är som styr vilka händelser och länder som får finnas med på 

utrikessidorna. 

Våra frågeställningar som vi har utgått från är: 

 

•  Är Australien i svensk medieskugga? 

• Vilka ämnen handlar nyheterna från Australien om? 

• Hur ser rapporteringen i England ut jämfört med i Sverige? 

• Vilka faktorer avgör vad som tas upp på utrikessidorna? 

1.2 	  Disposition	  

Vi har försökt skriva den här uppsatsen på ett lättillgängligt och systematiskt 

sätt. Som läsare ska man kunna följa med på vår resa från frågeställningar till 

slutsatser. Därför börjar vi med att förklara hur relationen mellan Sverige och 

Australien ser ut i kapitel 2. Vi berättar också om utvecklingen av 

utrikesbevakningen och om medieskuggor över länder. I kapitel 3 “Tidigare 

forskning” presenterar vi tidigare undersökningar som gjorts inom samma 

område som vår uppsats handlar om, en svensk undersökning samt en 

amerikansk. 
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För att kunna hitta orsaker som påverkar svensk medias bevakning av 

Australien har vi använt oss av olika teorier inom medieforskningen. Bland 

annat gatekeeperteorin och agenda-setting.  

Dessa teorier ligger till grund för kapitlet 4 “teoretiska utgångspunkter” i den 

här uppsatsen under rubrikerna “4.1 Osynliga krafter styr urvalet”, “4.2 Kraven 

för att få spaltutrymme” samt “4.3 Krigen tar över medievärlden”.  

I kapitel 5 är vi framme vid metoddelen. Här presenterar vi vilka medier vi valt 

att använda till våra undersökningar, hur urvalet gått till samt de olika metoder 

vi använt oss av. Metoderna är tre till antalet och dessa är kvalitativ och 

kvantitativ innehållsanalys samt en samtalsintervju. Resultatet och analysen 

från undersökningarna avslöjar vi i kapitel 6 och för att få veta våra egna 

reflektioner och slutsatser kring studien är det lämpligt att läsa kapitel 7. Där 

diskuterar vi möjliga orsaker till nyhetsbevakningen av Australien genom att 

pröva teorierna i kapitel 4 mot våra resultat av de empiriska metoderna som 

presenteras i kapitel 6. 
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2 Bakgrund	  

Under 1900-talet skedde det mycket med utrikesbevakningen i medier världen 

över. Internationella nyhetsbyråer som Reuters, AP och AFP växte och 

utrikesbevakningen fick större utrymme i medierna. Orsaken till mer 

spaltutrymme på utrikessidorna var bland annat krigen runt om i världen, den 

växande handeln mellan länder och den industriella globaliseringen (McQuail 

2010:252). 

I och med Internets expansion har medierna övervunnit ett tidigare problem i 

utrikesbevakningen; det långa avståndet mellan reportern och redaktionen. I dag 

kan utrikesreportrarna skicka färdiga tv-inslag, artiklar, ljudklipp och bilder via 

internet hem till redaktionen och på så sätt inte förlora nyhetens aktualitet 

(Wallin 2003:16). Men trots de tekniska framstegen i mediebranschen är det 

fortfarande så att en del länder får mycket utrymme på nyhetsplats medan andra 

områden hamnar i skymundan. 

Oftast har utrikeskorrespondenter ett enormt område att bevaka, ibland en hel 

kontinent. Det kan göra att reportern har väldigt svårt att vara på plats när saker 

händer och kan behöva förlita sig på andrahandskällor. Till exempel 

antropologen Ulf Hannerz (2004) reagerade när han hörde ett nyhetsinslag som 

handlade om kravaller i Karachi (Pakistan) och sen i reporterns avannons visade 

det sig att denne befann sig i Hong Kong, hundratals mil därifrån (Hannerz 

2004:1). Täckningen av utrikeskorrespondenter styrs främst av pengar, och när 

det är ekonomin som styr ser redaktionerna inget värde i utlandsnyheter. De 

hittar andra alternativ eller tar endast in mycket lite utrikesmaterial (Hannerz 

2004:24). Något som bland annat Staffan Heimerson, mångårig 

utrikeskorrespondent i flera delar av världen, reagerat på: 
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Det är inte som om svenska medier inte tror på utrikesrapportering. De är 

övertygade om att det är att kasta pärlor för svin. Det är en dyr verksamhet. Den 

höjer inte upplagor. Den ligger inte nära svenska läsare, lyssnare och tittare. Det 

finns inget sug efter utrikesnyheter. Ska besparingar göras blir det minst 

högljudda protester från facket om det är en korre som halshuggs. (Heimerson 

050203) 

2.1 Medieskugga	  

Att ett land hamnar i medieskugga kan bero på flera saker. Vissa orsaker är 

relativt uppenbara och lätta att förstå, så som att det är svårare att rapportera om 

länder med statlig kontroll över medierna och om länder som inte är särskilt 

utvecklade ur ett västerländskt synsätt. Det finns också orsaker till 

medieskuggor som inte är så utforskade ännu, bland annat varför länder som 

delar liknande kultur och levnadssätt och med kontakter inom handel och 

turism inte visar varandra något större medialt intresse. 

Däremot är det allmänt känt över hela världen att Afrika befinner sig i djup 

medieskugga (Steinick 2004:190). Trots att det pågår krig där hela tiden är 

medieintresset för kontinenten litet. Den låga bevakningen beror alltså inte i det 

här fallet på bristen av konflikter. Kulturjournalisten och litteraturvetaren Karl 

Steinick förklarar detta med termen “geojournalistik”, efter mönstret av 

“geopolitik” (Steinick 2004:190). Han menar att geojournalistikens lag om 

avstånd och strategiskt intresse går att applicera på rapporteringen om Afrika. 

Afrika ligger långt bort och efter det kalla kriget har det strategiska intresset 

svalnat, därför prioriteras det inte i media (Steinick 2004:190). Men som ovan 

sagt talas det ofta om att just Afrika befinner sig i djup medieskugga. Detta till 

skillnad mot medieskuggan över till exempel Australien eller Kanada som 

sällan uppmärksammas. 
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Om inte Australien förekommer så mycket i svenska medier idag så har vi 

uppfattningen om att det talas desto mer om landet i andra sammanhang. De 

flesta känner nog till någon som varit i Australien, kanske har de surfat, jobbat 

på fruktodlingar eller studerat. Närmare 40 000 svenskar besöker landet varje 

år, och 8000 svenskar är bosatta där. Förutom turismen har även Sverige och 

Australien en nära handelsrelation. Utanför Europa är Australien Sveriges tredje 

största exportland efter USA och Kina. År 2010 gick 1,3 procent av den 

svenska exporten till Australien, jämfört med 7,3 procent till USA och 3,1 

procent till Kina (Statistiska centralbyrån 2010). Ungefär 125 svenska företag 

har också dotterbolag eller representation i Australien (Utrikesdepartementet 

2010). 

För att försöka förstå hur svenska medier gör sitt urval av nyheter från 

Australien har vi lyft fram några teorier som återkommer i medieforskning 

kring urval och värdering av nyheter. De är bland andra hur det befintliga 

nyhetsflödet påverkar mediers prioritering av nya händelser (agenda-setting), 

hur mycket personen som sitter på redaktionen och bestämmer vad som ska tas 

in påverkar (gatekeeper-teorin) och på vilket sätt länders relationer till varandra 

även syns i nyhetsrapporteringen. För bakom varje nyhet i en tidning eller i ett 

nyhetsprogram på tv är det på något sätt en person som gjort ett val att ta med 

just den nyheten. Och det är det valet och vad valet är baserat på som avgör 

vilka personer, händelser och länder som syns i media. 

