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Abstrakt 
 

Det här är en studie om den svenska dagstidningsrapporteringen om inledningen av den arabiska våren i 

Tunisien, Egypten och Libyen under år 2011. Vår utgångspunkt är de tolv klassiska 

nyhetsvärderingsteorierna, med tyngd på geografisk, kulturell och ekonomisk närhet.  

Uppsatsen syfte är att få bättre kännedom om likheterna och skillnaderna i den svenska rapporteringen 

från de tre länderna Tunisien, Egypten och Libyen. Vi undersöker två veckor för varje land i Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet. Vi har valt att se tidningarna som en gemensam portal för den svenska 

internationella mediebevakningen.  

Vi har gjort en kvantitativ undersökning, när rapporteringen av upproren började, hur den såg ut och 

vilka källor man valde att lyfta fram. Vi valde också att göra en mindre kvalitativ intervjuundersökning 

för att förstå förhållandena för de svenska utrikesreportrarna. 

Resultatet av analysen visar många likheter mellan länderna. Majoriteten av källorna var andra 

nyhetsbyråer. 

Största skillnaden var hur man skapade närhet till händelserna i de olika länderna. I Egypten så 

fokuserade journalisterna mer på att lyfta fram svenskarna i upproret och att ta upp vardagsproblem som 

publiken kunde identifiera sig med, till exempel att maten började ta slut i butikerna eller känslan över 

att demokratiska rättigheter var hotade. Tunisiens rapportering var mer folkorienterad medan artiklarna 

om Libyen hade mer fokus på elitpersoner. Den arabiska våren påverkade resten av världen både 

ekonomiskt och politiskt vilket gav ett högt nyhetsvärde i tidningarna. 

 

Nyckelord: Arabiska våren, Dagens Nyheter, Nyhetsvärdering, Egypten, Libyen, Svenska Dagbladet, 

Tunisien 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Innehållsförteckning 
 

 

1. Inledning ................................................................................................................................................ 1 
2. Syfte och frågeställning ......................................................................................................................... 2 
3. Bakgrund ................................................................................................................................................ 4 

3.1 Tunisien ........................................................................................................................................ 4 
3.2 Egypten ........................................................................................................................................ 5 
3.3 Libyen .......................................................................................................................................... 6 
3.4 Morgontidningarnas utrikeskorrespondenter ............................................................................... 7 

4. Tidigare forskning och teoretiska tolkningsramar ................................................................................. 9 
4.1 Tidigare forskning ........................................................................................................................ 9 
4.2 Teoretiska tolkningsramar............................................................................................................ 9 
4.2.1 Vad blir en nyhet enligt Galtung och Ruge? ............................................................................. 9 
4.2.2 Vad blir en nyhet enligt andra forskare? ................................................................................. 11 
4.3 Kritiker och andra forskare ........................................................................................................ 12 

5. Material och metod .............................................................................................................................. 14 
5.1 Material ...................................................................................................................................... 14 
5.2 Metod ......................................................................................................................................... 14 
5.3 Kvantitativ innehållsanalys ........................................................................................................ 15 
5.3.1 Definition av variabler ............................................................................................................ 15 
5.4 Kvalitativa intervjuer ................................................................................................................. 16 
5.4.1 Val av journalister ................................................................................................................... 17 
5.4.2 Intervjusituation ...................................................................................................................... 17 
5.5 Metoddiskussion ........................................................................................................................ 17 
5.5.1 Reliabilitet och validitet .......................................................................................................... 18 

6. Resultat................................................................................................................................................. 20 
6.1 Analyserade artiklar ................................................................................................................... 20 
6.2 Vilka reportrar är på plats? ......................................................................................................... 21 
6.3 Vilka källor används? ................................................................................................................. 22 
6.4 Hur presenteras det journalistiska materialet i varje land .......................................................... 23 
6.5 Vilka aktörer kommer till tals i artiklarna? ................................................................................ 24 

7. Analys .................................................................................................................................................. 26 
7.1 Antal artiklar .............................................................................................................................. 26 
7.2 Vilka reportrar är på plats? ......................................................................................................... 26 
7.3 Vilka källor används? ................................................................................................................. 27 
7.4 Hur presenteras det journalistiska materialet? ........................................................................... 27 
7.5 Vilka aktörer kommer till tals i artiklarna? ................................................................................ 28 

8. Diskussion ............................................................................................................................................ 31 
8.1 Förslag till vidare forskning ....................................................................................................... 33 



 

 

Lista över figurer 
 

 

Figur 4.1: Dimensioner hos nyhetsvärdet. 

Figur 6.2: Antal artiklar indelat i genrer. 

Figur 6.3: Artikeltyp för varje land. 

Figur 6.4: Är journalisten på plats i landet? 

Figur 6.5: Artikelförfattare. 

Figur 6.6: Vem har journalisten använt som huvudkälla? 

Figur 6.7: Orsak till konsekvenserna eller här-och-nu perspektiv. 

Figur 6.8: Är artikeln vinklad till någons fördel? 

Figur 6.9: Hur många aktörer är involverade? 

Figur 6.10: Används ett emotionellt språk? 

Figur 6.11: Om folket benämns som kollektiv eller individer i artiklarna. 

Figur 6.12: Med vilka ord beskriver svenska morgontidningar folket i de tre länderna? 

Figur 6.13: Visar artikelns perspektiv, ligger fokus på folket eller på eliter?



1 

 

1. Inledning 
 

 

” Whether they like it or not, journalists are not simply reporters, that is 

people who convey information. They are teachers, preachers and  

ideologists: they tell us how to see and understand the world. It is a role that  

both they and we the readers, should keep in mind more often. ” 

                                                                                                                    / Daniel Hallin 

(Omvärldskonflikt i journalistik och forskning, 1995: 63) 

 

 

Slutet av 2010 var början på flera revolutioner i Mellanöstern och Nordafrika, den så kallade Arabiska 

våren. Befolkningen i Mellanöstern och Nordafrika krävde en ny tid, en ny förändring som i sin tur 

skulle leda till demokrati och ökad makt till folket. 

 

Den bild av Arabiska våren som reportrarna förmedlade till det svenska folket, kan variera beroende på 

från vilka intervjupersoner man använder sig av till specifika ordval. Det är lätt att titta på länderna 

gemensamt istället för att se dem som separata länder. 

 

Att skriva nyheter kräver att man kan ge en balanserad framställning av upplopp och krigshändelser. Vi 

är intresserade av utrikesnyheter och speciellt hur lätt en nyhet kan förändras och ändra perspektiv hos 

läsarna, och hur journalister skriver och rapporterar om olika internationella händelser.  

 

Revolutionerna under den arabiska våren är så pass nya, så ingen har ännu hunnit studera den svenska 

mediebevakningen av dem. Då medierna tros ha stor genomslagskraft är det intressant att se hur 

journalister väljer att använda sig av språket, och väljer olika källor, för att få fram bilden av deltagarna 

i Arabiska våren. Det har inte gjorts i samma utsträckning tidigare och kan på så sätt tillföra något till 

journalistiken.  

 

 

Ett stort tack till vår handledare lektor Christian Andersson för hans värdefulla råd. 
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2. Syfte och frågeställning 
 

 

Syftet med vår uppsats är att studera de två största svenska morgontidningarna, Dagens Nyheter, DN 

och Svenska Dagbladet, SvD och se närmare på hur de tillsammans skildrar aktörerna och händelserna i 

Tunisien, Egypten och Libyen under den arabiska våren.  

 

Vi är intresserade av hur den svenska mediebevakningen ser ut, vilka som kommer till tals, vilka som 

rapporterar på plats och vilka källor som används. Vi kommer titta på tidningarna som representanter 

för den gemensamma svenska mediebevakningen och kommer inte skilja dem åt i vår uppsats. 

 

DN och SvD har liknande förutsättningar för att producera nyheter och tar ofta upp samma nyheter. De 

kommer ut lika ofta och vid samma tidpunkt, alltså på morgonen. På så sätt får vi en acceptabel grund 

till jämförelsen om mediebevakningen av Tunisien, Egypten och Libyen. 

 

Vi fokuserar närmare på tre utav de länder som deltog i revolutionen, den arabiska våren: Tunisien, 

Egypten och Libyen. Vi har valt dessa tre eftersom de utgjorde en stor del av revolutionerna i 

Nordafrika och Mellanöstern. De fick mycket uppmärksamhet i medierna och det skrevs mer om dem i 

jämförelse med exempelvis Jemen, Algeriet och Bahrain. 

 

Situationen i Libyen var väldigt intressant ur mediernas synvinkel då det var svårt att ta sig in i Libyen 

på grund av oroligheter, som förenats med stora risker vilket många svenska mediebolag inte var redo 

att ta. Den första rapporteringen ifrån landet skedde sista dagen i vår undersökning. Därför blev 

alternativa informationskanaler väldigt viktiga i början av upproren när de svenska medierna skulle 

bevaka länderna. En annan intressant aspekt till vårt val av länder är att Tunisien och Egypten har en 

koppling till Sverige som stora charterresmål under vinterhalvåret, den tidpunkt då den arabiska våren 

satte igång.  
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Utifrån vårt syfte har vi formulerat följande frågeställning: 

 

  Hur rapporterade DN och SvD om upproren i Tunisien, Egypten och Libyen år 2011?  

 

Våra delfrågor är:  

 

 Vilka reportrar var på plats? 

 Vilka källor användes?  

 Hur presenterades det journalistiska materialet om varje land? 

 Vilka aktörer kom till tals i artiklarna? 
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3. Bakgrund 
 

 

I detta kapitel kommer vi att presentera bakgrundsinformation om de tre länder som vi undersöker i vår 

uppsats. Vi kommer att  

1) beskriva utgångsläget i varje land före upproret  

2) berätta hur många svenskar som fanns bland lokalbefolkningen när upproren började  

3) berätta hur svenska ambassader och konsulat är positionerade i landet 

4) redovisa en kort demografi för att förklara närheten och landets position 

5) skriva när de svenska morgontidningarna var på plats i landet  

 

3.1 Tunisien  

Tunisien hade år 2010 10,5 miljoner invånare. Tunisien gränsar i väster till Algeriet och i sydöst till 

Libyen och har i norr och öster kust mot Medelhavet. Tunisien var ett ekonomiskt liberalt men politiskt 

auktoritärt land. Statsskicket i Tunisien var republik och hade sedan 1988 styrts av partiet 

Rassemblement Constitutionel Démocratique, RDC och från 1987 var Zine El Abidine Ben Ali 

president. (http://www.ne.se/tunisien?i_h_word=tunisen) Utbildning har prioriterats högt alltsedan 

självständigheten 1956 och stora statliga satsningar görs på skolväsendet. 

