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Abstract 
Den här studiens syfte är att undersöka hur fyra svenska medier (Aftonbladet, Dagens 

Nyheter, Svenska Dagbladet och SR Ekot) rapporterat om revolutionen i Egypten under 2011 

och början av 2012. I enlighet med postkoloniala teorier visar undersökningen hur reportagen 

bär spår av eurocentrism, alltså idén att så kallade västerländska normer är bättre än andra 

normer, i detta fall muslimska. Reportagen reproducerar även stereotypa uppfattningar av i 

synnerhet personer med anknytning till muslimska partier. Det framstår även som trovärdigt 

att dramaturgiska grepp förstärker behoven av dessa förenklingar. Under året förändrades 

tonläget i reportagen. Under första delen av revolutionen var inställningen till revolutionen 

och demonstranternas mål positiv. Senare under året var tonen mer negativ. I början beskrevs 

demonstranter och folk som en enhet, senare särskilde reportagen ofta muslimer och kristna. 

Trots att Egyptens befolkning till 90 procent består av muslimer så kom kristna oftare till tals 

än muslimer. Resultatet av denna undersökning visar på tendensen att det i den svenska 

medierapporteringen fanns förhoppningar att ”de” (Egyptens folk) skulle bli mer som 

”vi”(européer). För att komma fram till detta resultat har arton gestaltande reportage studerats 

med kritisk diskursanalys enligt Roger Fowler. Reportagen är strategiskt valda från specifika 

perioder i anslutning till tre nyckelhändelser - revolutionens inledning, valet och årsdagen. 

Den teoretiska ramen formas av postkoloniala teorier om ”vi” och ”de andra” samt 

dramaturgi, framför allt användandet av polemik och retoriska grepp.  
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Förord 
I arbetet med denna uppsats har vi som uppsatsförfattare strävat efter ett så nära samarbete 

som möjligt. Vi menar att det är viktigt speciellt då metoden som används är kritisk 

diskursanalys, en metod baserad på läsartolkningar. Därför har vi båda noggrant gått igenom 

och diskuterat alla analyser för att tolkningarna ska bli så konsekventa och allmängiltiga som 

möjligt. Vi är även medvetna om att våra tolkningar utgår från det faktum att vi båda är 

uppvuxna i Sverige, i svenska familjer i en kultur baserad på det som inom postkolonial teori 

kallas västerländska ideal och kristna värderingar. Ingen av oss har anknytning till Egypten 

bortsett från kortare resor. Vi har också strävat efter att undvika ett reproducerande av ”vi” 

och ”dem” i uppsatsen, men är medvetna om risken för tillkortakommanden. Uppsatsens 

avsikt är inte att bidra till ökat avstånd mellan personer som ställer sig bakom "västerländska 

värderingar" och personer som ställer sig bakom "muslimska värderingar". Syftet är tvärtom 

att studera texterna för att se vilka värderingsgrunder de vilar på, och hur detta visar sig för att 

på så sätt belysa eventuell snedvridning som ett problem i ett mångkulturellt land. Vi hoppas 

att studien trots sin ringa omfattning tillsammans med tidigare forskning kan bidra till den 

pågående diskussionen om mediernas funktion i samhället. Vi vill också tacka vår handledare 

Kristina Lundgren som med stort engagemang har stöttat och hjälpt oss i arbetet med denna 

uppsats.  
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1 Inledning  
Under våren 2011 inleddes en folklig revolution i Egypten. Tiotusentals människor 

demonstrerade på Kairos gator. Svenska medier fylldes med berättelser och bilder från 

revolutionens nav – Tahrirtorget i Kairo. I de svenska medierna dominerade bilden av ett enat 

Egypten som dels krävde presidentens avgång, och dels hoppades på frihet, rättvisa och 

demokrati. Reportagen bjuder på spännande skildringar fyllda med dramatik, men de väckte 

vårt intresse av en annan anledning. Under hösten 2011 försvann nämligen mediernas positiva 

inställning till revolutionen. Det hände månader efter att presidenten var avsatt. Ett folkligt 

val var på gång och det enade Egypten delades upp i partier. Men i de svenska medierna var 

hyllningen av den anstående demokratin som bortblåst och vi frågade oss vad som kunde 

ligga bakom förändringen. 