Slutligen gäller det att skilja på Australien och Oceanien. Vi har gått efter 

Nationalencyklopedins definitioner där det står att Oceanien är en världsdel 

som består av Australien, Nya Zeeland, öregionerna Melanesien, Mikronesien 

samt Polynesien. Därför har vi valt att räkna Australien som ett land i den här 

uppsatsen, trots att Australien ibland felaktigt kallas för en kontinent 

(Nationalencyklopedin 2010). 
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3 Tidigare	  forskning	  

Precis som vi berättade i inledningen av denna uppsats har det inte varit lätt att 

hitta tidigare forskning om vårt valda ämne. Vi har inte kunnat hitta någon 

svensk forskningsrapport som behandlar Sveriges mediebevakning av 

Australien, och de nordiska medieforskarna Rune Ottosen och Stig Hjarvard har 

inte heller kunnat hjälpa oss annat än med tips på uppsatser om liknande ämnen. 

Därför breddade vi vårt perspektiv och hittade på så sätt relevant material i 

närliggande ämnesområden så som internationell mediebevakning, 

medieskugga samt utrikesjournalistik ur ett antropologiskt perspektiv. 

Vi har valt att utgå från dessa böcker: 

Utlandsbilden i landsortspressen, före under och efter kampen mellan TT och 

FLT av Ulf Wallin (2003) 

Ulf Wallin var medieforskare vid JMG, Göteborgs universitet när han skrev den 

här forskningsrapporten. I sin bok presenterar han bland annat en kvantitativ 

undersökning om vilka världsdelar som är vanligast förekommande i sex 

svenska landsortstidningar åren 1985 och 2000. Hans undersökning är en 

intressant källa till vår uppsats eftersom vi då kan se hur utrikesbevakningen 

såg ut för 10 respektive 25 år sedan. Till exempel så återfinns inte Australien 

bland de 20 vanligaste länderna i de undersökta tidningarnas totala 

utrikesmaterial varken år 1985 eller 2000 (Wallin 2003:55). Av det totala 

utrikesmaterialet i de räknade tidningarna utgör artiklar om världsdelen 

Oceanien med Australien inräknat endast 3 procent år 1985 och 2 procent år 

2000 (Wallin 2003:52). 

 



 8 

Ulf Wallin skriver även en del om utlandsnyheternas väg till 

landsortstidningarna och det är information som vi har använt oss av för att 

försöka finna orsaker till varför det  rapporteras mer om vissa länder och mindre 

om andra. 

Coverage of Australia by CNN World Report and US television network news 

av Mark D. Harmon (1998) 

Kapitlet ingår i boken Australian studies in journalism (1998) av John 

Henningham. Harmon är docent i journalistik vid Texas Tech University, och 

när undersökningen gjordes (1998) var han tillfällig docent vid Department of 

Broadcasting, College of Communication, University of Tennessee. Studien är 

en innehållsanalys av CNN World Report och US television networks 

rapportering om Australien mellan åren 1987-1996 (Harmon 1998:74). I sina 

slutsatser jämför Harmon sedan kanalernas resultat med varandra (Harmon 

1998:79). 

Harmons undersökning gick till så att alla de inslag som ingick i urvalet 

kodades efter vad det hade för form, till exempel “helt inslag”, “kommentar” 

eller “endast ljud”. Även inslagets längd, ämne och datum registrerades i 

kodschemat. Ämnena kom från ett redan befintligt schema använt av World 

Report. (Harmon 1998:79). 

Ett viktigt resultat i undersökningen var att de tre vanligaste ämnena när det 

gäller Australien var sport, katastrofer och djur. Hela 82 % av materialet från 

US network TV om Australien var ankarpresentationer och så kallade “voice 

overs”. Harmon sammanfattar ämnena som “sailing ships”, “tennis”, “brush 

fires” och “funny critters” (Harmon 1998:79). Harmon har i sin undersökning 

använt bland annat gatekeeperteorin som en möjlig orsak till att rapporteringen 

av Australien ser ut som den gör (Harmon 1998:75).   
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4 Teoretiska	  utgångspunkter	  

Det finns många anledningar till vilka slags nyheter som presenteras i medierna 

varje dag, och vilka händelser som aldrig tas upp. Några av dessa anledningar 

kan vara de vi behöver för att förklara svenska mediers urval av nyheter från 

Australien. 

4.1	  Osynliga	  krafter	  styr	  urvalet	  

Allting som händer i världen når inte vårt medvetande. Allt måste passera en 

sorts port, och vid den porten finns en sträng portvakt så kallad ”gatekeeper” 

vars uppgift är att sålla bort och välja vad vi nyhetskonsumenter ska få ta del 

av. För att en nyhet ska ta sig förbi gatekeepern krävs det först och främst att 

den ska uppfylla nyhetskriterierna, som vi tar upp i avsnitt 4.2 (Harcup & 

O’Neill 2009:185).  

Enligt Harmon (1998) kretsar, utöver nyhetskriterierna, gatekeeperns val främst 

kring tre frågor: Kommer nyheten att intressera de flesta av läsarna/tittarna?  

Kan den här nyheten visas för mina läsare/tittare? Hur passar den in i rytmen, 

flödet och resten av innehållet i nyhetsströmmen?  (Harmon 1998:75). Om man 

utgår från Harmons resonemang så kan en orsak till att Australien inte 

förekommer mer i svenska medier vara att det helt enkelt inte passar in i rytmen 

och flödet. Svenska läsare och tittare är inte vana att få nyheter från Australien 

och därför saknar de inte heller att få veta vad som händer där, något som 

brukar kallas framing. 
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Harmon (1998) refererar till en studie gjord av Myles Breen där Breen precis 

som Harmon har undersökt US networks TV:s bevakning av Australien. I 

Breens undersökning visade det sig att intresset för Australien hade minskat i 

början på 90-talet jämfört med hur det såg ut på 70-talet, och det tenderade 

också att vara mer trivialt. Hans resultat för åren 1976-1985 blev 256 inslag 

från US networks TV som handlade om Australien, medan  åren 1985-1995 

hittade han 185 inslag (Harmon 1998:43-60). Varken politik, vetenskap eller 

brott fick särskilt mycket uppmärksamhet. Däremot fick miljö en del 

uppmärksamhet, men det kan enligt Harmon vara en konsekvens av att Breen 

hade med bränder (brush fires) som kategori i sitt kodschema. (Harmon 

1998:76). Gatekeepers ser Australien som en bra möjlighet att visa snabba, 

ovanliga och underhållande klipp på händelser eller djur (Harmon 1998:81). 

4.1 	  Kraven	  för	  att	  få	  spaltutrymme	  

För att bedöma vad som är en nyhet har gatekeepers ett antal kriterier som de 

mer eller mindre medvetet använder. Det har gjorts många omfattande studier 

kring nyhetskriterier och därför finns det också många intressanta teorier att ta 

del av. Bland annat genomförde statsvetarna Westerståhl och Johansson (1994) 

en omfattande undersökning av svensk och utländsk utrikesbevakning. De kom 

fram till tre nyhetskriterier som förklarar vilka länder som det rapporteras om. 

Dessa tre kriterier var landets betydelse, närhet och drama. Kriterierna 

betydelse och drama återkommer i avsnitt 4.3. 