(http://www.landguiden.se.till.biblextern.sh.se/Lander/Afrika/Tunisien/Utbildning) 

 

Januari 2011 upplevde Tunisien en revolution som skulle vara början till den arabiska våren i större 

delen av norra Afrika. Före revolutionen var situationen i Tunisien utsatt på många olika sätt. Ben Ali 

genomförde ekonomiska reformer och förbättrade kvinnornas ställning i landet. Samtidigt förtryckte 

han alla oppositionella krafter trots att han vid flera tillfällen förespråkade mänskliga rättigheter. 

Kombinationen av ekonomiskt missnöje hos folket och den alltmer auktoritära ledningen av president 

Zine El Abidine Ben Alis ledarskap ledde inte till den utveckling som folket hade hoppats på. 

Arbetslöshet ökade och matpriserna steg. Missnöjet med det repressiva ledarskapet ledde till uppror.  

 

Ben Alis styrande parti har under sin tid tryckt ner all opposition och varit allierad med USA i kampen 

mot terrorism. Gnistan till revolutionen började den 17 december 2011 då en ung arbetslös akademiker, 

Mohamed Bouazizi i staden Soud Bouzid, satte eld på sig själv sedan en polis tagit hans grönsakskärra i 

beslag med motivering att han saknade tillstånd att sälja. Bouazizi blev en symbol för andra ungdomar i 

http://www.ne.se/tunisien?i_h_word=tunisen
http://www.landguiden.se.till.biblextern.sh.se/Lander/Afrika/Tunisien/Utbildning
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Tunisien som kände med honom. 

(http://www.landguiden.se.till.biblextern.sh.se/~/link.aspx?_id=0302E41C33D2426486707C32FE9FA9

93&_z=z) Medelåldern i den tunisiska befolkningen är ung, 26,2 år, och många ungdomar var med och 

kämpade för demokrati i sitt land. Därför kallas ofta revolutionen i Tunisien för de ungas revolution. 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Tunisien).  

 

Den svenska fast bosatta kolonin i Tunisien uppgår till cirka 300 personer. Utrikesdepartementet tror att 

det uppskattningsvis var ungefär 1000 svenskar som semestrade i Tunisien. (J. Janonius, personlig 

kommunikation, 27 december, 2011) Ett svenskt honorärt generalkonsulat finns i Tunis och ett konsulat 

i Sousse, dock ej någon ambassad. (http://www.regeringen.se/sb/d/2688/a/62706) 

 

Dramat eskalerade dag för dag och den14 januari 2011 lämnade Zine El Abidine Ben Ali sitt hemland 

för att leva i exil i Saudiarabien. Både DN och SvD var på plats i Tunisien ungefär en månad efter 

startdatumet för revolutionen. Första artikeln som skrevs om Tunisien var den 8 januari 2011 respektive 

11 januari 2011. Första artikeln i tidningarna skriven från Tunisien var den 17 januari 2011 respektive 

19 januari 2011.  

 

Genom demokratiska val valdes den förre regimkritikern Moncef Marzouki från partiet Samling för 

republiken, CPR. 

(http://www.landguiden.se.till.biblextern.sh.se/~/link.aspx?_id=0302E41C33D2426486707C32FE9FA9

93&_z=z) 

 

3.2 Egypten 

En egyptisk ungdomsgrupp hade på Facebooksidan We are all Kahled Said fått 50 000 anhängare inför 

en demonstration som var utlyst till den 25 januari 2011. Ungdomarna krävde Hosni Mubaraks avgång 

och demokratiska val i landet. Liksom i Tunisien hade ekonomin stagnerat i landet. (Sprickorna i 

muren, Bitte Hammargren, 2011) Kahled Said var en viktig symbol för demonstranterna, han var 28 år 

när han misshandlats till döds av polisen i juni 2010. Misshandeln skedde efter det att Kahled hade lagt 

ut filmsekvenser på internet som visade hur polisen var inblandad i knarkaffärer. Hård kritik riktades 

mot att polismännen åtalats för övervåld och inte mord. 

(http://www.landguiden.se.till.biblextern.sh.se/~/link.aspx?_id=4D56F16EC1AA4E47A27726066FBF

AFDB&_z=z) 

http://www.landguiden.se.till.biblextern.sh.se/~/link.aspx?_id=0302E41C33D2426486707C32FE9FA993&_z=z
http://www.landguiden.se.till.biblextern.sh.se/~/link.aspx?_id=0302E41C33D2426486707C32FE9FA993&_z=z
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tunisien
http://www.regeringen.se/sb/d/2688/a/62706
http://www.landguiden.se.till.biblextern.sh.se/~/link.aspx?_id=4D56F16EC1AA4E47A27726066FBFAFDB&_z=z
http://www.landguiden.se.till.biblextern.sh.se/~/link.aspx?_id=4D56F16EC1AA4E47A27726066FBFAFDB&_z=z
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Som de flesta av de andra arabiska länderna under våren 2011 så spelade internet och andra medier en 

viktig roll, främst organiserades upproren via sociala medier. Under upproret stängde Hosni Mubarak 

och det styrande Nationaldemokratiskaparti, NDP ner internet så nättrafiken för sms och internet 

försämrades.  

 

Egypten bestod år 2011 av 82,6 miljoner invånare. Läskunnigheten i Egypten är väldigt låg och inte 

som Tunisien där det finns en bredare medelklass och skolplikt. Egypten gränsar till Libyen i väster och 

omfattar även en del av Sinaihalvön i Asien. De har kust mot Röda havet och Medelhavet. Landet har 

ett statsskick med ett militärråd och republik med president. 11 januari 2011 gav 83-åringen Hosni 

Mubarak upp och lämnade över makten till militären efter omfattande protester och demonstrationer 

som krävde många liv. (http://www.landguiden.se.till.biblextern.sh.se/Lander/Afrika/Egypten) 

 

Både DN och SvD var på plats i Egypten. Totalt hade charterbolagen 8 000 - 10 000 svenskar i Egypten 

på semester enligt Utrikesdepartementet. (SvD, 30 januari 2010:9) Sverige har ambassad i Kairo och 

förbindelserna mellan Sverige och Egypten har stärkts ytterligare genom Svenska Institutet i 

Alexandria, vars uppdrag är att vara ett centrum för dialog mellan Sverige, Egypten och övriga 

Arabvärlden. (http://www.regeringen.se/sb/d/14398?setEnableCookies=true) 

 

De första artiklarna som skrevs om det Egyptiska upproret i DN och SvD var den 26 januari 2011, alltså 

i båda tidningarna. Första artiklarna som skrevs på plats från Egypten var den 28 januari 2011 

respektive 29 januari 2011.  

 

3.3 Libyen 

Tre veckor efter den första demonstrationen i Tunisien blev det i mitten av februari det Libyska folkets 

tur att vara på förstasidorna. Protesterna i Libyen utlöstes när en advokat som kritiserat regeringen greps 

av polisen. Demonstranter marscherade till Shajaratorget i staden Benghazi och krävde hans 

frisläppande. De möttes av gummikulor och vattenkanoner. (SVD, 17 februari 2011:22)  

 

Muammar Kaddafi, som styrde landet från 1969, blev beryktad för stöd till alla slags upprorsrörelser, 

inklusive terrorister, och som ivrig förespråkare för arabiskt respektive afrikanskt samarbete. Från slutet 

av 1990-talet strävade han efter bättre relationer till väst. Landets stora inkomster från olja och gas 

hjälpte länge Kaddafi att behålla makten. Under tiden i landet sattes flera journalister och debattörer i 

fängelse efter att ha skrivit regimkritiska inlägg på främst utlandsbaserade webbplatser. I februari 2011 

http://www.landguiden.se.till.biblextern.sh.se/Lander/Afrika/Egypten
http://www.regeringen.se/sb/d/14398?setEnableCookies=true
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inledde regimmotståndare, inspirerade av den pågående protestvågen i arabvärlden, demonstrationer 

som bemöttes av Kaddafis styrkor. I mars kom omvärlden till rebellernas hjälp med flyganfall mot 

Kaddafis ställningar. I augusti intogs Tripoli och rebellernas Nationella övergångsråd, NTC, tog över 

styret av landet. (http://www.landguiden.se.till.biblextern.sh.se/Lander/Afrika/Libyen) 

 

Libyen ligger i Nordafrika med en 200 mil lång kust mot Medelhavet. Landet gränsar i öster till 

Egypten och Sudan, i söder och sydväst till Tchad och Niger, i väster till Algeriet och i nordväst till 

Tunisien. Libyen hade 2010, 6,5 miljoner invånare 

(http://www.landguiden.se.till.biblextern.sh.se/Lander/Afrika/Libyen/Befolkning-Sprak) Libyen har 

Afrikas största oljereserver och under revolutionen steg priset på råolja till de högsta nivåerna på över 

två år. (DN, 24 februari, 2011:2) 

 

Enligt utrikesdepartementet ska det uppskattningsvis ha varit omkring 106 svenskar i Libyen under 

början av den arabiska våren. (J. Janonius, personlig kommunikation, 27 december, 2011). En svensk 

ambassad öppnades i landet vid mitten av 1970-talet, men stängdes 1995 av budgetskäl. Det finns sedan 

dess en svensk ambassadör för Libyen som har sin bas i Stockholm och ett honorärt generalkonsulat i 

Tripoli. Ett svenskt honorärkonsulat finns även i Benghazi. 

(http://www.regeringen.se/sb/d/2688/a/63840)  

 

De första artiklarna om upproret i Libyen skrevs den 18 februari 2011 i DN och 17 januari 2011 i SvD. 

Däremot var det på plats i landet mycket senare. SvD var aldrig på plats i Libyen under de två veckorna 

vi undersökt, däremot skrev de flera artiklar från gränsen. Likaså DN till en början men senare var de i 

landet. DN har en artikel från Libyen under de två veckorna vi undersökt, den skrevs 3 mars 2011.  

 

3.4 Morgontidningarnas utrikeskorrespondenter 

På DN finns 16 utrikeskorrespondenter. Två av dem är stockholmsbaserade, för Mellanöstern respektive 

Ryssland. Utrikeskorrespondenten för DN heter Erik Ohlsson. Han bevakar den arabiska delen av 

Nordafrika och Mellanöstern och har också delansvar för bevakningen av Afghanistan och Pakistan. 

Bevakningsområdet besöks ungefär 10-12 dagar i månaden och oftast i sällskap med en DN-fotograf, en 

lokal tolk/fixare och en chaufför. Ibland är tolken/fixaren/chauffören en och samma person. Eriks 

kunskaper i arabiska är begränsade och använder sig därför av tolk då engelska inte kan användas. (E. 