  Med utgångspunkt i denna iakttagelse har vi utformat en undersökning som 

åskådliggör hur den svenska rapporteringen såg ut under olika delar av revolutionen. Ett urval 

av gestaltande reportage studeras ingående med kvalitativ textanalys. Orden och meningarna 

studeras noga för att i enlighet med diskursteori visa om det går utläsa några underliggande 

värderingar i texten. Även reportagens helhet och utformning, såsom dramatisering och 

retoriska grepp studeras. Resultatet diskuteras sedan utifrån eurocentrism samt postkoloniala 

teorier om "vi" och "de". Men vi börjar med en kort beskrivning av Egypten och det politiska 

förhållandena i landet. 

2 Bakgrund 
Den 25 januari 2011 inleddes revolutionen i Egypten. Revolutionen är en av flera i en våg av 

folkliga resningar i mellanöstern som kallas den arabiska våren. I Egypten var 

demonstrationerna centrerade till storstäderna, men pågick även i stora delar av landet .  

På pappret har Egypten varit en republik med folkvald president och parlament sedan 

1971. Men enligt Utrikespolitiska institutet har de demokratiska fri- och rättigheterna varit 

kraftigt inskränkta. Från 1981 till 2011 var Hosni Mubarak i det Nationaldemokratiska partiet 

Egyptens president. Vid Mubaraks tillträde utlyste regimen undantagstillstånd ämnat att hålla 

den sittande regimen kvar vid makten. Undantaget fanns kvar till 2011. Regimen hindrade 

oppositionella partier från att delta vid valen och kontrollerade valresultaten. Politiska 

motståndare fängslades och torterades. Till exempel har anhängare av det Muslimska 

brödraskapets parti, frihets- och rättvisepartiet, arresterats och avrättats. USA har sedan 

sjuttiotalet stöttat Egyptens regim genom ekonomiska bidrag till militären (Johannesson 
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2012). Landet räknas som en stormakt i regionen och har 82,6 miljoner invånare (2011), 

varav 8,2 miljoner (2010) bor i huvudstaden Kairo. (Holmén 2012). Andel muslimer är 90 till 

95 procent och andelen kristna mellan 5 och 10 procent. (Johannesson, 2012) 

Det Egyptiska valsystemet är komplicerat, valet till första kammaren ska följas av val 

till andra kammaren och sedan presidentval. Slutligen väljer presidenten sin regering. Inför 

valomgångarna delas landet dessutom in i distrikt och folk går till valurnorna vid olika 

tillfällen. Det innebär att processen drar ut på tiden. Den första valomgången planerades till 

november 2011 och valresultatet skulle presenteras i januari 2012. (Johannesson, 2012) 

3 Tidigare forskning 
Denna uppsats tillhör ett större forskningsfält där flera avhandlingar angränsar till ämnet. En 

av dem är Mediernas Vi och Dom. Mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen, 

av statens offentliga utredningar. (Camauër & Nohrstedt 2006). I forskningsfältet för 

utrikesrapportering finns Anna Roosvalls avhandling Utrikesjournalistikens antropologi: 

nationalitet, etnicitet och kön i svenska tidningar (2005) samt Elisabeth Åbergs uppsats En 

studie av SVT Rapports utrikesnyheters förmedlade världsbild (2011). Även serien Bilden av 

ett krig (Nilsson 1992) av Styrelsen för Psykologiskt försvar angränsar till denna uppsats. 

Studien undersöker i tre delar hur medierna rapporterade om Gulfkriget. Speciellt delen 

Kriget som Saga av Kurt Johannesson är närbesläktad då den beskriver hur medierna 

använder metaforer för att dramatisera.  