Kriteriet närhet fick tre dimensioner av forskarna, de var geografisk, 

kommersiell och kulturell. Westerståhl och Johansson fann att den geografiska 

dimensionen spelade en allt mindre roll i nyhetsvärderingen idag än förr i tiden, 

den kommersiella närheten blir betydligt viktigare (Wallin 2003:18). Det 

sistnämnda är intressant när det gäller Sveriges medierelation med Australien 

eftersom länderna ligger väldigt långt ifrån varandra geografiskt sätt, men det 
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sker mycket handel mellan de båda länderna vilket bidrar till en kommersiell 

närhet. Det är även många kända personer som kommer från Australien, till 

exempel skådespelerskan Nicole Kidman, formel 1-föraren Mark Webber och 

artisten Kylie Minogue (Nationalencyklopedin 2010). 

Det tredje kriteriet spelar roll på så sätt att ju längre det kulturella avståndet är 

mellan två länder, desto mer negativ måste händelsen vara för att bli en nyhet i 

det andra landet. Denna teori formades av forskarna Galtung och Ruge och de 

fick även stöd av två andra forskare, Gilljam och Hedberg, i deras undersökning 

om SVT Rapports utrikesbevakning (Wallin 2003:67). 

Förutom ovanstående nyhetskriterier finns många andra orsaker till vad som ses 

som en nyhet. Nyhetsflödet mellan två länder påverkas av vilka andra flöden 

som sker mellan dem. Sverige har ett intresse i de länder som de har som 

handelspartners, och länder brukar även vara intresserade av allierade- och 

fiendeländer (McQuail 2010:262). Det sistnämnda leder oss in på nästa teori 

som handlar om att konflikterna fyller ut medieutrymmet.  

4.2 Krigen	  tar	  över	  medievärlden	  

Vi nämnde lite kort tidigare att Steinick (2004) myntat begreppet 

“geojournalistik”. Med det menar han att det som händer långt borta, utan 

strategisk betydelse, får mindre uppmärksamhet än det som sker i närområdet.  

Det innebär också att vissa länder eller delar av världen får så mycket 

uppmärksamhet att de stjäl plats från andra (Steinick 2004:184).  

Mellanöstern är ett exempel på en sådan plats enligt Nathan Shachar (2002). 

Han skriver i en artikel i DN att rapporteringen om Mellanöstern skymmer 

resten av världen. I inledningen till artikeln sammanfattas resonemanget: 

 



 12 

Utan några principdisskusioner håller stora delar av världen på att glida ur vårt 

synfält. Överrapporteringen från konflikten mellan israeler och palestinier leder 

till en mörkläggning av Afrika, Latinamerika och stora delar av Asien. En 

anledning till detta är att Mellanösternkonflikten kan marknadsföras som ett 

drama med kapitel. Vi tror att ridån snart går upp för den sista scenen, stora 

saker är på gång: ett genombrott, ett toppmöte... Allt detta är en illusion. Ingen 

nu levande kommer få veta hur dramat slutar.(Shachar 020524) 

 

Orsaken till att Mellanösternkonflikten får så stor plats i svenska medier är 

bland annat att det upptrappade våldet kan sprida sig och påverka resten av 

världen.  Alltså passar konflikten in under geojournalistikens krav på strategisk 

betydelse. Men rapporteringen blir också som en följetong, precis som Shachar 

(2002) beskiver så väntar läsarna/tittarna på nästa del av dramat.  

Shachar skriver vidare att en annan orsak kan ha med den bibliska dimensionen 

att göra. Platsen är väl förankrad i svensk kulturtradition och där ligger 

dessutom kristendomens ursprungsland. Det är mystiskt och romantiskt. Den 

faller alltså också in under vad journalistikforskarna Bird och Dardenne kallar 

”myth” och ”storytelling”. De skiljer på ”nyheter som myt” och ”nyheter som 

berättande” (Bird & Dardenne 2009:206). De anser att de dagliga nyheterna är 

det viktigaste verktyget för myten i vår tid. Det går att urskilja hjälten, den goda 

modern och andra arketyper i bekväma formuleringar som passar vårt samhälle. 

Men att använda nyheter som berättande kan leda till att de befintliga 

ideologierna förstärks. (Bird & Dardenne 2009:208). Bird och Dardenne menar 

också att det ännu inte finns någon komplett teori om relationen mellan myt och 

nyhetsartikel. 

Australien däremot är inte inblandat i särskilt många konflikter. De konflikter 

som det trots allt skrivs om i utländska medier är oenigheterna mellan 

urbefolkningen, aboriginerna, och den australiensiska staten. 
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5 Material,	  urval	  och	  metod	  

Vi valde att använda DN, Ekot, Rapport och The Times i våra undersökningar. 

Anledningen till att vi valde både tv, radio och tidningar var för att vi ville få en 

spridning över flera nyhetskanaler, detta eftersom de olika medierna har olika 

förutsättningar för att producera utrikesnyheter. Rapport behöver rörliga bilder 

från platsen, DN har mer nyhetsutrymme än vad Ekot och Rapport har per dag 

och medieföretagens utrikeskorrespondenter är stationerade i olika länder.  

De valda redaktionerna är de största i Sverige inom radio, TV och 

morgontidningar. Vi valde dem för att de har mer resurser än andra mindre 

medier i Sverige samt att de har flera utrikeskorrespondenter runt om i världen. 

Engelska The Times valde vi för att det är en av de största engelska 

morgontidningarna och tidningen finns med i undersökningen för att fungera 

som en jämförelsepunkt till de svenska medierna. Detta eftersom 

förutsättningarna för mediebevakningen ändras när man söker sig till de 

europeiska länder som har närmare relation till Australien, framförallt historiskt 

sett (Hannerz 2004a:191). 

Man kan jämföra med Frankrikes relation till Afrika. En undersökning av den 

afrikanska nyhetsrapporteringen har visat att händelser av samma vikt som bara 

blivit notiser i svenska tidningar blir helsidor i franska tidningar. Det visade sig 

att Frankrikes starkare band till Afrika har stor betydelse för det mediala 

intresset för landet (Hannerz 2004a:190-191). England har närmare relation 

med Australien bland annat för att de har samma modersmål och eftersom 

Australien är en del av det brittiska samväldet. Med tanke på utfallet av 

Frankrikestudien så borde då The Times rapportera mer om Australien än de 

svenska medierna. 
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Vi har utgått från tidningarna i pappersupplaga, och för att komma åt exemplar 

av tidningarna i mars 2010 har vi använt oss av Kungliga bibliotekets 

microfilmsarkiv. Onsdag den 3 november 2010 till tisdag den 9 november 2010 

hade vi tillgång till tidningarna i pappersform. Måndag 8 mars 2010 till lördag 

13 mars 2010 använde vi oss av microfilm. 

The Times utkommer sex dagar i veckan, måndag till lördag. På söndagar 

kommer istället The Sunday Times, men den fanns inte att få tag på i Kungliga 

bibliotekets arkiv eller på något annat bibliotek i Stockholm. Därför valde vi att 

inte räkna med söndagarna i våra valda veckor till den kvantitativa 

undersökningen, eftersom vårt resultat då skulle ha blivit obalanserat. 

Ekot och Rapport har vi lyssnat respektive tittat på via nätet (svtplay.se & 

sverigesradio.se) och sändningarna från mars beställde vi från Avdelningen för 

audiovisuella medier på Kungliga biblioteket. Vi har utgått från Ekots 16.45-

sändningar och Rapports 19.30-sändningar. 