Ohlsson, personlig kommunikation, 10 december, 2011) 

http://www.landguiden.se.till.biblextern.sh.se/Lander/Afrika/Libyen
http://www.landguiden.se.till.biblextern.sh.se/Lander/Afrika/Libyen/Befolkning-Sprak
http://www.regeringen.se/sb/d/2688/a/63840
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SvD har en utrikeskorrespondent för Mellanöstern och Turkiet med Istanbul som bas, hon heter Bitte 

Hammargren. I teamet ingår en tolk eller fotograf på plats. Kvalificerade intervjuer på arabiska sker 

alltid med tolk.  

 

Rapporteringen vägs mot nyhetsvärderingen för dagen och det givna utrymme som finns i tidningen. 

Det är nyhetscheferna som avgör vad som ska gå in på sidorna. Beslut om olika jobb fattas i en dialog 

mellan reporterteam och hemmaredaktion. Ibland är det nyhetscheferna som lägger ut önskemål om 

bestämda jobb, ibland är det utrikeskorrespondenten som kommer med förslag. (B. Hammargren, 

personlig kommunikation, 10 december, 2011) 
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4. Tidigare forskning och teoretiska 
tolkningsramar 
 

 

Eftersom vi studerar en revolution som pågår just nu i skrivandet stund och som började ungefär ett år 

innan denna uppsats skrevs, finns inte så många arbeten om rapporteringen.  

 

4.1 Tidigare forskning  

Vi har läst en c-uppsats skriven av Niki Thörnell Branth och Josefina Rapaport, journaliststudenter vid 

Stockholms Universitet, med titeln Den Arabiska våren, våren 2011. De tittade på 16 ledare i fyra 

svenska dagstidningar DN, SvD och Aftonbladet och Expressen och utgick från teorier om orientalism, 

eurocentrism, sterotypisering, postkolonialism, journalistik och medier. Vi har även läst en uppsats som 

har handlat om vilka källor som har använts i rapporteringen av Egypten och då framförallt fokus på 

twitter. Uppsatsen är skriven vid Stockholms universitet av Rebecca af Ugglas Åberg och Sofia 

Åkesdotter. Båda studierna utgick från andra teorier och var inte lik vår studie.  

 

Den studien som framförallt inspirerat oss är skriven på Stockholms universitet av Elisabeth Åberg och 

har rubriken SVT Rapports utrikesnyheter förmedlade världsbild. 

 

4.2 Teoretiska tolkningsramar 

Liksom Elisabeth Åberg har vi valt att utgå från Johan Galtung och Mari Holmboe Ruges klassiska 

studier av nyhetsvärderingkriterier, eftersom deras undersökning av internationella nyheter liknar vår 

studie och hur man porträtterar den arabiska våren i svenska medier.  

 

4.2.1 Vad blir en nyhet enligt Galtung och Ruge?  

Johan Galtung och Mari Holmboe Ruge har undersökt internationella nyheter och hur norska medier 

presenterar dem. Den viktigaste punkten i deras rapport var att förklara hur händelser blir "nyheter". De 

presenterade 12 faktorer som de ansåg vara viktiga i valet av nyheter. Ju fler faktorer som stämmer in i 

händelsen desto större chans att den blir en nyhet. Vilket betyder att den kan få högre prioritet och 

nyhetsvärde. Galtung och Ruge har delat in dem i underkategorier när de har presenterat dem. Galtung 

och Ruge påstår vidare att journalister har en tendens att välja händelser som enligt deras 12 faktorer har 

högt nyhetsvärde. (Galtung & Ruge 1965:65f) 
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1. Frekvens: Händelser såsom mord eller att ett plan störtat. Något som inträffar plötsligt och som 

passar väl in i mediernas schema, har lättare att bli en nyhet än något som inträffar gradvis. Händelser 

som snatteri kommer sannolikt inte att få mycket nyhetsvärde för att det sker inte med intensitet. 

 

2. Tröskelvärde: Ju större inverkan historien får, alltså ju fler människor det berör, mer extrem effekt 

eller mer pengar eller resurser det handlar om, desto bättre chans att den blir en nyhet. 

 

3. Entydighet: Händelser som är lätta att greppa. Läsaren vill förstå bakgrunden till händelsen och 

konsekvenserna av den. 

 

4. Meningsfullhet: Det handlar om kulturell närhet och i vilken utsträckning publiken identifierar sig 

med ämnet. Berättelser om människor som talar samma språk som oss eller delar samma bekymmer får 

ett högre nyhetsvärde.  

  

5. Oväntade händelser: Om en händelse utöver det vanliga sker blir det mer sannolikt att den blir en 

nyhet. Exempel, Charles A. Danas berömda nyheters uttryck: Om en hund biter en människa, det är 

ingen nyhet men om en man biter en hund, det är nyheter! 

 

6. Negativitet: Dåliga nyheter är mer spännande än goda nyheter. Berättelser om tragedi, konkurs, våld, 

politiska omvälvningar eller helt enkelt extrema väderförhållanden är sannolikt mer intressanta än 

positiva berättelser. 

 

7. Hänvisning till elitnationer: De nationer som kulturellt ligger närmast vår egen får högre nyhetsvärde.  

 

8. Hänvisning till elitpersoner: Medierna uppmärksammar rika, mäktiga och berömda. Berättelser om 

viktiga personer väcker intresse. Den amerikanske presidenten har högre nyhetsvärde än dina 

kommunalråd. 

 

9. Sammansättning: Nyheterna konkurrerar med varandra om utrymmet i medierna. Till exempel kan 

redaktören ge balans mellan olika typer av nyheter. Om det finns ett överskott av utländska nyheter, till 

exempel, kan den minst viktiga utländska historien ge plats åt en inhemsk nyhet för att erbjuda ett brett 

urval. Detta styrs självklart av agendan på redaktionen. 
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10. Kontinuitet: En berättelse som redan är i blickfånget och som kan uppmärksammas vidare. I vårt 

fall: när de svenska journalisterna är på plats i till exempel Egypten ökar intresset från redaktionen och 

tillgängligheten gör det möjligt för journalisten att följa upp nyheten.  

 

11. Personifiering: Människor är intresserade av människor. Nyheter som fokuserar på en viss person, 

kommer sannolikt att göra första sidan, särskilt om nyheten handlar om en välkänd person.  

 

12. Samklang: Berättelser som matchar mediernas förväntningar får mer nyhetsvärde än de som 

motsäger dem.(Häger 2009:110)s 

 

4.2.2 Vad blir en nyhet enligt andra forskare?  

Henk Prakkes försökte skapa en mer generell sammanfattning om vad som får uppmärksamhet för 

utgivande. Han menar att tre faktorer har betydelse för vad som bedöms vara nyhetsmässigt:  

 avstånd i tid 

 kultur  

 rum   

 

Figur 4.1: Dimensioner hos nyhetsvärdet enligt Henk Prakke. 

Källa: Hadenius, Weibull, Wadbring (2008) Massmedier. 

 

Om en händelse inte är nära i tid eller relaterar till läsarna och dessutom utspelar sig långt bort, då 

sjunker nyhetsvärdet för händelsen. (Nord & Strömbäck 2004:224) 
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1994 introducerade Westerståhl och Johansson en analysmodell med tre kriterier för att förklara vilka 

länder det rapporteras från:  

 landets betydelse  

 närhet: tre dimensioner: geografisk, kommersiell och kulturell  

 drama  

I dag är den kommersiella och kulturella närheten särskilt viktig. Deras analys visar att i de länder där 

Sverige haft mest personal på ambassaderna också fått störst uppmärksamhet i svenska nyhetsmedier. 

(Wallin, 2003:183f) 

 

Som journalist är det viktigt att få bekräftat att nyheten är sann. Ulf Wallin skriver i “Utlandsbilden i 

landsortspressen” om olika aktörer och analyserar två olika år: 1985 och 2000. Aktörerna delas in i 

kollektiv, nationer, kön och enskilda aktörer. Slutsatsen är, att myndigheter och politiska organ i form 

av regeringar, parlament och politiska partier dominerade som kollektiva aktörer. Enskilda aktörer, 

motsvarande folk eller privatpersoner, var vanligare i utrikesmaterial än kollektiv och nationer. (Wallin 

2003:92)  

 

Aktörer som kommer till tals beror på tre kriterier:  

 auktoritet 

 tillförlitlighet  

 tillgänglighet 

 

Personer som blir citerade är människor som är högt upp i hierarkin och anses vara tillförlitliga oavsett 

om de talar sanningen eller ej. Trovärdighet är alltså ofta knuten till en förutfattad mening. (van 

Ginneken 1997:) 

 

4.3 Kritiker och andra forskare 

Det finns de som är kritiska till hur Galtung och Ruges artikel har använts och missbrukats av forskare 

runt om i världen. Bland annat tycker Einar Østgaard att ett "fritt flöde av nyheter" påverkas av de 

förhållanden som gäller inom produktionsprocessen liksom av yttre faktorer, inte minst politiska och 

ekonomiska faktorer. (Allern 2002:140 ) 

 

En annan yttre faktor när det gäller nyheter är att nyhetstjänster producerar nyheter som "produkter" på 

en marknad, det vill säga att de producerar till lägsta möjliga kostnad och säljer till så många kunder i så 
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många länder som möjligt. Dessutom har nyheternas företagsamhet stort inflytande på redaktionella 

prioriteringar. (Ibid :141) 

 

Källor kan också påverka artiklar om ekonomiska förhållanden, men Østgaard påpekar att, lite var känt 

om detta 1965, eftersom ämnet fortfarande var terra incognita, okänt område, inom 

medieforskarsamhället. (Ibid:141)  

 

Enligt Sigurd Allern täcker medier sällan mer än en eller två konflikter eller katastrofer vid varje given 

tidpunkt. Samtidigt ger de oss en mer stadig ström av information, om betydligt mindre dramatiska 

händelser och situationer. (Ibid:142) 

 

Sigurd Allern kom fram till att skilja mellan "traditionell" nyhetsvärdering och vad han beskrev som 

"kommersiell" nyhetsvärdering. Han föreslog att traditionell nyhetsvärdering inte i sig förklarar 

urvalsprocessen, eftersom nyheter bokstavligen är till ”salu”, de måste kompletteras med en uppsättning 

av "kommersiell" nyhetsvärdering. (O´Neil, Harcup: 2009:166) 

 

Vi anser ändå att det finns ett värde och relevans till vårt arbete att undersöka om Galtung och Ruges 

teorier om nyhetsvärderingen är något som påverkade rapporteringen av den arabiska våren i de 

dagstidningar som vi undersöker. Inte minst med tanke på i vilken omfattning de svenska medierna 

rapporterade om händelserna i Nordafrika.  
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5. Material och metod 
 

 

I detta kapitel presenteras det material som ligger till grund för vår undersökning. Vi beskriver vilka 

metoder vi använt oss av och redovisar för- och nackdelar med valda metoder.  