 Vad gäller studier som specifikt berör revolutionen i Egypten finns ännu inga 

avhandlingar, men det finns några intressanta kandidatuppsatser. En av dem är Den arabiska 

våren (Rapaport & Thörnell 2011) som granskar hur svenska medier har rapporterat om den 

arabiska våren i Egypten, Libyen och Tunisien. De har studerat ledare i fyra svenska 

dagstidningar och analyserat dessa utifrån teorier som orientalism och eurocentrism. 

Uppsatsen är därmed mycket likartad denna studie men skillnaden är att denna studie 

fokuserar på gestaltande reportage samt använder teorier om dramaturgi. En annan uppsats 

inom samma område är Det våras för uppror. Om bevakningen av Tunisien, Egypten och 

Libyen år 2011 i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter av Simona Abraham & Victoria 

Bjerstedt (2011). De använder teorier om nyhetsvärdering. Ännu en uppsats inom området är 

Att följa en revolution i pappersform. En diskursanalytisk granskning av DN och SvD:s 

rapportering av revolterna i Nordafrika kring årsskiftet 2010/2011 (Golzadeh 2011). 
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Slutligen finns uppsatsen Bilden av islam och muslimer i svensk press av Nizamettin Eti och 

Zaid Nackshbandi (2007) som granskar hur svenska medier framställer muslimer och islam. 

4 Postkoloniala teorier och eurocentrism 
Inom postkoloniala teoribildningar och eurocentrism används orden väst, västerländsk, 

västerländsk kultur och västerlänning mycket. Begreppet "väst" beskriver de politiska, 

ekonomiska, sociala och kulturella system som är förhärskande i de industrialiserade staterna, 

främst då i Västeuropa och Nordamerika. (Nationalencyklopedin: väst, 2012) Stater i 

Västeuropa och Nordamerika tog makten över andra länder och kallade dessa för kolonier. 

Teorierna som presenteras nedan visar att de över- och underordningsrelationer som skapades 

under koloniseringen fortfarande finns kvar i dagens samhälle. Teoretikerna är kritiska mot 

fenomenet.  

 En av förgrundsgestalterna inom postkolonialismen är Stuart Hall som myntade 

begreppet ”the West and the Rest”. (Nationalencyklopedin: postkolonialism, 2012) 

Postkolonial forskning visar hur det under kolonialtiden skapades tankestrukturer där 

koloniserade folk uppfattades som underlägsna. Teoretikerna menar att detta präglar hela 

världens sätt att se på kulturella identiteter. Bland annat har väst skapat sin självbild genom att 

särskilja sig från ”de andra” och därmed visa vad de inte är. (Eriksson et. al. 2005, s.17, 41, 

Hall 1997, s. 238, 240) Ett exempel är att Orienten tilldelades egenskaper såsom 

känslosamhet, barbari, lathet, femininitet och att den var statisk, till skillnad från västerlandet 

som kännetecknades av egenskaper som rationalitet, civilisation, sträng arbetsmoral och 

maskulinitet. Många av dessa stereotyper spreds genom litteratur, till exempel folksagorna 

Tusen och en natt. (Loomba, s. 53, 56, Edward Said, s. 6, 29) 

För att påvisa detta förhållande kan språket studeras. Inom postkolonial teori bör 

språket förstås genom kontraster, såsom vit eller svart, man eller kvinna, förnuft eller känsla. 

Motsatserna ges mening genom sin kontrast och på så vis är de också beroende av varandra. 