5.1 Urval	  

Den kvantitativa undersökningen har utgått från onsdag 3 november 2010 till 

tisdag 9 november 2010 samt måndag 8 mars 2010 till lördag 13 mars 2010. Vi 

valde en vecka i realtid för att få ett helt slumpmässigt innehåll eftersom det 

inte går att veta i förväg vad som kommer hända i världen, samt en vecka från 

mars samma år utan att göra någon research på vad som hade hänt i nyhetsväg 

den veckan. Sammanlagt har vi analyserat 24 sändningar från Ekot, 24 

sändningar från Rapport samt 48 tidningar. 

I undersökningen räknade vi samtliga nyhetsartiklar i pappersupplagan av 

tidningarna. I både den kvalitativa och kvantitativa undersökningen valde vi att 

inte ta med bilagor, ledare, debatt/opinion och insändare. Anledningen till att vi 

valde bort dessa kategorier är för att vi ville analysera nyhetsmaterial. Det 
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skulle även bli svårt att analysera till exempel bilagorna eftersom Ekot och 

Rapport inte har något som liknar bilagor och The Times och DN:s bilagor 

skiljer sig mycket från varandra i längd och antal. För att bli räknad som en 

utlandsnyhet var det ett krav att artikeln handlade om landet i huvudsak. 

Följande kan ses som exempel på hur urvalet användes: ”USA-spionage kan ha 

skett i Sverige” togs inte med i undersökningen (DN 101105). ”Välregisserat 

val i Burma” ansåg vi däremot höra till kategorin utlandsnyheter (DN 101108). 

För att få en bild av vad det skrivs om Australien i svenska medier valde vi att 

göra en kvalitativ undersökning på samtliga artiklar som publicerats i DN under 

år 2009. Detta gjordes genom en sökning i sökmotorn Presstext. 

5.2 Den	  kvantitativa	  delstudien	  	  

Den kvantitativa studien användes för att få fram hur mycket det rapporteras om 

Australien i svenska och engelska medier. Vi ansåg att en kvantitativ studie var 

den bästa metoden att använda (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 

2010:223-224). Vi behövde även få underlag som visade vilka områden som 

förekommer mycket eller lite i nyhetsrapporteringen för att kunna få svar på vår 

andra frågeställning “Vilka ämnen handlar nyheterna från Australien om?”  

Men innan vi går närmare in på hur vi utförde undersökningen vill vi reda ut två 

begrepp vi använt oss av: “i huvudsak” och “nämns”. Det som avgör vilken 

nyhet som tillskrivs vilken världsdel i vår undersökning är vilket land som 

förekommer i huvudsak i artikeln. Berör nyheten flera världsdelar räknas den 

som “global”. För att nyheter om Australien ska räknas som “i huvudsak” krävs 

det att den primärt handlar om just Australien. Om Australien förekommer i 

nyheten fast den egentligen handlar primärt om ett annat land så hamnar den 

under “nämns”. Praktiska exempel på detta kommer att tas upp i resultatdelen 

(se avsnitt 6.2). 
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Vi konstruerade en datamatris med ett kodschema och förde in variabler som 

var anpassade för att svara på våra frågeställningar (Esaiasson et al. 2010:224-

225). Vi delade in världskartan efter kontinenterna precis som Wallin gjort 

tidigare i sina undersökningar (Wallin 2003:52).  Däremot valde vi att göra en 

grövre indelning samt att vi delade in Australien i de två kategorier som vi 

tidigare berättat om; Australien i huvudsak och Australien nämns. Detta för att 

se på vilket sätt Australien medverkar i artiklarna. Om två eller fler länder från 

olika kontinenter nämns i samma artikel har vi gjort en bedömning av vilket 

land som är i huvudsak. Om frågan är global, som till exempel en artikel om ett 

möte inom FN, har artikeln placerats i ”Globalt” kategorin. Följande variabler 

finns med i kodschemat: 

 

• Nordamerika 

• Sydamerika 

• Europa 

• Afrika 

• Västasien 

• Ostasien 

• Australien i huvudsak 

• Australien nämns 

• Övriga Oceanien 

• Globalt 

De artiklar som hamnat i kategorierna Australien i huvudsak eller Australien 

nämns har delats in i ytterligare ett kodschema. Syftet med det kodschemat är 

att reda ut vad artiklarna om Australien handlar om. Följande variabler finns 

med i kodschemat: 

 

• Olyckor/katastrofer 

• Ekonomi 

• Politik 
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• Nöje/Kultur 

• Sport 

• Brott 

• Miljö 

• Övrigt 

Vi har också funderat på om denna metod verkligen överensstämmer med det 

som vi i de teoretiska delarna påstår att vi ska undersöka, med andra ord hur bra 

validiteten är i vår kvantitativa undersökning (Esaiasson et al. 2010:63). Det 

finns tidigare forskning där man gjort på samma sätt som vi, och vi har försökt 

hålla de operationella indikatorerna, att vi räknar antalet artiklar/inslag där olika 

världsdelar nämns, så nära den teoretiska definitionen som möjligt. Vi vill veta 

hur många gånger landet Australien och kontinenten Oceanien nämns jämfört 

med andra världsdelar. Därför borde begreppsvaliditeten, det vill säga att det 

inte finns systematiska fel, vara bra (Esaiasson, et al. 2010:64). 

En möjlig brist i validiteten är att vi tvingats definiera två grupper som inte är 

lika självklara: “i huvudsak” och “nämns”. Huruvida ett land är “i huvudsak” i 

artikeln är inte alltid lätt att avgöra. Det finns en risk att en annan person skulle 

göra en annan bedömning än den vi har gjort. Vi har försökt minska risken 

genom att skriva ut definitioner av dessa benämningar (se avsnitt 5.3). För att 

inte få en dålig reliabilitet, att inte göra slarvfel, har vi hela tiden pratat med 

varandra och jämfört så att vi placerat samma länder i de olika världsdelarna 

(Esaiasson, et al. 2010:70). Det som kan sänka vår reliabilitet en del är att vi 

inte fått tag på The Sunday Times och därför har vi bara undersökt sex 

veckodagar de valda veckorna. 

Gällande etiska problem så har vi diskuterat ämnet men inte stött på något fall i 

arbetet med uppsatsen som vi behöver uppmärksamma. 
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5.3 Den	  kvalitativa	  delstudien	  

I den kvalitativa undersökningen har vi utgått från frågeställningen “Hur ser 

rapporteringen i England ut jämfört med i Sverige?”. För att få svar på detta har 

vi gått igenom allt som skrivits om Australien i DN åren 2008 och 2009, samt 

gått igenom 200 artiklar om Australien i The Times från samma år. De 200 

artiklarna är ett urval av samtliga 3715 träffar (artiklar) 2008 respektive 3833 

träffar (artiklar) 2009.  

Urvalet gjordes genom att söka på “Australia” i The Times egen sökmotor på 

www.thetimes.co.uk och sedan under fliken “most relevant” gå igenom de 200 

första träffarna på de aktuella åren.  På så sätt får vi en täckning på nyheter 

under hela året och inte bara under en viss vecka eller en viss månad. Till 

undersökningen av DN använde vi sökmotorn Presstext där vi sökte på alla 

artiklar som innehöll ordet Australien och sedan räknade vi alla som handlade 

om Australien i huvudsak. Vi valde bort alla artiklar där Australien endast 

nämndes eller som inte föll in inom vår avgränsning (se avsnitt 5.2). På samma 

sätt räknade vi artiklarna från The Times. 