 

5.1 Material 

Vår studie baseras på artiklar i svenska papperstidningsversioner av Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet. Materialet är hämtat från mikrofilmlaboratoriet i Kungliga biblioteket. Dessa två tidningar är 

de största morgontidningarna i Sverige. De har liknande ekonomiska förutsättningar för att producera 

artiklar och kommer ut lika många gånger och vid samma tidpunkt, Svenska Dagbladet betecknar sig 

som obunden moderat och Dagens nyheter som oberoende liberal. 

 

Vi följer rapporteringen de två första veckorna för varje land. 

För Svenska Dagbladet blev spannet Tunisien 11/1-2011 – 25/1-2011, Egypten 26/1-2011 – 8/2-2011 

och Libyen 18/2-2011 -3/3-2011.  

För Dagens Nyheter blev spannet Tunisien 8/1-2011- 21/1-2011 Egypten 26/1-2011 – 8/2-2011 och 

Libyen 17/2 -2011- 2/3-2011. 

 

Anledningen till att det blev ovan angivna datum var att vi ville se två veckor framåt från första 

rapporteringen från respektive land. Datumen fick vi fram genom att söka i databasen Presstext. Vi 

dubbelkollade att de stämde på Retriever/Mediearkivet och Kungliga biblioteket för att inte missat en 

mindre notis dagarna innan våra startdatum. Vi började leta efter artiklar från och med den 17 december 

2010 tills vi fick en träff på DN. 

 

Allt material i tidningarna studerades men generellt sett uteslöts kultur- och ekonomidelen, men om 

relevanta texter förekom så har vi tagit med dem i vår analysberäkning.  

 

5.2 Metod 

Vi har valt att använda oss av en kvantitativ innehållsanalys i vår empiriska undersökning, samt 

kvalitativa intervjuer för att räta ut eventuella frågetecken.  
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5.3 Kvantitativ innehållsanalys  

Genom att analysera det insamlade materialet kvantitativt är vår målsättning att kunna se generella drag 

samt kunna svara på uppsatsens grundläggande frågeställning. 

 

Begreppet kvantitativ innehållsanalys består av två komponenter, med innehållsanalys menas en 

undersökning av innehållet i form av skriftliga, muntliga eller bildmässiga framställningar. Med 

kvantitativ menas att undersökningen baseras på likvärdiga och därmed jämförbara uppgifter om så pass 

många analysenheter att dessa uppgifter kan uttryckas och analyseras med siffror. (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud, 2007; 223) 

 

Kvantitativ innehållsanalys är ett verktyg när man vill ha svar på frågor om förekomsten av olika typer 

av innehållande kategorier i ett material. Det handlar dels om hur ofta eller hur frekvent olika kategorier 

förekommer, dels om hur stort utrymme i tid eller rum som olika kategorier får. (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud, 2007: 223) 

 

Vi bedömer att denna metod är rätt för vår studie då vi har mycket material att analysera, under en given 

tidsperiod. En kvantitativ innehållsanalys ger oss även möjlighet att se närmare på vilka aktörer, i vårt 

fall folket, som kommer till tals.  

 

Metoden hjälper oss att besvara frågeställningen om i vilken utsträckning de analyserade tidningarna 

har haft möjlighet att ha utrikeskorrespondenter på plats för att rapportera från händelsernas centrum. 

En kvantitativ innehållsanalys syftar alltid till att lyfta sig upp från det enskilda med sikte på det 

generella. Man arbetar med variabler som fungerar som standardiserade frågor att ställa till 

innehållet.(Ekström & Larsson, 2010:119) 

 

5.3.1 Definition av variabler 

Att uppnå god validitet – det vill säga att ha god överensstämmelse mellan teoretiska definitioner och 

operationella indikatorer och att mäta det vi påstår att vi mäter – är avgörande för våra förutsättningar 

att erbjuda trovärdiga slutsatser om verkligheten. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007; 

61) 
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Vi behövde fastställa våra variabler för att kunna besvara de olika frågeställningarna och ta fram 

underalternativ . Till sist utvecklade vi vårt kodschema som baserades på våra variabler. Vårt 

analyserade material hittade vi på Kungliga biblioteket, i deras mikrofilmsrum. Totalt analyserade vi 

256 artiklar från SvD och DN. När vi byggde kodschemat utgick vi från nyhetsvärderingsteorin enligt 

Galtung och Ruge.  

 

Vi delade upp SvD och DN mellan oss och kodade utifrån vårt kodschema. För att öka validiteten och 

reliabiliteten så utvecklade vi en kodmanual, där vi skrev ner vad våra olika variabler och alternativ 

betydde, så att vi kunde koda likadant.  

 

Vi testkodade 50 artiklar och uppdaterade kodschemat efterhand, till exempel Författarens titel som vi 

strök eftersom vi ansåg att denna variabel inte tillförde något. En annan variabel, Med vilka ord beskrivs 

folket, fick vi dela in i tolv frågor med ja och nej svar, för att få fram ett mer preciserat svar som skulle 

gynna vår undersökning. Allt som allt utformade vi 47 variabler, som blev stommen i vårt arbete se 

bilaga 1.  

 

Vi förde in våra kodningar i Excel och förde sen över variablerna till Statistical Package for the social 

sciences, SPSS för att då kunna köra fram frekvenstabeller på alla variablerna.  

Vi analyserade de materialet genom att korsköra variablerna mot varandra med hjälp av 

frekvenstabellerna och kopierade över våra körningar till Excel och skapade diagram, som vi byggde 

avsnitten Resultat och Analys på.  

 

5.4 Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativa forskningsintervjuer kan läggas upp och genomföras på olika sätt. De kan utgöra 

huvudsaklig metod i en undersökning eller ingå i en fältstudie med observation. De kan genomföras 

som personliga enskilda intervjuer eller som gruppintervjuer i olika former. (Ekström & Larsson, 

2010;53) 

 

Vi baserar denna forskningsintervju på två intervjupersoner. Vi är i första hand intresserade av att få 

svar på några frågetecken som dykt upp under arbetets gång. Vi är även intresserade av att få reda på 

information som vi inte kunde få fram med hjälp av vår kvantitativa undersökning. Svar som man bäst 

kan få fram med hjälp av den direkta källan. Styrkan med den kvalitativa samtalsintervjun är att den ger 

en förståelse för hur de enskilda journalisterna arbetar. 
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5.4.1 Val av journalister 

Vårt intresse riktades mot journalister i Sverige som rapporterat om den arabiska våren från de tre 

specifika länderna, Tunisien, Egypten och Libyen. Bitte Hammargren som rapporterade om den 

arabiska våren för Svenska Dagbladet och Erik Ohlsson som rapporterade för Dagens Nyheter. 

 

Intervjufrågor: 

 Hur många utrikeskorrespondenter finns det på DN/SvD? 

 Hur ser din tjänst ut? 

 Vad innebär det att övervaka mellanöstern? Är du där ofta eller hur jobbar du mest? 

 Hade du fria händer att rapportera om vad som helst eller fanns det någon efterfrågan från 

redaktionen? 

 Varför kunde man inte ta sig in i Libyen under de första två veckorna när upproret började?  

 Varför hade man ingen fokus i DN/SvD på Tunisien förrän en månad efter händelsen med den 

unge kilen som blev en symbol för folket?  

 Hur många var ni i teamet? 

 Hur mycket är du i mellanöstern? 

 Kan du arabiska eller hur jobbar du med tolkningen? 

 Vad var din främsta källa där nere (Libyen, Tunisien och Egypten) enligt dig?  

 Vad är svårigheten med att jobba som västerländsk journalist i ett arabiskt land? 

 Vad är svårigheten med att jobba som man/kvinna i ett arabiskt land? 

 

5.4.2 Intervjusituation 

Intervjuerna genomfördes via mejl. Intervjuns syfte var att fungera som ett komplement till vår 

kvantitativa innehållsanalys. Då vi fick utförliga svar fullgjorde de sitt syfte. Bitte Hammargren och 

Erik Ohlsson har tagit del och godkänt de använda citaten i uppsatsen. Samtliga mejlintervjuer har 

sparats och dokumenterats i separata dokument.  

 

5.5 Metoddiskussion 

De som visat sig mest kritiska till den kvantitativa innehållsanalysens brister, är kvalitativt orienterade 

forskare. Man anser att helhetsperspektivet riskerar att gå förlorat, då man väljer att studera separata 

delar i innehållet. Kritikerna anser att metoden inte fångar in den betydelse som kontexten genererar. 
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Kontextens betydelse skapas av text, bild, rubriker, ljud etc. Bakgrunden till det här ”sönderklippande” 

arbetssättet finns i den traditionella synen på medieinnehållet som enskilda bitar av information – 

möjliga att klippa ut för separata analyser. (Ekström & Larsson, 2010;125)  

 

Utgångspunkten för diskussioner har ofta varit i Berelsons definition av metoden. 

 

Innehållsanalysen är ett forskningsredskap för den objektiva, systematiska och kvantitativa 

beskrivandet av manifest kommunikationsinnehåll (Berelson 1952:18) 

 

Detta korta citat rymmer fyra begrepp som varit grundläggande för den klassiska kvantitativa 

innehållsanalysen; objektivitet, systematik, kvantitet samt manifest innehåll. (Ekström & Larsson, 

2010;121) 

 

Begreppet objektivitet innebär för den kvantitativa innehållsanalysen att innehållet ska vara oberoende 

av för den forskare som utför dem. Genom ett väl definierat undersökningsobjekt och analysschema ska 

en annan forskare kunna göra om studien och komma fram till samma resultat. (Ekström & Larsson, 

2010;122) 

 

Trots kritiken till metoden anser vi att fördelen med kvantitativ innehållsanalys är att vi kan ta oss an ett 

större material på kortare tid. Metoden passar vårt val av undersökning för internationella nyheter. Vi 

har ett stort material på kortare tid. Metoden passar vårt val av undersökning för internationella nyheter. 

Vi har ett stort material att analysera och dela upp i olika kategorier/variabler. Den kvantitativa metoden 

tillåter oss att gå igenom vårt material på ett smidigt och strategiskt sätt. För att förhinder att våra 

tolkningar sprider sig åt olika håll har vi skrivit ner tydliga och noggranna kodhänvisningar i en 

kodmanual, ett slags facit för oss båda, och på så sätt minska risken för olika tolkningar av en och 

samma sak. För att undvika fel vid kodning är vi medvetna om att förhålla oss till 

interkodareliabiliteten. Detta betyder att flera undersökare kodar samma analysenhet på samma sätt. 

(Ekström & Larsson, 2010,147) Vi Således testkört vårt kodschema och pratat med varandra när vi känt 

oss osäkra.  