De definieras genom att inte vara vit eller inte vara svart och det inbördes förhållandet är inte 

symmetriskt – en av dem är alltid dominerande och den andra svagare. Inga gråzoner tillåts 

utan språket strävar efter att alltid vara vitt eller svart och därmed skapas och upprätthålls 

sociala hierarkier och maktrelationer. (Eriksson et. al. 2005, s. 17-18, Hall 1997, s. 234-236) 

 Edward Said är en av förgrundsgestalterna inom postkolonialismen. I sin bok 

Orientalism beskriver han hur icke-västerländska kulturer har framställts i väst. Hans 

viktigaste tes var att den kunskap som spreds om orienten på universitet och i medier 
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”framhävde skillnaden mellan det kända (Europa, västerlandet, ’vi’) och det okända 

(Orienten, österlandet, ’de’)”(Loomba 2005, s. 56) Han betonade hur motsatsförhållandena är 

en av hörnstenarna i västerländsk självförståelse. (Loomba, s. 56) Dessutom grundlades 

bilden av orienten, där Egypten ingår, på en stereotyp uppfattning präglad av orientalism: 

förhistoriska dynastier, shejker, slöjor och heliga krig (Said 1993, Loomba 2008). 

Stuart Hall beskriver stereotypisering som att reducera en person till några enkla, 

grundläggande karaktärsdrag som överdrivs och simplifieras samt presenteras som om de 

vore fastställda av naturlagar. Han tillskriver stereotyper en stor roll i västerlandets skapande 

av ”de andra”. Detta bidrar också till sådant som utanförskap och skiljelinjer mellan ”vi” och 

”dem”. (Hall 1997, s. 257) 

Att se sin egen kultur som central samt att bedöma och tolka andra kulturer utifrån 

sina egna värdegrunder kallas Etnocentrism. Ett vanligt inslag är då att förringa andra 

civilisationers värdesystem, normer och historia. Den egna kulturen är det som anses vara rätt 

och normaliserat. (Nationalencyklopedin: etnocentrism 2012) Ett begrepp som kopplar detta 

specifikt till Västeuropa är Eurocentrism. Begreppet beskriver hur "väst" i olika utsagor 

kidnappat vissa normer och värdesystem och gjort dem till "sina egna" genom att påstå att "de 

andra" inte står för detsamma. Eurocentrism visar sig i form av idén att alla andra kulturer bör 

sträva efter till exempel den liberala demokrati eller den definition av mänskliga rättigheter 

som används i västvärlden. Samt att dessa bör tolkas och användas på samma vis. Att väst 

sprider dessa idéer över världen märks framförallt i och med världsmarknadens globala 

expansion men även den västerländska kulturens globalisering. (Eriksson et. al. 2005, s. 14, 

Amin 1989, s. xii)  

5 Dramaturgi och retoriska grepp 
Ett bekant exempel på ett dramaturgiskt händelseförlopp syns tydligt i den klassiska 

hollywoodfilmen. Där börjar historien med ett inslag som väcker intresse, sedan följer en 

presentation av sagans figurer: hjältar, skurkar och deras konflikter. Storyn fortsätter med en 

fördjupning, därefter en så kallad point-of-no-return, sedan en upptrappning av konflikten i 

berättelsen och slutligen klimax följt av en utplaning, till exempel ett lyckligt slut. I boken 

Mediekultur, Mediesamhälle visar författaren, Jostein Grupsrud att berättelsens subjekt, oftast 

en person, har ett projekt, det vill säga strävar mot ett mål. Han använder sig också av 

narratologen Tzvetan Todorov som menar att en berättelse går från ett tillstånd av jämnvikt, 
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till ett tillstånd av bristande jämnvikt och sedan tillbaka till en jämnvikt. (Gripsrud 2002, s. 