Precis som i den kvantitativa undersökningen har vi även i den kvalitativa 

diskuterat reliabilitet och validitet. Validitetsproblemet i den här 

undersökningen har dels varit lätta att undvika, dels krångliga. Det vi ville veta 

med den här undersökningen var vad det skrivs om Australien i svenska och 

engelska medier. För att den empiriska studien ska komma så nära den 

teoretiska frågeställningen som möjligt valde vi den mest logiska lösningen. Vi 

gick som sagt in och tittade på tidningarnas artiklar under två år. Den krångliga 

delen har varit hur vi skulle välja ut artiklarna från The Times. Vi hade ingen 

möjlighet att gå igenom alla de närmare 8000 artiklarna, men vi visste att vi 

ville ha artiklar från hela året. Därför valde vi som sagt att sortera dem efter 

“most relevant” och inte efter kronologisk ordning.  
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Ett annat möjligt problem är att här hade vi ingen “nämns” kategori, utan 

sorterade helt enkelt bort alla artiklar som inte handlade om Australien primärt. 

Detta gjorde att urvalet blev lite hårdare och i vissa fall, speciellt när det gäller 

sport, svårt att avgöra. Dock minskade risken för reliabilitetsfel i den kvalitativa 

undersökningen eftersom allt material fanns samlat på samma ställe, och risken 

att missa något var liten.  

5.4 Den	  kompletterande	  samtalsintervjun	  

En intervju kan vara ett bra komplement till annan forskning om man är ute 

efters mer förståelse för hur en viss/vissa personer ser på ett fenomen. 

(Esaiasson et al. 2009:286) För att få veta hur medierna i Sverige arbetar med 

utrikesnyheter utförde vi en samtalsintervju med redaktören på DN:s 

utrikeswebb, Karl Dalén. Vi hade för avsikt att även göra en intervju med 

någon på Ekot samt SVT för att få med samtliga svenska medier som ingår i vår 

kvantitativa undersökning, men tyvärr fick vi inte tag på någon som hade tid att 

ställa upp. 

Intervjun med Karl Dalén gjordes på DN:s redaktion. Innan intervjun hade vi 

skrivit ned fem huvudfrågor och under intervjun fyllde vi på med spontana 

följdfrågor. Huvudfrågorna var: 

 

• Hur går det till när ni väljer utrikesnyheter? 

• Varifrån kommer nyheterna? (Ex nyhetsbyråer, tips från allmänheten) 

• Tänker ni på att försöka ta med nyheter från alla länder? 

• Hur får ni nyheter från Australien? 

• Anser du att det borde rapporteras mer från Australien? 
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6 Resultat	  och	  analys	  

Våra resultat är uppdelade i tre delar, en för varje undersökning. Efter varje 

presentation av resultaten från undersökningarna följer en analys. 

6.1 Resultat	  av	  den	  kvalitativa	  innehållsanalysen	  

Undersökningen av DN år 2009 visade att det publicerats totalt 397 artiklar som 

innehöll ordet “Australien”, men endast 61 av dem handlade om Australien i 

huvudsak (se tab.1). Av de 61 handlade 21 stycken om den stora branden som 

inträffade i delstaten Victoria i februari 2009. Bland de återstående 40 artiklarna 

var sport, djur och forskning de mest dominerande ämnesområden. 

 

Tabell 1.  Antal artiklar  om Australien i Dagens Nyheter  under 2008 och 2009 
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Bland de mer triviala nyheterna hittade vi till exempel Bebis ställer ut i 

Australien (DN 090111) och På hundjakt i Darwin som handlade om en 

krokodilattack (DN 090626). Det fanns också diverse artiklar om hajattacker 

med rubriker som till exempel Surfande pojke biten av haj (DN 090302) och 

Hajangrepp skapar panik (DN 090113). 

När branden inträffade och katastrofen var ett faktum skickade DN ner en egen 

korrespondent, Marianne Björklund, för att bevaka och rapportera till DN i 

form av längre artiklar och reportage. Hon gjorde bland annat intervjuer med 

brandoffer och skildrade kaoset som rådde (DN 090212).  Hon passade även på 

att skriva länge artiklar av händelser som normalt antagligen bara hade blivit en 

notis, om ens det. Till exempel skrev hon en artikel på närmare 2200 tecken om 

en hajattack, vilket är betydligt längre än normalt enligt våra resultat. Dessutom 

innehöll artikeln en faktaruta om olika hajsorter (DN 090215). 	  

Bevakningen av Australien ökade, men bara tillfälligt för att sedan återgå till 

det normala när den utsände reportern åkte hem igen. Harmon (1998) spådde ett 

liknande mönster när han gjorde sin undersökning i USA. Två år senare, år 

2000, var det dags för OS i Sydney och förmodligen skulle mängder av TV-

team vara på plats. Men Harmon trodde inte att den ökade bevakningen under 

OS skulle hålla i sig (citat översatt från engelska): ”... dessa långsiktiga 

mönster av knapp och allmänt trivial uppmärksamhet till Australien är 

baserade på verkliga faktorer som bör återkomma inom kort efter det att den 

olympiska lågan har slocknat.” (Harmon 1998:82) 

För övrigt var det lite material som var skrivet av egna reportrar. Av alla 61 

artiklar var 32 skrivna av DNs egna reportrar och de resterande 29 artiklarna 

kom från nyhetsbyråer. Det mesta kom ifrån TT, AFP eller Reuters. 

Året innan, 2008, visade undersökningen av DN på samma trend som 2009. 

Sökningen i Presstext resulterade i 432 träffar på “Australien” varav 33 artiklar 

handlade om Australien i huvudsak. Precis som år 2009 var de vanligaste 
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ämnena sport, djur och forskning. Förutom dessa ämnen fick man som läsare 

bland annat reda på att påven var på besök i Australien (DN 080718), 40 

personer skadades när ett flygplan landade (DN 081008) och att aboriginerna 

anklagade Australiens regering för rasism (DN 080622). 

Av de 33 artiklarna som handlade om Australien i huvudsak var det sex stycken 

som hade någon av DN:s egna reportrar som källa enligt sökningen i Presstext. 

Men det var inte i en enda som det tydligt framgick att reportern själv hade varit 

på plats i Australien. I hälften av artiklarna hänvisade reportern vidare till en 

annan tidning, ett pressmeddelande eller en nyhetsbyrå. De resterande 27 av 

samtliga 33 artiklar kom ifrån nyhetsbyråer, främst TT som i sin tur ibland fått 

nyheten ifrån AFP eller Reuters. 

Undersökningen av The Times gav ett annorlunda resultat jämfört med DN. Här 

fick vi totalt 3715 träffar på artiklar som innehöll ordet “Australia” under 2008 

(se tab. 2.). Året därpå, 2009, gav ett snarlikt resultat: totalt 3833 artiklar. Av de 

200 artiklar vi valde att studera från de båda åren handlade 60 respektive 72 

stycken om Australien i huvudsak. 

 

Tabell 2.  Antal artiklar om Australien i The Times  under 2008 och 2009  
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I The Times var sport överlägset det dominerande ämnet, men det fanns även 

mycket om ekonomi och andra tyngre nyhetshändelser. Till exempel fanns det 

artiklar som handlade om att fem personer var i rättegång för att ha planerat 

terrorattack mot Australiens premiärminister (The Times 091016), Frankrikes 

president Nicolas Sarkozy var på ett historiskt besök i Australien (The Times 

090526) och att det inträffat en översvämning av graden “natural disaster” (The 

Times 090401). Ingen av dessa händelser rapporterades det om i svenska DN 

mer än en notis från TT-AFP om de fem terrordömda. (DN 091017). 