 

5.5.1 Reliabilitet och validitet 

Validiteten beskriver undersökningens giltighet, det vill säga att vi har studerat det vi ämnat studera 

utifrån vår forskningsfråga. Vi har under hela studien haft vår forskningsfråga i åtanke. Våra 
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intervjufrågor har vi format under arbetets gång, för att då använda dessa som hjälp där den kvantitativa 

innehållsanalysen inte kan ge svar. 

Reliabiliteten berör studiens trovärdighet. Vad innebär det om forskarens tolkning av ett innehåll 

(bunden som han eller hon är till analysschemat och kodanvisningarna) ligger långt ifrån tolkningen hos 

”den vanlige läsaren” som tar del av innehållet i vardagssammanhang, skilt från forskarmiljön. Återigen 

finns anledning att påminna om forskningsfrågan: utifrån vilket perspektiv studerar man innehållet? Hur 

vill man tolka sina resultat? (Ekström & Larsson, 2010;126) 

 

I den kvalitativa forskningsintervjun använde vi oss av öppna frågor så de intervjuade kunde svara fritt. 

Inga begränsningar i ord eller ja- och nej-frågor. 

 

Det finns flera tekniker för att ge sin studie högsta möjliga kvalitet i betydelsen giltighet och 

tillförlitlighet. En intervjustudie ska alltid underbyggas av dokument. En annan teknik för att ytterligare 

stärka kvaliteten är att använda sig av triangulering, det vill säga, att man kombinerar en intervjustudie 

med någon annan eller andra metoder.(Ekström & Larsson, 2010;78) 

 

Intervjun ska vara fokuserad på bestämda teman, men det måste finnas en medveten naivitet där 

intervjuaren är öppen för ny och oväntad information istället för att bära med sig färdiga kategorier och 

tolkningsscheman. (Ekström & Larsson, 2010;58) Därför ser vi den kvalitativa metoden som en 

fördjupning och förklarande del i vårt arbete.  
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6. Resultat  
 

 

I den här delen presenterar vi det kvantitativa resultatet med hjälp av olika tabeller. Vi kommer att dela 

in resultatet utifrån våra frågeställningar. Vi har tittat på 256 olika artiklar och analyserat innehållet i 47 

olika variabler.  

 

6.1 Analyserade artiklar  

 

Figur 6.2: Antal artiklar indelat i genrer. 

 

Av 256 analyserade artiklar under rubrikerna Ledare, Brännpunkt, Utrikes eller Världen skrevs det 38 

ledare, analyser eller debattartiklar om de tre länderna sammantaget. Det skrevs 48 artiklar om upproret 

i Tunisien, 129 artiklar om Egypten och 79 artiklar om Libyen under de två veckorna som vi har 

undersökt. En artikel om ekonomi och en kulturartikel har under samma period skrivit om Libyen 

respektive Egypten. 

 

 

Figur 6.3:Artikeltyp för varje land. 

 

140 artiklar för alla tre länderna är Reportage. Den första artikeln om upproret om Tunisien skrevs i DN 

den 8 januari 2011 i form av en ledare, upproret började den 17 december. I SvD kom första artikeln den 
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11 januari i form av en Kort nyhet. För Egypten uppdagades historien om upproret med ett Reportage 

respektive Kort nyhet från och med den 26 januari i båda morgontidningarna. Den första artikeln om 

upproret i Libyen publicerades den 18 respektive den 17 februari. 

  

6.2 Vilka reportrar är på plats? 

 

Figur 6.4: Är journalisten på plats i landet?  

 

I en majoritet av artiklarna som rapporterades var skribenten inte på plats. Mest närvaro hade man i 

Egypten där man producerade 35 av totalt 129 artiklar på plats. I Libyen skrevs endast 1 artikel från 

landet under de två aktuella veckorna vi undersökta. 

 

 

Figur 6.5: Artikelförfattare. 

 

Figur 6.5 visar blandningen av journalister som har skrivit om de olika länderna. De tidningarna som vi 

har analyserat har var och en en korrespondent som bevakar Mellanöstern och Nordafrika, Bitte 

Hammargren för SvD och Erik Ohlsson för DN. Det vi kan notera är att det inte är de fasta 

utrikeskorrespondenterna som skriver majoriteten av artiklarna. Hammargren och Ohlsson har skrivit 

mindre än hälften av alla artiklarna i alla länder. Totalt har 57 olika journalister skrivit 256 artiklar. Till 
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alternativet Övriga journalister räknas även köpta artiklar från en nyhetsbyrå eller en okänd 

ledarskribent. 

 

6.3 Vilka källor används?  

 

Figur 6.6: Vem har journalisten använt som huvudkälla? 

 

I majoriteten av de undersökta artiklarna i de tre länderna, har huvudkällan hamnat i kategorin Övriga. 

Denna kategori representerar källorna: när reportern citerar en person och då fått majoriteten av sitt 

innehåll från denne. I kategorin Övriga hör också alternativet när reportern inte tydligt skrivit ut var man 

fått sin information ifrån. Utländska källor var den näst största källan som omfattar bland annat Amnesty 

med flera. Libyen skilde sig från övriga två länder när det kom till kategorin Student/Bloggare där både 

Tunisien och Egypten fått var sin stapel men Libyen hamnade på noll. 

 

Figur 6.7:Orsak till konsekvens eller här-och-nu perspektiv 

 

Syftet med denna variabel är att ta reda på om artiklarna beskriver en händelse som här och nu eller är 

mer fördjupande och tar upp orsak och konsekvenser av revolutionen. Här-och-nu perspektiv har högst 

stapel i samtliga länder. Av sammanlagt 256 artiklar har mer än hälften ett Här-och-nu perspektiv. I 
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Tunisien och Egypten kommer kategorin Orsak till konsekvens på andra plats. Kategorin Ingen av 

ovannämnda anger att artikel varken ger Orsak till konsekvens eller ett Här-och-nu perspektiv utan 

vinklas mot något annat. Exempel på en sådan artikel kan vara en ledare som belyser EU:s ställning om 

oljan i Libyen istället för att skildra upproret eller folket. 

 

6.4 Hur presenteras det journalistiska materialet i varje land 

 

Figur 6.8: Är artikeln vinklad till någons fördel? 

 

De flesta artiklarna var vinklade till fördel för folket. I Tunisien kommer alternativet Opartisk som näst 

högsta stapel. Hos både Egypten och Libyen är stapeln Ingen av ovannämnda näst störst. Artiklarna kan 

ha varit skrivna på ledar- eller debattsidor.  

 

Figur 6.9: Hur många aktörer är involverade? 

 

För samtliga länder är ett två-aktörsperspektiv i centrum. Men för Egypten hamnar Fler-aktörsperspektiv 

tätt efter. Det är bara 3 artiklar som skiljer dem åt. Libyen har alternativet Annat som näst högsta stapel 
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med 25 artiklar. Alternativet Annat kan vara artiklar som undviker att måla upp en konflikt mellan två 

eller flera grupper, utan reportern vill ge ett övergripande perspektiv på händelsen, ibland utan aktörer.  

 

Figur 6.10: Används ett emotionellt språk? 

 

I artiklarna om Tunisien används ett emotionellt språk. I Egypten ligger artiklarna på en jämn fördelad 

nivå. I denna tabell betyder Inget av ovannämnda, att artikeln inte behandlar ”vanliga” människor och 

vad som händer med dem utan presenterar material på en högre abstraktionsnivå.  

 

6.5 Vilka aktörer kommer till tals i artiklarna?  

 

Figur 6.11: Om folket benämns som kollektiv eller individer i artiklarna 

 

Av våra totalt 256 artiklar så är det jämnast fördelning av artiklarna om Tunisien och Egypten. Det skiljs 

10 procent, på om aktörerna, i vårt fall folket, benämns som kollektiv eller som individer. När artiklarna 

citerar en person hamnar det i kategorin Individer, då de benämns som Kollektivt är det ingen aktör från 

folket som citeras. Att det är en stor mängd artiklar i Libyen och Egypten som är i alternativet Kan ej 

anges, beror på att artiklarna har handlat om något annat. Sådana artiklar har handlat om eliter, och 

folket är inte benämnt i artikeln över huvud taget. Se bilaga 2 exempel 1. 
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Figur 6.12: Med vilka ord beskriver svenska morgontidningar folket i de tre länderna. 

 

Figur 6.12 visar hur folket beskrivs i varje land. För att komma fram till valda ord har vi först läst alla 

artiklar och vidare skrivit ner varje ord som beskriver folket. Därefter har vi läst om igen för att koda det 

totala antalet orden i alla artiklar. I Egypten kallas folket oftast för Studenter och Aktivister. I Libyen 

och Tunisien är Demonstranter det allra vanligaste ordet som reportrarna använder för att beskriva 

befolkningen. 

 

 

Figur 6.13: Visar artikelns perspektiv, ligger fokus på folket eller på eliter?  

 

Figur 6.13 visar det perspektiv som varje artikel har haft i fokus. I Tunisien har folket varit mest i fokus. 

Egypten och Libyen har haft en majoritet av Elitorienterade artiklar. Kategorin Ingen av alt. har artiklar 

som handlat om åsikter i form av ledare eller debattartiklar och som talar om revolutionen mer 

övergripande och inte fokuserat på de två perspektiven, eliten och folket.  
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7. Analys 
 
 

I den här delen analyseras den kvantitativa innehållsanalysens resultat tillsammans med de kvalitativa 

forskningsintervjuer som vi har gjort med utrikesreportrarna Bitte Hammargren på SvD och Erik 

Ohlsson på DN. 

  

7.1 Antal artiklar 

Under de två veckor som vi analyserat för varje land finns överlägset flest skrivna artiklar från Egypten, 

129 av totalt 256 artiklar. Av 129 artiklar var 20 artiklar debattartiklar eller ledarartiklar. Om Tunisien 

skrevs sju ledare under den perioden vi undersökte. 

För samtliga länder som vi studerade var majoriteten av artiklarna nyhetsartiklar. De första artiklarna om 

Tunisien skrevs som korta notiser innan tidningarna insåg att detta inte var en engångsföreteelse utan ett 

regelrätt uppror. 

Allt eftersom tumultet i Tunisien eskalerade, märkte tidningarna vikten av att rapportera från landet. Då 

reportrarna var på plats i Tunisien kunde de se liknande tendenser i Egypten. Där började det bli oroligt 

i mitten av januari. I och med att svenska utrikeskorrespondenter då befann sig i Tunisien, kunde de 

tidigt upptäcka händelserna i Egypten och få tillgång till information, för att skriva mer om revolutionen 

i Egypten i form av reportage. (E. Ohlsson, personlig kommunikation, 10 december, 2011) Detta 

återknyter till tidigare nämnda teorier av Westerståhl och Johansson. De ansåg att nyhetsvärdet ökade 

när det fanns kommersiell och kulturell närhet. Likt deras analys om närhet kan vi se en likhet med vårt 

arbete. Egypten är det enda landet med en svensk ambassad och med flest antalet svenskar i landet. 