236-237, 239)  

 Berättelsens eller dramaturgins konst hänger nära samman med retoriken. Även inom 

journalistiken används retoriska knep. Det kan vara sådant som scenisk uppbyggnad eller 

symboliska attribut. Även metaforer är mycket vanligt i journalistiken. Dessa uttryck kan vara 

positivt eller negativt laddade och den sammanlagda effekten blir att artikelns vinkel eller 

underliggande budskap förstärks. (Gripsrud 2002, s. 209-210, 216) Gripsrud nämner också 

George Lakoff och Mark Johnson som i sin bok Metaphors We Live By konstaterat att 

metaforer inte är ”oskyldiga” eller meningsneutrala. De menar att det ”präglar både vårt 

vardagliga tankesätt och politiska uppfattningar”. (Gripsrud 2002, s. 219) Även graden av 

identifikation påverkar hur en läsare/lyssnare uppfattar något. Det handlar om att leva sig in i 

andras situation vilket reflekteras i hur stark glädje eller besvikelse vi upplever när 

“personerna vi identifierar oss med – råkar illa ut (blir svikna, ruinerade) eller lyckas (blir 

världsmästare, stenrika, får den vackraste och klokaste)”. (Gripsrud 2002, s. 278-279) De 

gamla grekerna menade att dramaturgins uppgift var att efterlikna verkligheten. Berättelsens 

spänningskurva kan därför på många sätt sägas vara en renodling av de upp- och nedgångar 

som kännetecknar en verklig konflikt, till exempel en politisk konflikt eller en revolution. 

Nyheter är en form av berättelser och även om inte alla nyheter är fullt utbyggda berättelser 

på så vis att alla berättande moment finns med så innehåller nästan alla en minimidefinition 

av en berättelse. (Gripsrud 2002, s. 243, 238-239) 

 Medierna kan välja ut en viss person som skurk eller fiende (antagonist) och en annan 

som huvudperson eller hjälte (protagonist) vars projekt vi sedan följer. De kan framställa 

resultatet av detta projekt som lyckligt eller olyckligt. Eftersom utrymmet att gestalta 

nyhetsförmedling på detta sätt finns så spelar journalisternas värderingar och åsikter en viktig 

roll. Gripsrud menar att det i botten av varje berättelse finns en ideologisk, psykologisk eller 

moralisk vinkling på handling eller karaktärer. (Gripsrud 2002, s. 241, 254, 256)  

6 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur svenska medier rapporterade om revolutionen i 

Egypten och hur rapporteringen förändrades över tid. Detta undersöker vi i förhållande till 

reproduktionen av “vi” och “dem” utifrån de postkoloniala teorierna som vi redogör för i 

metodkapitlet. Utifrån detta syfte blir våra frågeställningar följande:  
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1a) Hur beskrevs den Egyptiska revolutionen i fyra svenska medier under våra givna 

perioder? b) Förändrades beskrivningen med tiden? c) Hur såg förändringen i så fall ut?  

d) Fanns det några skillnader mellan medierna, i så fall vilka?  

2) Hur kan vi förstå detta utifrån postkoloniala teorier om “vi” och “de andra”? 

3) Påverkas innehållet och betydelsen i reportagen av dramatiseringen, i sådant fall hur? 

För att operationalisera dessa frågeställningar har vi utvecklat ett antal frågor som är 

mer specifika och kommer ställas till varje text under den kvalitativa textanalysen. Dessa 

frågor presenterar vi närmare i metodkapitlet (se sida 11). 

7 Undersökningsdesign och materialdiskussion 
Undersökningen är uppdelad i tre steg: först genomförs en översiktundersökning. Där mäts 

omfattningen av rapporteringen om den Egyptiska revolutionen i svensk tryckt press – dels år 

för år från 2005 till 2011, dels månad för månad under 2011/2012. Översiktsundersökningen 

ger kännedom om materialet och står till grund för materialdiskussionen som följer. Därefter 

genomförs studiens andra steg – en kvantitativ delstudie. Här kodas alla artiklar och inslag om 

revolutionen från de valda medierna under de valda perioderna. Kodningen syftar till att ta 

fram representativa texter och inslag till det tredje och mest omfattande steget – den 

kvalitativa delstudien. I denna del studeras gestaltande reportage med kritisk diskursanalys.!