The Times hade även många fler artiklar som var signerade av tidningens egna 

reportrar jämfört med DN. År 2008 var 44 artiklar av de 60 räknade signerade 

av The Times reportrar, 16 var bara signerade “The Times”. Året efter, 2009, 

var 56 av de 72 räknade artiklarna signerade med reporternamn och som 

föregående år (2008) var 16 artiklar signerade “The Times”.  

Den stora skillnaden mellan The Times och DN:s rapportering från Australien 

beror bland annat på att The Times har korrespondenter som är stationerade i 

Australien. Den kan även bero på att engelsmännen har vuxit upp med en nära 

relation till Australien och är vana med nyheter från det landet, nyheterna från 

Australien passar in i deras framing (se avsnitt 4.1).  

I vår undersökning precis som i Harmons undersökning av CNN och de andra 

amerikanska tv-nätverken (se kapitel 3) visade det sig att många nyheter från 

Australien var ankarnyheter eller så kallade voice-overs. Detta beror antagligen 

på, som vi beskrivit tidigare, att gatekeepern ser Australien som en bra 

möjlighet att visa något snabbt och underhållande, detta med hjälp av en enkelt 

vocie-over på cirka 20-30 sekunder (Harmon 1998:81). 
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6.2 Resultat	  av	  den	  kvantitativa	  innehållsanalysen	  

Vår studie av en vecka i mars och en vecka i november år 2010 visar att Ulf 

Wallins undersökningar från 1985 och 2000 fortfarande är aktuella, i alla fall 

när det gäller hans resultat av världsdelen Oceanien inklusive Australien 

(Wallin 2003:52). Under veckan i mars förkom inte Australien någon gång i de 

svenska medierna, men fanns med fyra gånger i The Times, varav två var i 

huvudsak (se tab. 3). Under veckan i november nämndes Australien tolv gånger 

i The Times och förekom i huvudsak i fem artiklar (se tab 5.). I DN nämndes 

Australien i två artiklar men förekom inte i huvudsak i någon artikel. Rapport 

visade ett inslag under veckan om Australien. Värt att nämna är också att ingen 

av de svenska medierna har något inslag från någon annan del av Oceanien 

förutom Australien de undersökta veckorna. 

 

Tabell 3. Antal tillfällen som Australien och andra undersökta länder/världsdelar 
förkom i Dagens Nyheter, The Times, Ekot och rapport under Mars 2010. 

 
 

 

Tabell 4. Antal tillfällen som olika ämnen/innehåll förkom i artiklar/inslag om 
Australien i Dagens Nyheter, The Times, Ekot och rapport under Mars 2010. 
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Tabell 5. Antal tillfällen som Australien och andra undersökta länder/värlsdelar förkom 
i Dagens Nyheter, The Times, Ekot och rapport under November 2010. 

 

 

Tabell 6. Antal tillfällen som olika ämnen/innehåll förkom i artiklar/inslag om 
Australien i Dagens Nyheter, The Times, Ekot och rapport under Mars 2010. 

 
 

I mars kategoriserades de artiklar i The Times som i huvudsak handlade om 

Australien under ämnena “ekonomi” samt “nöje/kultur” (se tabell 4). I vår valda 

vecka i november hamnade artiklar i The Times om Australien under ämnena 

“ekonomi”, “sport” och “olyckor/katastrofer” och sportartiklarna var 

dominerande (se tabell 6). 

De svenska medierna hade väldigt få artiklar som handlade om Australien i 

huvudsak våra valda veckor. Rapport var de enda, och de rapporterade i 

november om att Volvo hade fått en stororder från myndigheten som sköter 

kollektivtrafik i västra Australien, Public Transport Authority of Western 

Australia (Rapport 101103). 
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Våra två undersökta veckor kan inte representera den svenska 

nyhetsbevakningen generellt sett eftersom det är för lite material. Men eftersom 

tidigare forskning om den svenska nyhetsbevakningen har visat att Oceanien 

alltid hamnar bland de minst bevakade världsdelarna samt att vår kvalitativa 

studie visar samma tendenser, så kan vår kvantitiva studie ses som en 

fingervisning om den generella bilden. 

Vår kvantitativa studie fick liknande utfall som Harmon kom fram till i sin 

undersökning av CNN och US network TV rörande ämnen (se avsnitt 4.1). 

Även i Sverige toppade bränder, sport och djur. Genom gatekeeperteorin kom 

vi fram till att många gatekeepers verkar använda Australien som en möjlighet 

att visa något lättsamt och exotiskt, eller som Harmon kallar det i sin 

undersökning: “kicker-story”. Lite tokiga och ovanliga händelser från 

Australien placeras där det finns spaltutrymme. Däremot visade vår 

undersökning att svenska medier presenterade en del ekonominyheter från 

Australien. En förklaring till det kan vara att Sverige trots allt är intresserat av 

Australien på grund av den kommersiella närheten, att länderna har en 

handelsrelation med varandra (se avsnitt 4.2). 

6.3 Resultat	  från	  den	  kompletterande	  intervjun	  

Karl Dalén har arbetat på DN i ett och ett halvt år och är webbredaktör på 

dn.se:s utrikessida. Han är lite kluven när vi frågar om han tycker att det 

rapporteras för lite om Australien i svensk media. 

‒ Det är möjligt att jag tycker att det borde rapporteras mer, men jag tycker inte 

att det är konstigt att det inte rapporteras så mycket om landet. Hela Oceanien är 

en kontinent med relativt liten befolkning, inget större krig och de är rätt 

isolerade där borta. 

Han förklarar att han liksom de flesta andra redaktörer är inne i ett sorts flöde. 
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‒ Man följer med i rapporteringen världen över och håller koll på vad det 

rapporteras om. 

Karl Dalén brukar bland annat använda BBC:s och CNN:s webbsidor för att 

hämta inspiration och få hjälp med dagens nyhetsprioritering. Om flera av 

nyhetssidorna han följer toppar med samma sak händer det ofta att han väljer 

samma nyheter. Detta fenomen har kritiskt beskrivits av forskare som “CNN-

effekten” (Cottle 2009:344). Med det menas att CNN effektivt sätter agendan 

på den globala nyhetsmarknaden och mindre produktionsbolag anammar deras 

modeller. Istället för en varierad ”global sfär” får vi en mer amerikaniserad 

marknad (Cottle 2009:344). 

På frågan vad Karl Dalén tror det beror på att Australien förekommer så pass 

lite i DN svarar han att det kan bero på för lite resurser, främst på 

webbredaktionen. Men han tror dock att pappersupplagan har resurser till att 

utöka bevakningen om de skulle vilja. DN har för närvarande en korrespondent, 

Torbjörn Petersson, som har Australien och Asien som “sitt” område. Han är 

stationerad i Peking och har så vitt Karl Dalén vet aldrig varit på plats i 

Australien för att skriva en artikel. Däremot brukar tidningen passa på att ge 

reportrar som ändå ska till olika länder artikeluppslag. Karl Dalén berättar om 

en kollega till honom som var i Australien förra sommaren och skrev en artikel 

därifrån. 

Ekonomin spelar också in på ett annat sätt än för lite resurser på personalsidan, 

på webben är antal “klick” väldigt viktigt. 

‒ Vi behöver många klick för att kunna sälja mer annonser och vi kan se exakt 

vad våra läsare klickar på för artiklar. Är det en artikel om en redan känd person 

som till exempel Berlusconi så vet jag att det kommer generera många klick, 

säger Karl Dalén. 
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Han berättar att han dock försöker tänka på att inte glömma bort vissa delar av 

världen helt, bland annat genom ett projekt som kallas “Världenlyktan”. 