Därav skrevs majoriteten av våra analyserade artiklar om Egypten.  

 

7.2 Vilka reportrar är på plats? 

Den arabiska våren engagerade många i världen, speciellt elitnationer. Eftersom elitnationer blev 

inblandade i tidningarnas rapportering av upproren stärktes nyhetsvärdet och därmed ökade 

bevakningen av Tunisien, Egypten och Libyen  

Libyen var landet där utrikesjournalisterna på tidningarna endast hann producera tre artiklar under de 

veckor vi undersökte Arabiska våren. Det var dock flera svenska journalister vid gränsen till Libyen 
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som inte kunde ta sig in i landet men som ändå producerade fler texter om Libyen. När den väpnade 

oppositionen skaffat sig kontroll över östra delen av Libyen i början av revolutionen, vilket tog ungefär 

två veckor, släppte de in journalister via gränsen från Egypten där flera svenska journalister befann sig. 

Att ta sig in tidigare var förenat med stora risker. Under rapporteringen av Egypten skrevs det mycket 

om journalister som skadats under bevakningen, inte minst en svensk SVT-journalist Bert Sundström. 

Hemmaredaktionen i både DN och SvD mer reserverade till att ta sig in i Libyen utan visum. (E. 

Ohlsson, B. Hammargren, personlig kommunikation, 10 december, 2011) I Egypten och Tunisien var 

det ungefär en tredjedel av artiklarna som skrevs av någon plats. Enligt Galtung och Ruge är en nyhet 

som redan är i blickfånget lättare att uppmärksamma vidare och hålla kontinuitet. Eftersom 

journalisterna redan i Tunisien blir det lättare att följa upp nyheten.  

 

7.3 Vilka källor används? 

Journalisterna har använt sig av olika källor till sina artiklar. Båda korrespondenterna anser att det gäller 

att känna hög som låg, följa flödet i sociala medier, och använda källor som är såväl analytiker, 

bloggare, aktivister, makthavare och vanligt folk. De menar också att om man jobbar som 

utrikesreporter gäller det att försöka skaffa sig nya källor samtidigt som man får försöka hålla liv i de 

gamla. Utifrån vår undersökning om journalistens huvudkällor kan vi se i vårt resultat att samtliga 

länder har en majoritet i kategorin övrigt, som innefattar citat från civila eller där journalisten inte 

tydligt har skrivit ut källan. I vår kvantitativa innehållsanalys innebär denna kategori att journalisten inte 

har hänvisat till vem personen är eller att ”vanliga” personer har varit primärkällor i form av citat.  

Nyhetsvärderingen i båda tidningarna görs i samråd med hemmaredaktionen, men utrikesreportern får 

komma med förslag. (B. Hammargren, personlig kommunikation, 10 december, 2011) I vår 

undersökning om perspektivet Här-och-nu eller orsaks förklaring, fördjupning i nyheten, så är de flesta 

skrivna med ett Här-och-nu-perspektiv, cirka 60 procent i samtliga länder Cirka 25 procent av våra 

artiklar är fördjupande texter och ger en större förklaring till situationen och skapar entydighet. Läsaren 

vill förstå bakgrunden till händelsen och konsekvenserna av den.  

 

7.4 Hur presenteras det journalistiska materialet? 

I varje land har journalisterna varit måna om att personifiera händelserna. Enligt Galtung och Ruge är 

människor intresserade av människor. Nyheter som fokuserar på en viss person kommer sannolikt att 

öka nyhetsvärdet, särskilt om nyheten handlar om en välkänd person. I diagram 7 så har vi försökt 

analysera partiskheten. Majoriteten av artiklarna är vinklade till fördel för folket. Den arabiska våren har 
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i artiklarna beskrivits som folkets revolution. Vi har även undersökt hur många artiklar som varit 

vinklade till fördel för eliten. Det var i snitt lika många artiklar i varje land, cirka 6 procent se figur 4.7. 

När nyheterna har varit vinklade till fördel för eliten så har de handlat om hur Ben Ali eller Kaddafi 

kämpat mot terrorister, Muslimska brödraskapet eller Usama bin Laden och varit på samma sida som 

EU och USA i kriget mot terror och för demokrati.  

Ju mer personifierad en händelse är desto mer emotionellt blir språket i en artikel. När en journalist 

undvikt att använda sig av ett emotionellt språk syftar vi på, att reportern inte offermålar folket med 

värdeladdade ord utan behandlar människor och deras situation mer informativt. När en reporter har 

varit i landet har han/hon kunnat beskriva miljön, och känslan och lukten. Till exempel återge en 

”vanlig” egyptisk familj i deras vardag. Tunisien är det landet som haft mest emotionellt språk i sina 

artiklar, tätt följt av Libyen. Egypten är det landet som har en jämn fördelning mellan artiklar som 

undviker och använder emotionellt språk. Under den här tiden så var det många svenskar som var på 

semester och som även bor i Egypten eller Tunisien. En del av artiklarna handlade just om de 

semestrande svenskarna som hamnat i tumultet. Detta skapar meningsfullhet enligt Galtung och Ruge. 

Dessutom har läsaren enklare att identifiera sig med nyheten. Alltså ökar nyhetsvärdet.  

Dessa tre länder har olika starka relationer till västvärlden. I majoriteten av artiklarna, 63 procent, har 

Tunisien haft två-aktörsperspektiv, då har det oftast handlat om folket och Ben Ali. 25 procent av 

artiklarna har varit Fler-aktörsperspektiv, i dessa fall har fokus legat på till exempel EU som har behövt 

Ban Alis hjälp i kampen mot terrorism och illegal invandring. Egypten har haft en jämn fördelning av 

aktörsperspektiven. Libyen har haft minst artiklar från ett Fler-aktörsperspektiv, tidningarna hade stor 

fokus på dödssiffran bland det libyska folket på grund av Kaddafis säkerhetsstyrkor. Många artiklar 

handlade främst om den excentriska ledaren och hans utspel i medierna. 

 

7.5 Vilka aktörer kommer till tals i artiklarna? 

Revolutionerna i Mellanöstern och Nordafrika kallades i folkmun de ungas revolution som tidigare 

nämnts i bakgrund. I Tunisiens statistik användes orden studenter eller ungdom som det tredje största 

återkommande ordet. Det mest använda ordet var demonstranter. I Egypten är det däremot orden student 

och ungdom som används mest, därefter aktivister och även tjänstemän. Detta beror på att det är fler 

artiklar skrivna om Egypten än om Tunisien. Därför blir orden mer personifierade i artiklarna om 

Egypten.  

Pågår det en demonstration på ett torg så kan det vara mer neutralt att benämna folket som 

demonstranter, dock är det ovisst att uttala sig om en grupp människors titel om journalisten inte har 
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talat med dem eller refererar till en källa som känner till deltagarna i demonstrationen. Enligt vår 

undersökning om hur folk är benämnda i artiklarna, är det i de fallen som journalister är plats i landet 

som namnen blir mer personifierade. Därför är artiklarna från Libyen minst personifierade i vår 

undersökning då det inte befann sig några journalister i landet under vår undersökningsperiod. Dock 

finns det reportage om flyktingar då dessa artiklar baserades på intervjuer vid en flyktingförläggning 

som låg vid gränsen till Libyen. Därför beskrivs folket endast som flyktingar i de artiklarna från Libyen. 

Frågeställning Vi har tidigare nämnt Prakkes tre dimensioner i nyhetsvärdering. Det som händer nu, nära 

mediekonsumenterna geografiskt, väcker engagemang och skapar igenkännande hos läsaren är en stor nyhet. I 

arabvärlden är Egypten en viktig allierad till USA. USA genererar intresse i världen då det är en elitnation. USA 

är nära oss kulturellt och Egypten ligger nära i tid och rum. Därför var det många artiklar som handlade om 

just USA:s ställningstagande och kommentarer om Hosni Mubaraks sätt att behandla demonstranter. I 

artiklarna har det även skrivits mycket om de vaga uttalanden som både EU- och USA:s ledare har gjort. 

Bilaga 2. 

Enligt vår undersökning kom vi fram till att artiklarna om Libyen till skillnad från de andra länderna är 

jämt fördelade mellan fokus på eliten och folket. Detta beror på att det var ett våldsamt krig mellan 

Kaddafis säkerhetsstyrkor och oppositionella. Läget i Europa var splittrat, diskussionerna gick mellan 

att stödja folkets demokratiska längtan och skydda avtal och investeringar i den oljerika nationen. 

I vår statistik är artiklarna från Tunisien mest folkorienterade jämfört med de andra länderna, där har 

journalister skrivit över hälften av artiklar med fokus på det tunisiska folket. Tunisien var det första 

landet med en revolution, den första svenska artikeln skrevs inte förrän tre veckor efter att Mohamed 

Bouzi tände eld på sig själv i Soud Bouzizid i protest mot regimen. Enligt vår kvalitativa 

forskningsintervju med våra reportrar berodde det på att det var julhelg med flera tidningsfria dagar och 

när nyår nalkades överskuggades demonstrationerna i Tunisien av sprängdådet mot en koptisk kyrka i 

Egypten och även av självmordssprängningen på Bryggargatan i Stockholm. (E. Ohlsson & B. 

Hammargren, personlig kommunikation, 10 december, 2011)  

Anledningen till att artiklarna om Tunisien blev folkorienterade kan bero på att Ben Ali flydde landet 

ungefär en vecka in i vår undersökningsperiod, och då börjar artiklarna handla om nyfunnen lycka och 

demokrati hos folket. 

Vi har även undersökt hur befolkningen nämns, som kollektiv eller individer i artiklarna. Utifrån vårt 

resultat är det jämnt mellan länderna, med en liten majoritet som benämns i kollektiv. Det gemensamma 
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för länderna är att det skiljer sig ca 10 till 15 procent mellan att benämnas som kollektiv eller som 

individ. Utifrån våra artiklar har många citat varit från andra tidningar eller nyhetsbyråers citat. . 
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8. Diskussion 
 

 

De tre länder vi har valt att studera har olika relationer till Sverige och det svenska folket. När vi tittat 

igenom vårt kvantitativa material har vi generellt fler artiklar från Egypten. Egypten var även det enda 

landet med en svensk ambassad och över 8000 svenskar i landet under vår bevakningsperiod. De andra 

länderna har endast konsulat och färre än 1000 svenskar i landet. Dessutom var det lättare att ta sig in i 

Egypten för att bevaka händelserna, jämfört med de två andra länderna. Av dessa skäl tror vi att 

närheten till just Egypten gjorde att det var lättare att producera fler olika typer av reportage. Flera 

artiklar handlade om svenskar som var på semester eller bosatta i landet som hamnat mitt i revolutionen. 