! Så till en djupare beskrivning av det inledande steget – översiktsundersökningen. För 

att undersöka hur mycket som rapporterats om Egypten de senaste åren jämfört med 

revolutionsåret 2011 genomförs en sökning av svensk tryckt press i ett digitalt mediearkiv, 

Mediearkivet Retriever. Arkivet är inte heltäckande, men innehåller en majoritet av publicerat 

material. Antalet texter som innehåller ordet “Egypten” under februari månad från år 2005 till 

2011 räknas med avsikt att sätta rapporteringen om Egypten 2011 i ett sammanhang. !

! I nästa steg räknas antal träffar per månad från januari 2011 till mars 2012 för att se 

när rapporteringen var som mest intensiv. I detta steg sorteras vissa artiklar som inte handlar 

om revolutionen bort. Detta är nödvändigt för att få en tydligare bild av när rapporteringen om 

själva revolutionen var som mest intensiv. Artiklar sorteras bort när de utöver sökordet 

Egypten även innehåller något av följande ord: Gaza, resa, handboll, tennis samt fotboll. 

Denna mätning ger kunskap om rapporteringens omfattning samt god kännedom om 

materialet och relevanta tendenser. (Esaiasson et. al. 2012, s. 45, 57, 197) Informationen som 

framkommit används i nästa steg för att välja ut vilka perioder och vilka medier som ska 

studeras närmare. Detta förklaras närmare i nästa kapitel. !
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7.1 Materialdiskussion och urvalsramar 

För att välja vilka perioder och vilka medier som ska studeras närmare finns tre huvudsakliga 

alternativ. 1) Att ha ett litet antal medier och undersöka en längre tid, 2) undersöka många 

medier under en kortare tid eller 3) studera ett större antal medier under en mellanlång period. 

Då undersökningen syftar till att undersöka förändring över tid är det rimligt att använda ett 

litet antal medier och undersöka en så lång tidsperiod som möjligt. I resultatet från översikts-

undersökningen visar sig dock tre perioder vara särskilt intressanta. Det är de perioder med 

mest rapportering som sammanfaller med nyckelhändelser under revolutionen (se diagram 

sida 15). Men mängden rapportering varierar kraftigt mellan perioderna och av praktiska skäl 

anpassas periodernas längd till detta. Startperioden börjar samma datum som revolutionen 

bröt ut. Perioden är kortare än de andra då rapporteringen vid tiden var mycket omfattande. 

Inledningen av parlamentsvalet är en viktig nyckelhändelse och mittperioden startar därför 

när rapportering ökar före valet i samband med de stridigheter som då pågick. Slutperioden 

startar i och med att parlamentsvalet avslutas, under denna period var även revolutionens 

årsdag samt en stor oväntad händelse. Perioderna blev därför: 

 Startperiod: 2011-01-25 till 2011-02-19 

 Mittperiod: 2011-11-19 till 2011-12-30  

 Slutperiod: 2012-01-03 till 2012-02-19  

Vad gäller källmaterial ligger undersökningens fokus på stora rikstäckande nyhetsmedier 

eftersom deras rapportering når flest läsare/lyssnare i hela landet och kan få stort inflytande 

över hur människor skapar sin bild av revolutionen i Egypten. Ett annat kriterium är att 

medierna publicerat gestaltande reportage från Egypten. Detta eftersom studien syftar till att 

undersöka just sådana reportage. Då diskursanalys innebär studier av detaljer i relation till 

helheten blir studier av tv-sändningar alltför omfattande för denna studie och därför utesluts 

tv-mediet. Detta lämnar kvar följande medier: Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, 

Aftonbladet, Expressen och Ekot. 

Ett rimligt antal analyser för den givna tidperioden är omkring tjugo texter. Det ideala 

är att undersöka minst två reportage per tidning och period. I idealfallet skulle man alltså 

studera fem tidningar vid tre perioder med två texter i varje, vilket skulle motsvara trettio 

texter - ett antal som tyvärr inte är rimligt i detta fall. Därför studeras istället fyra av de fem 

medier som matchar premisserna.  