Projektet är en serie artiklar där DN har gjort nedslag på olika ”glömda” platser 

runt om i världen. Karl Dalén har funderingar på att göra ett nedslag i 

Australien och skriva om aboriginerna. 

I vår kvalitativa undersökning upptäckte vi att det var väldigt få artiklar som var 

skrivna av DNs egna reportrar. Även referat som reportern inte behöver vara på 

plats för att göra förekom sällan. Karl Dalén förklarar att det bland annat beror 

på att det är så pass stor tidspress att det ofta är tacksamt med artiklarna från 

TT. Han tror också att kunskapen i allmänhet är relativt dålig om Australien, 

både hos läsarna och också reportern själv. Och att följderna av detta skulle 

kunna vara att reportern drar sig för att skriva något om Australien eftersom han 

eller hon då måste sätta sig in i ämnet själv först och sedan förklara en del 

bakgrund för läsarna. 
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7 Slutsats	  och	  diskussion	  	  

Utifrån våra undersökningar har det visat sig att vår hypotes om att det skrivs 

lite om Australien i svenska medier stämmer. Men det är svårt att dra några 

generella slutsatser utifrån vårt begränsade material. Till exempel skulle den 

kvantitativa undersökningen fått ett annorlunda utslag om den utfördes nu i 

skrivande stund, två veckor in i januari 2011 då en stor översvämning har 

drabbat delstaten Queensland. Men vår analys av resultaten från alla tre 

undersökningar stämmer hittills bra in på bevakningens förlopp. Artiklarna i 

DN och andra svenska tidningar backas upp av många faktarutor om Australien 

och kartor bland annat på vart den drabbade staden Brisbane ligger.  

Det finns många tänkbara orsaker till att det inte skrivs så mycket om 

Australien i svenska medier. Punkterna nedan visar slutsatser vi kunnat dra med 

hjälp av våra resultat från undersökningen som vi jämfört med den tidigare 

forskningen och våra teoretiska utgångspunkter. En del slutsatser kan vara svåra 

att generalisera, eftersom det då skulle behövas en mycket större undersökning 

med mer tid och resurser än vad vi har haft tillgång till.  

 

• Det skrivs betydligt mindre om Oceanien än om andra världsdelar i 

svensk media. 

•  The Times rapporterar betydligt mer om Australien än vad DN gör. 

•  Nyhetsmakarna följer “flödet”. Därför är det svårt att plötsligt börja 

rapportera om Australien. 

•  Det råder resursbrist, korrespondenterna har ett alldeles för stort 

område att bevaka för att kunna täcka alla länder. 

• Mycket av det som skrivs om Australien både i svensk och engelsk 

press handlar om sport, djur och naturkatastrofer (bränder). 
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Flera av de teorier vi presenterade i avsnittet “teoretiska utgångspunkter” verkar 

dock stämma bra överens med de svar vi fått i våra empiriska studier. I kapitel 

4.1 berättade vi om gatekeeperteorin, och den har visat sig påverka hur mycket 

som tas med i nyhetsväg från Australien. För som Karl Dalén sa i intervjun så 

trodde han att många reportrar drar sig för att skriva om Australien på grund av 

deras begränsade kunskap om landet. Därför sållas säkert många tips från 

Reuters och AFP bort av svenska journalister för att det helt enkelt tar för lång 

tid att sätta sig in i samhällsproblemet/konflikten eller vad nyheten handlar om.  

Karl Daléns teori om bristande kunskap om Australien för oss vidare till 

teorierna om agenda-setting och framing. Som vi skrivit tidigare saknar inte 

läsarna något som de inte är vana vid att läsa om. Ju mer det skrivs om en 

händelse, desto viktigare blir den för allmänheten. Så rapporteras det inte 

mycket från Australien så förväntar sig inte läsarna heller att få nyheter därifrån 

och inget behov skapas. Här finns en skillnad mellan England och Sverige. 

Engelsmännen får kontinuerligt rapporter från Australien och många skulle 

antagligen bli upprörda om de inte fick veta hur det går i australiensiska 

rugbyligan eller får läsa om resultatet från deras parlamentsval. 

Frågan är dock om den rådande framingen i Sverige kommer att se likadan ut 

om till exempel tio år. Vår uppfattning är att många ur den yngre generationen 

åker till Australien för att plugga eller jobba. På så sätt bygger de upp en 

relation till landet och människorna där, och skaffar sig den kunskap som 

många av dagens medelålders svenskar saknar. Kanske kommer framtidens 

journalister se ett större värde i att bevaka Australien än vad dagens yrkeskår 

gör. 

Något som däremot inte talar för att det skulle skrivas lite om Australien i 

Sverige är jämförelsen med nyhetskriterierna. Australien är ett välutvecklat i-

land med blandat statliga och kommersiella medier och även engelsktalande. 
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Därför, som Harmon beskrev det, borde inte språk, journalistiska eller 

kulturella traditioner och politiska skillnader vara något stort hinder.  

Möjligen är det geografiska avståndet fortfarande avskräckande trots den 

tekniska utvecklingen med bland annat e-post, samt att Oceanien är den minsta 

världsdelen befolkningsmässigt. När vi frågade Karl Dalén så trodde han att det 

möjligtvis kan bero på att Australien har en så liten befolkning och att det inte 

händer speciellt mycket där, att landet inte passar in i offerdramarturgin. Det 

finns alltid de länder som har det värre och som förtjänar mer uppmärksamhet, 

som till exempel många afrikanska länder, menar Karl Dalén.   

Vår kvalitativa undersökning visar också att väldigt få artiklar är skrivna av 

DNs egna reportrar. Det allra mesta materialet kommer direkt från TT, AFP 

eller Reuters. Vi har funderat på varför det inte skrivs fler så kallade features 

om Australien, där det inte krävs att man är på plats utan refererar till andra 

källor. Detta måste helt enkelt bero på att intresset eller kunskapen om 

Australien inte finns i Sverige, varken hos läsarna eller reportrarna. Vi kom 

också fram till att tidsbrist och brist på resurser på redaktionerna gjorde att det 

inte fanns tid att sätta sig in mer i nyheten än att kopiera den rakt av.  

7.1 Reporter	  på	  plats	  vid	  katastrofer	  

När den stora ödeläggande branden inträffade i februari 2009 dröjde det inte 

länge innan DN skickade ner en egen korrespondent med uppdrag att rapportera 

direkt från platsen. Då passade Australien in i offerdramarturgin och slank på så 

sätt förbi gatekeepern. Den utsände reportern, Marianne Björklund, passade på 

att skriva längre artiklar om annat i Australien som annars antagligen bara 

skulle ha blivit en notis eller inte ingenting alls, som till exempel hajattacker. 

Det kryllade av fakta- eller bakgrundsrutor om Australiens klimat, hur bränder 

sprider sig och även om olika sorters hajar. Detta passar in i Karl Daléns 

möjliga förklaring om att det saknas kunskap om Australien bland oss svenskar, 
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och för att kunna ta till sig nyheter därifrån krävs faktarutor med 

bakgrundsinformation. I och med branden gavs det utrymme för sådana här 

längre, förklarande texter som krävs för att målgruppen, läsande svenskar, ska 

ta det till sig. 