De kunde beskriva egna upplevelser med egna ord. Eftersom revolutionen påverkade svenskar på plats 

men även svenskar som hade planerat att semestra i landet, blev nyheten enklare att ta in och ökade 

nyhetsvärdet. 

 

I Sverige, vintern 2010, hade vi precis drabbats av en självmordsbombare i Stockholm. Detta var en 

viktig punkt i mediernas dagordning. Rapporteringen om självmordsbombaren i de svenska 

morgontidningarna pågick, från slutet av 2010 till början av 2011, samtidigt som den arabiska våren 

inleddes i Tunisien. Det bidrog sannolikt till att mediebevakningen till en början inte riktades mot folket 

i Nordafrika och Mellanöstern. 

 

Nordafrika och Mellanöstern har resurser som nyttjas av Europa och USA till exempel Libyens olja som 

påverkade företag som Statoil. Oljepriserna steg till de högsta nivåerna på över två år. Denna extrema 

effekt ökar tröskelvärdet i nyheten, då kaoset i Libyen påverkar världens energiförsörjning. 

 

I vår undersökning fann vi ett tydligt Här-och-nu-perspektiv i de flesta artiklarna. Detta berodde givetvis 

på att upproren pågick samtidigt som artiklarna skrevs. Vi fann att från varje land hade de svenska 

tidningarna ungefär procentuellt sett lika många fördjupande artiklar.  

 

För att försvenska historien och skapa närhet i kultur så skrevs väldigt mycket om människor som 

kollektiv och mindre som individer. Fokus var oftast på ledare. Den största skillnaden i de olika 

länderna var närvaron och personifieringen av folket. I Egypten och Tunisien där flera journalister var 

på plats fanns en jämnare balans. Folket benämns som kollektiv ungefär lika ofta som enskilda individer 
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lyftes fram.  

För att skapa meningsfullhet och närhet till läsaren, menar vi att journalisterna skrev om vardagliga 

frågor som är lätta att identifiera sig med. Till exempel, att maten började ta slut, om demokratiska 

rättigheter med mera. Vi tror att bilden av folket som individer styrs av de citat som fanns i artiklarna. 

Får vi ett citat från en äldre dam som demonstrerar på Tahrirtorget, blir hon den bilden man förmedlar 

om folket i Egypten. Det blir svårare att ta till sig som läsare när artiklarna skriver om folket som ett 

kollektiv och bara fokuserar på revolutionen, på en högre abstraktionsnivå. 

Det vi sett i vår undersökning är att om inte journalisten är i landet så beskrivs folket som ett samlat 

kollektiv och ges namn som demonstranter eller studenter. Det mest typiska exemplet på 

kollektivgestaltning är Libyen, där 1 av totalt 79 artiklar om landet skrevs av en journalist som var på 

plats under upproret.  

De flesta artiklarna poängterar flera aktörers medverkan, främst då USA och EU. Artiklarna lägger stor 

vikt på att analysera USA:s ställningstagande och även EU:s deltagande och deras åsikt om 

revolutionerna. Ju fler elitnationer så som USA eller EU som uttalar sig och involveras i den arabiska 

våren desto högre nyhetsvärde får händelserna i de svenska medierna. 

Eftersom Sverige är ett mindre land och våra tidningar har svårt att mäta sig med andra medier på plats i 

händelsernas centrum och inte är lika stora som till exempel The Times, CNN, BBC, Euronews, Al 

Jazeera med fler, så styrs den svenska nyhetsvärderingen av hur dessa rapporterar och om vad de 

rapporterar om. Många av artiklarna som vi har analyserat använder sig av andra nyhetsmedier som 

källor.  

Journalister är i slutändan endast människor. Om de inte bor i landet som de bevakar är det svårt att vara 

borta i tre månader. Förutsättningen för att en utsänd utrikesreporter ska kunna bevaka sitt område och 

hålla kontinuiteten är främst att han/hon har stöd från hemmaredaktionen för att få vara på plats. I 

sådant fall har de större möjligheter att skriva med mer närvaro och på ett nyanserat sätt fördjupa sig i 

landet eller området och hitta egna nyheter. 

 

I skrivande stund, har dessa tre länder fortsatt att utvecklas åt olika håll, Kaddafi är död, Ben Ali lever i 

exil i Saudiarabien. Hosni Mubarak är tillbaka i Egypten och ställs nu, inför rättegång för det som hände 

i Egypten våren 2011. 
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8.1 Förslag till vidare forskning 

Utifrån vår uppsats kan man forska vidare genom att titta på ett längre tidsspann, möjligtvis 4 veckor. 

Dessutom känner vi att man bör undersöka vidare hur den fortsatta rapporteringen under samma 

tidpunkt ser ut idag. Alltså: hur ser den arabiska våren ut 2012.   

 

Det skulle även vara intressant att på temat webb, studera tre bloggare som har påverkat nyhetsflödet 

under den arabiska våren för att se hur deras rapportering ser ut. Vem är källan till källan skulle 

uppsatsen kunna heta.  

 

Vill man fortsätta vårt upplägg skulle ett bra alternativ vara att titta på helheten i tidningarna och 

inkludera bilder i forskningen.  

 

Slutligen skulle vi tycka att det vore intressant att ta med andra medier i den fortsatta forskningen om 

arabiska våren.  
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Bilagor  

 

 

Bilaga 1. Kodschema/Kodmanual 

 

Kodschema 

Dagens nyheter 

Tunisien 1-25,  

Egypten 49-112 (26-95) 

Libyen 178-224 (96 – 151) 

 

Svenska dagbladet 

Tunisien 26 -48 (1 - 24) 

Egypten 113 – 177 (25 – 93, 129) 

Libyen 225- 256 (94 – 128, 130) 

 

V1 ID 

 

V2 Kodar ID 

1. Simona  

2. Victoria 

 

V3 Kodardatum 

Victoria 

1. 26/11-2011 

2. 27/11-2011 

 

Simona  

1. 25/11-2011 

2. 26/11-2011 

3. 27/11-2011 

4. 28/11-2011 

 

V4 Publiceringsdatum Tunisien 

1. Dagens nyheter 8/1-2011- 21/1-2011 

2. Svenska dagbladet 11/1-2011 – 25/1-2011  

 

V5 Publiceringsdatum Egypten 

1. Dagens nyheter 26/1-2011 – 8/2-2011 

2. Svenska dagbladet 26/1-2011 – 8/2-2011 

 

V6 Publiceringsdatum Libyen 

1. Dagens nyheter 18/2-2011 -3/3-2011 

2. Svenska Dagbladet 17/2 -2011- 2/3-2011 
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V7 Tidning 

1. Dagens nyheter 

2. Svenska dagbladet 

 

V8 Artikelförfattare 

 

DN Artikelförfattare  

 Annika Ström Melin 

 Erik Ohlsson 

 Josefine Hökerberg 

 Ingrid Hedström 

 Susanne Jacobsson 

 Peter Wolodarski 

 TT  /  AFP /  Reuters 

 DN  

 Anna Hagvärn 

 Thomas Hall 

 Staffan Kihlström 

 Michael Winiarski 

 Nathan Shacher 

 Henrik Brors 

 Johannes Åman 

 Kalle Holmberg 

 Ingrid Borggren 

 Ingmar Nevéus 

 Mikael Bondesson 

 Awad Smew 

 Pea Nilsson 

 Gunnar Jonsson 

 Bengt Nilsson 

 Hisham Matar 

 Ann Persson 

 Leif Stenberg 

96. Flera skribenter 

 

Svd Artikelförfattare  

 Bitte Hammargren  

 TT-Reuters-AFP 

 Inga Brandel 

 Fredrik Mellgren 

 Helene Almqvist 

 Magnus Flakehed 

 Claes Arvidsson 

 Olof Jönsson 

 Leif Hallsta 

  Jan Blomgren 

 Björn Lindahl 

 Martin Jönsson 

 Lena Hennel 

 Mikael Eriksson 
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 Karin Henriksson 

 Jenny Nordberg 

 Lina Kalmteg 

 Olle Zachrison 

 Therese Larsson 

 Daniel Kedersedt 

 Sebastian Chaaban 

 Therese Kûchler 

 Okänd- SVD 

 Salam Karam 

 Sanna Rayman 

 Håkan Forsberg 

 Negra Efendic 

 Anders Q Björkman 

 Alexandra Hernadi 

 Roland Poirier Martinsson 

 Catarina Håkansson 

 Per Gudmundson 

 Jesus Alcalá 

 Dan Nilsson 

 Mikael Åkerman 

96. Flera skribenter 

 

V9 Artikelförfattarens kön 

1. Kvinna 

2. Man 

96. Fler skribenter 

97. Annan  

 

V10 Artikel typ 

1. Kort nyhet  

2. Rapport /  Reportage/ Feature  

3. Ledare/ Debattartikel/ Analys 

4. Kolumn  

97. Annan  

 

V11 Genre (vinjett) Tunisien 
1. Inrikes 

2. Utrikes/ Världen 

3. Ekonomi 

4. Kultur 

5. Ledare, Brännpunkt, Debatt, Insidan, Fokus 

 

 

V12 Genre (vinjett) Egypten 
1. Inrikes 

2. Utrikes/Världen 

3. Ekonomi 

4. Kultur 

5. Ledare, Brännpunkt, Debatt, Insidan, Fokus 
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V13 Genre (vinjett) Libyen 
1. Inrikes 

2. Utrikes/ Världen 

3. Ekonomi 

4. Kultur 

5. Ledare, Brännpunkt, Debatt, Insidan, Fokus 

 

V14 Folkorienterad/elitorienterad 

1. Folkorienterad 

2. Elitorienterad  

3. Både och 

98. Inget av ovannämnda  

 

V15 Är journalisten opartisk/partisk Tunisien 

1. Icke-partisk  

2. Partisk vinklad till fördel för folket 

3. Partisk vinklad till fördel för ledare och elitperspektiv 

98. Inget av ovannämnda 

 

V16 Är journalisten opartisk/partisk Egypten 

1. Icke-partisk  

2. Partisk vinklad till fördel för folket 

3. Partisk vinklad till fördel för ledare och elitperspektiv 

98. Inget av ovannämnda 

 

V17 Är journalisten opartisk/partisk Libyen 

1. Icke-partisk  

2. Partisk vinklad till fördel för folket 

3. Partisk vinklad till fördel för ledare och elitperspektiv 

98. Inget av ovannämnda 

 

 

CITAT OCH GESTALTNING  

 

V18 Hur är folket benämnt i artikeln (Tunisien) 

1. Kollektivt 

2. Individer 

99. Kan ej anges 

 

V19 Hur är folket benämnt i artikeln (Egypten) 

1. Kollektivt 

2. Individer  

99. Kan ej anges 

 

V20 Hur är folket benämnt i artikeln (Libyen) 

1. Kollektivt 

2. Individer  

99. Kan ej anges 
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V21 Huvudaktörens (folkets) kön 

1. Kvinna 

2. Man 

3. Båda 

99. Kan ej anges 

 

V 22-33 Med vilka ord beskrivs folket 

 

V22 Studenter, Ungdomar, unga 

1. ja 

0. nej 

 

V23 Demonstranter, deltagarna, protesterande, folkmassor 

1. ja 

0. nej 

 

 

V24 Nät aktivister, bloggare, upprorsmakarna 

1. ja 

0. nej 

 

V25 Opposition, motståndare, regimkritiker 

1. ja 

0. nej 

 

V26 Aktivister  

1. ja 

0. nej 

 

V27 Befolkning, medborgare, personer, tunisier, libyer, egyptier, jublande folk/ folk 

1. ja 

0. nej 

 

V28 Tjänstemän, läkare, lärare, advokater, arbetare, intellektuella 

1. ja 

0. nej 

 

V29 Plundrare, gatugäng, ”mobbliknande” grupp, extremister, vandaler 

1. ja 

0. nej 

 

V30 Sympatisörer, supportar 

1. ja 

0. nej 

 

V31 Flyktningar 

1. ja 

0. nej 
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V32 Rebeller 

1. ja 

0. nej 

 

V33 Regimtrogna, regimanhängare  

1. ja 

0. nej 

 

 

KÄLLOR 

 
V34 Vem har journalisten använt som huvudkälla till artikeln (Tunisien) 

1. Journalister  

2. Politiker  

3. Institutioner  

4. Studenter/Nät aktivister/Ungdomar 

5. Utländska källor/Organisationer 

6. Polis/militär 

7. Övriga citat, eller när källor ej anges 

 

V35 Vem har journalisten använt som huvudkälla till artikeln (Egypten) 

1. Journalister  

2. Politiker  

3. Institutioner  

4. Studenter/Nät aktivister /Ungdomar 

5. Utländska källor/Organisationer 

6. Polis/militär 

7. Övriga 

 

V36 Vem har journalisten använt som huvudkälla till artikeln (Libyen) 

1. Journalister  

2. Politiker  

3. Institutioner  

4. Studenter/Nät aktivister/Ungdomar 

5. Utländska källor/Organisationer 

6. Polis/militär 

7. Övriga 

 

V37 Är journalisten på plats (Tunisien) 

1. Ja 

0. Nej 

 

 

 

V38 Är journalisten på plats (Egypten) 

1. Ja 

0. Nej 

 

V39 Är journalisten på plats (Libyen) 

1. Ja 
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0. Nej 

 

V40 Hur citeras folket (Tunisien)  
1. För Ben Ali  

2. Emot Ben Ali 

3. Både och 

99. Kan ej anges 

 

V41 Hur citeras folket (Egypten) 
1. För Hosni Mubarak 

2. Emot Hosni Mubarak 

3. Både och 

99. Kan ej anges 

 

V42 Hur citeras folket (Libyen) 
1. För Muammar Kaddafi 

2. Emot Muammar Kaddafi 

3. Både och 

99. Kan ej anges 

 

V43 Orsaker och konsekvenser/ett "här-och-nu"-perspektiv 

1. Orsaker till och konsekvenser av en konflikt är rapporteringens fokus 

2. Ett "här-och-nu"-perspektiv är i fokus för rapporteringen 

98. Inget av ovannämnda 

 

V44 Fler-aktörsperspektiv/två-aktörsperspektiv 

1. Fler-aktörsperspektiv  

2. Två-aktörsperspektiv 

98. Inget av ovannämnda 

 

 

SPRÅKBRUK 

 

V45 Emotionellt språk (Tunisien) 

1. Undviker ett emotionellt språk  

2. Använder ett emotionellt språk  

98. Inget av ovan nämnda 

 

V46 Emotionellt språk (Egypten) 

1. Undviker ett emotionellt språk  

2. Använder ett emotionellt språk  

98. Inget av ovan nämnda 

 

V47 Emotionellt språk (Libyen) 

1. Undviker ett emotionellt språk  

2. Använder ett emotionellt språk  

98. Inget av ovan nämnda 

 

Kodmanual  

V1 ID 
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Varje artikel får var sin siffra. 

 

V8 Artikelförfattare 

8. Signaturen är DN, inget annat namn finns som signatur under artikeln. 

96. Flera än en enda författare per artikel. 

 

V9 Artikelförfattares kön 

96. När det är fler namn under byline och det inte går att välja kön. 

97. Artiklar där byline inte är definierad med ett för- och efternamn. Exempel TT, DN med mera.  

 

V10 Artikel typ   

1 Objektiv rapport upp till 699 tecken. 

2 Fler än 700 tecken. 

3 Blandad – fakta, men med viss subjektiv ton/partisk. Individ, grupp, institution eller företag 

porträtteras, oftast med intervju och reportage/feature. 

4 Artiklar där åsikter kommer fram och tar ställning. 

5 Periodiserad kolumn/text av vanligtvis känd författare. 

97 Artiklar som inte passar in på ovanstående beskrivningar. 

  

V11-13 Genre 
Vinjettens titel som står på samma sida som artikeln gäller för samtliga alternativ. Porträtter på olika 

ledare tillhör alternativ reportage/feature. I Dagens Nyheter räknas vinjetten Världen till utrikesnyheter. 

 

V14 Folkorienterad/elitorienterad  
1 Fokuserar på ”vanligt folk” och rapporterar från allmänhetens perspektiv. 

2 Rapporterar från ledare och elitperspektiv. Exempel på ledare Hosni Mubarak, Muammar. Kaddafi 

med flera. Exempel på elitperspektiv Carl Bildt, Barck Obama med flera.  

3 När båda ovanstående alternativ passar in i beskrivningen. 

98 När inga av ovannämnda stämmer in på beskrivningen. Väljs då artikeln (till exempel en 

ledare/debattartikel) talar övergripande om kriget och inte om politiker, vanliga människor eller länder. 

Jämförelse med andra länder, där inte al fokus ligger på de land som man undersöker.  

 

V15-17 Är journalisten opartisk/partisk  

Utgångspunkten i denna variabel är folket. Hur folket har porträtterats i artikeln avgör om den är partisk 

1 Neutral, tar ej sida i konflikten. 

2 Vinklat till fördel för folket. . Exempel, beskrivs folket på ett torg som demonstranter eller citeras 

fördelaktigt. 

3 Vinklat till fördel för ledare och elitperspektiv. Exempel, tar man bara upp ledares perspektiv eller på 

ett sätt som rättfärdigar händelser eller beslut.  

98 När inga av ovannämnda stämmer in på beskrivningen. 

 

 

 

 

CITAT OCH GESTALTNING 

 

V18-20 Hur är folket benämnt i artikeln (Tunisien, Egypten och Libyen) 

1 När folket är benämnda i grupp och inte citeras. 

2 När minst en person citeras med citattecken i text.  

99 När det inte är något av ovanstående. När journalisten skriver på en hög abstraktionsnivå. Eller när 
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folket i de tre revolutionsländerna inte är dem som citeras i texten. 

 

V21 Huvudaktörens (folkets) kön 

99 När namnet inte kan definieras som varken kille eller tjej.  

 

V22- 33 Med vilka namn beskrivs folket  

Vi definierar folket som alla som inte ingår i regeringen eller ingår i ett parti. Folket är alltså 

allmänheten. Folket ska beskrivas som kollektiv. 

 

 

KÄLLOR 

 

V34-36 Vem har journalisten använt som huvudkälla till artikeln (Tunisien, Egypten och Libyen) 

Källan i artikeln där författaren har fått större delen av sitt stoff.   

1. Journalister som jobbar med något medie utanför den egna tidningen. Här ingår även material från 

olika nyhetsbyråer.  

2. Politiker i det egna landet och andra länder. 

3. Institutioner som skriver rapporter och uttalar sig i texten. 

4. Student används när det en person som titulerar sig som student och om anges som källa. 

5. Används när det är några utländska källor eller organisationer, till exempel Amnesty, AFP.  

6. Polis/militär används när det en person som titulerar sig som Polis/militär och om anges som källa. 

7. När vi inte har de sju ovanstående svarsalternativen tillämpar vi övriga.  

 

V37-39 Är journalisten på plats (Tunisien, Egypten och Libyen) 

Uppgifter som når journalisten direkt alltså en förstahandskunskap i ett ämne. Alternativ ja ges bara om 

det gäller de tre länderna som uppsatsen handlar om. 

 

V40-42 Hur citeras folket för/emot (Tunisien, Egypten och Libyen) 

På vilken sida av regeringarna beskrivs folket.  

1. Används vid positiva uttalanden om ledaren eller regeringen. 

2. Används vid negativa uttalanden om ledaren eller regeringen.  

3. Flera sidor kommer fram i texten. 

99. Används när det ej går att definiera, eller saknar citat. Från folket. 

 

V43 Orsaker och konsekvenser/ett "här-och-nu"-perspektiv 

1. Artikeln rapporterar om vad som låg bakom upproret och behandlar till exempel historiska, politiska, 

samhälleliga med mera orsaker om/eller framtida konsekvenser av den aktuella konflikten.  Exempel: 

”Det ligger en lång historia av konflikt bakom dagens uppror” eller ”Upproret kommer att påverka 

förhållande i landet under lång tid framöver”. 

2. Rapporteringen sker direkt efter en händelse (uppror) utbrutit och inte tar upp någon historiskkontext. 

Rapporterar om vad som händer här (det vill säga på en viss ort) och nu (då det aktuella händelsen sker), 

ingen analys av historia/framtid görs.  

98. Väljs då artikel inte tar upp ämnet. 

 

V44 Fler-aktörsperspektiv/två-aktörsperspektiv 

1. Ger utrymme till flera aktörer i en konflikt. 

2. Väljs då artikeln fokuserar på de inblandade som två läger till exempel Kaddafi/Folket. 

98. Väljs då artikeln undviker att måla upp konflikten som en konflikt mellan två (eller flera) 

grupper. Ett övergripande perspektiv på händelsen ges. Artikeln handlar inte specifikt om konflikten 

utan huvudfokus ligger på något annat. 
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SPRÅKBRUK 

 
V45-47. Emotionellt språk Tunisien/Egypten/Libyen 

1. Väljs då artikeln behandlar människor och deras situation, men inte utmålar dem som offer för 

revolutionen.  

2. Väljs då människor utmålas som offer (beskrivs som lidande, offer, flyktingar och så vidare).  

98. Inget av ovan nämnda. Eller när artikeln inte behandlar ”vanliga” människor och vad som händer 

med dem utan pratar mer abstrakt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bilaga 2. Artikelexempel 

Exempel 1 
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Exempel 2 
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