Man kan ju tycka att det ökade intresset för Australien borde hålla i sig när det 

väl har tagit sig in i medierna. Men precis som Harmon (1998) beskrev i sin 

undersökning så är det mer troligt att den återgår till det “normala” igen strax 

efter, vilket också var fallet i vår undersökning. När DN:s Marianne Björklund 

hade åkt hem igen började rapporteringen från Australien återgå till den 

normala, mer triviala tendensen, och branden var nu något som hade hänt 

någonstans väldigt långt borta. Borta var de målande reportagen om hur de 

drabbade letade efter sina sönderbrända ägodelar bland kolbitarna som var 

resterna av deras hem. Nu fick nyhetsbyråerna ta över igen.  

Den i skrivande stund pågående översvämningen i Queensland verkar vara en 

upprepning av hur bevakningen fortlöpte under branden i delstaten Victoria 

som diskuterats ovan. Precis som vi kunde se i vår analys av bevakningen av 

branden så köpte DN in material om översvämningen från nyhetsbyråer först. 

När katastrofen visar sig vara en stor nyhetshändelse skickar DN ner en egen 

reporter och en fotograf till Brisbane. Vi tycker att det ska bli intressant att se 

om bevakningen av Australien återgår till ”normal” nivå efter att 

översvämningen har lagt sig, precis som bevakningen gjorde år 2009 när DN:s 

Marianne Björklund åkte hem till Sverige efter at ha rapporterat klart om 

branden i Victoria. 

7.2 Förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  

Som förslag till fortsatt forskning tycker vi det vore intressant om det forskades 

mer om generationsfrågan vi tar upp. Kanske göra målgruppsundersökningar 



 33 

och se om det är någon skillnad mellan den yngre och äldre generationens 

intresse för Australien precis som vi tror.  

Man skulle även kunna undersöka närmare vad som faktiskt händer i Australien 

som vi inte får reda på, genom att till exempel studera australienska medier. Det 

kan också vara intressant att veta hur mycket de rapporterar om Sverige. Är den 

låga bevakningen ömsesidig, eller är de mer intresserade av oss än vad vi är av 

dem? 

7.3 Avslutning	  

Det är svårt att svara på frågan om Australien förtjänar mer uppmärksamhet i 

svensk media. Vi har dragit slutsatsen att det skrivs mycket lite, och att det 

mesta som skrivs känns lättsamt. Det återstår att se om intresset för Australien i 

Sverige delvis kan vara en generationsfråga, och kanske ser situationen helt 

annorlunda ut om tio år. Eller så håller de flesta helt enkelt med Karl Dalén i 

hans påstående: 

‒ Det borde kanske rapporteras mer om Australien, men jag tycker inte det är 

konstigt att det rapporteras lite.  



 34 

Källförteckning	  	  

Litteratur	  
Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud  (2010) Metodpraktikan (3. uppl.). 

Vällingby: Norstedts Juridik 

Hanitzsch, Tomas & Wahl-Jorgensen, Karin (2009) The handbook of journalism 

studies. Harcup, Tony & O’Neill, Deidre (Red.), News values and 

selectivity.[Elektronisk version] (sid. 161-174) New York: Routledge  

Hanitzsch, Tomas & Wahl-Jorgensen, Karin (2009) The handbook of journalism 

studies. Bird, S. Elizabeth & Dardenne, Robert W. (Red.), Rethinking news and 

myths as storytelling .[Elektronisk version] (sid. 205 -217) New York: Routledge  

Hanitzsch, Tomas & Wahl-Jorgensen, Karin (2009) The handbook of journalism 

studies. Cottle, Simon (Red.), Journalism and Globalization. [Elektronisk version] 

(sid. 341-356) New York: Routledge  

Hannerz, Ulf (2004a) Antropologi Journalistik, om sätt att beskriva världen. 

Lund:Studentlitteratur. 

Hannerz, Ulf (2004) Antropologi Journalistik, om sätt att beskriva världen. Steinick, 

Karl (Red.), Den rätta vinkeln: geojournalistik och hjärtekrossarantropologi. (sid. 

183-212) Lund:Studentlitteratur. 

Hannerz, Ulf (2004b) Foreign News, Exploring the world of foreign correspondents. 

Chicago: University of Chicago Press. 

Henningham, John (1998) Australian studies in journalism (7. uppl.). Harmon, Mark 

D. (Red), Coverage of Australia by CNN world report and US television network 

news.[Elektronisk version] (sid.74-83) Department of journalism, University of 

Queensland. 

McQuail, Denis (2010) Mass Communication Theory (6. uppl.). Cornwall: Sage 

Publications. 

 



 35 

Wallin, Ulf (2003) Utlandsbilden i landsortspressen. Före, under och efter kampen 

mellan TT och FLT. Institutionen för journalistik och masskommunikation, 

Göteborgs universitet. 

Elektroniska	  källor	  
Ekot, SR (2010) Sändningarna är hämtade från 

http://sverigesradio.se/sida/sandningsarkiv.aspx?programid=2694 

Heimerson, Staffan (2005) Världen som vit fläck på svenskens karta. Hämtad 5 

november, 2010, från 

http://www.smedjan.com/content/display.asp?nr=1202&format=print 

Oceanien. (2010) Hämtad 8 december, 2010, från http://www.ne.se/oceanien 

Kylie Minogue, Mark Webber, Nicole Kidman. (2010) Hämtad 13 januari, 2011, från 

http://www.ne.se  

Presstext/Dagens Nyheter (2008 och 2009) artiklar hämtade 20 november 2010 

Rapport, svt. (2010) Sändningarna är hämtade från http://svtplay.se/t/103261/rapport 

Scachar, Nathan (2002) Världen skyms av Mellanöstern. Hämtad 17 december, 2010, 

från http://www.dn.se/nyheter/varlden/varlden-skyms-av-mellanostern-1.83596 

Statistiska centralbyrån (2010) Hämtad 13 januari 2011, från 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____26637.aspx  

Sveriges förbindelser med Australien. (2010) Hämtad 15 november, 2010, från 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/2520/a/13972 

The Times (2008 och 2009) www.thetimes.co.uk artiklar hämtade 20 november 2010 

 

Undersökta	  tidningsartiklar	  
Dagens Nyheter. Jacobsson, Susanne Bebis ställer ut i Australien 090111 

Dagens Nyheter. Petterson, Torbjörn Välregisserat val i Burma 101108 

Dagens Nyheter. Stiernstedt, Jenny USA-spionage kan ha skett i Sverige 101105 

Dagens Nyheter. TT/AFP Canberra På hundjakt i Darwin 090626 

Dagens Nyheter. TT/AFP Perth 40 skadades när flygplan nödlandade 081008 

Dagens Nyheter. TT/AFP Sydney Aboriginprotest mot statlig rasism 080622 

Dagens Nyheter. TT/AFP Sydney Fem män terrordömda 091017 

Dagens Nyheter. TT/AFP Sydney Hajangrepp skapar panik 090113 



 36 

Dagens Nyheter. TT/AFP Sydney Surfande pojke biten av haj 090302 

Dagens Nyheter. TT/AFP/REUTERS Påven landsteg i Sydney 080718 

The Times. Barrowclough, Anne Five men convicted of plotting mass terror attack in 

Australia 091016 

The Times. Tedmanson, Sophie Rain brings flood chaos to Sydney and Australia 

090401 

Övrigt	  tryckt	  undersökningsmaterial	  
Dagens Nyheter (2010) 8 mars – 13 mars microfilm 

Dagens Nyheter (2010) 3 november – 9 november pappersupplagan 

The Times (2010) 8 mars – 13 mars microfilm 

The Times (2010) 3 november – 9 november pappersupplagan 

Intervju	  
Dalén, Karl (2010)  utskrift av anteckningar finns. Utförd av Amanda Hansen 

och Isabell Gradin 

 

 

 

 