Ett naturligt val kunde vara att utesluta Ekot då övriga medier är tidningar och kan 

studeras med samma metod. Men Ekot har haft stor betydelse för den samlade rapporteringen 
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om revolutionen. Dels för att deras beskrivning nådde den svenska publiken först, dels för att 

radions korrespondent, Cecilia Uddén, prisats för sin Egyptenrapportering. (Esaiasson et. al. 

2012, s.220). Av dessa skäl tycker vi det är viktigt att ta med Ekot. Istället utesluts tidningen 

med minst antal läsare och detta är Expressen (Tidningsstatistik 2012, Orvesto konsument 

2011). Därmed studeras: 

 Aftonbladet (AB) 

 Dagens Nyheter (DN) 

 Svenska Dagbladet (SvD) 

 Sveriges Radio Ekot, kvart i fem (Ekot) 

Ekot har flera publiceringstillfällen per dag, medan tidningarna bara har ett vilket gör det 

svårare att jämföra deras rapportering med tidningarnas rapportering. Därför studerar vi 

endast deras dagliga huvudsändning klockan kvart i fem. (Framöver kommer vi använda 

förkortningarna för respektive medium enligt ovan.)  

Sammanlagt görs 20 diskursanalyser då detta är ett rimligt antal utifrån 

undersökningens begränsningar. Därför var avsikten i utgångsläget att ha 8 + 8 + 4 

artiklar/inslag. Då det visade sig att Aftonbladet inte hade en enda artikel under mittperioden 

som överensstämde med urvalskriterierna så uteblev två. Den sammanlagda mängden artiklar 

blev alltså 18 stycken.  

Artiklar som väljs ut bedöms vara representativa för materialet i stort, det enskilda 

mediet samt för den generella rapporteringen vid den aktuella tidpunkten. De ska också spegla 

nyckelhändelser i revolutionens förlopp. Ett par artiklar väljs ut för att de sticker ut från 

mängden i sin respektive period, som en påminnelse om att rapporteringen inte är helt 

enhetlig. Studien är idécentrerad och därmed tas ingen hänsyn till vem som rapporterat när 

reportage väljs ut. (Esaiasson et. al. 2012, 218). Antalet artiklar som ska väljas ut per medium 

för varje perioder blir därmed följande: 

 Startperiod: 2xDN, 2xSvD, 2xAB, 2xEkot = 8 analyser 

 Mittperiod: 2xDN, 2xSvD, 2xEkot (inga gestaltande reportage i AB) =6 analyser 

 Slutperiod: 1xDN, 1xSvD, 1xAB, 1xEkot = 4 
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7.2 Kvantitativ delstudie 

Syftet med den kvantitativa delstudien är att identifiera relevanta studieobjekt för den 

kvalitativa delstudien som är undersökningens huvudfokus. För att hitta dessa relevanta 

objekt, alltså reportage, genomförs en kodning. För att koda artiklar om revolutionen i de 

valda tidningsmedierna Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet används ännu 

en gång Mediearkivet Retriever. För att koda radioinslag i Ekot används Sveriges Radios eget 

arkiv som är tillgängligt på deras hemsida (se källhänvisning för respektive inslag, sida 46). 

Endast sökordet "Egypten" används för att i detta sammanhang få med alla artiklar om 

revolutionen som finns i mediearkivet. Vid studien av radioinslag så görs först en uppspelning 

av de rubriker som inleder varje sändning av Ekot. Om revolutionen i Egypten inte nämns där 

så lämnas inslaget därhän. Tillvägagångssättet är inte idealiskt då det skulle kunna finnas 

kortare inslag längre in i sändningen som inte kommer med i kodningen. Men då syftet är att 

hitta långa reportage och då det är högst troligt att långa reportage presenteras i rubrikerna är 

det en rimlig metod inom ramarna för denna uppsats. 

 På så vis kodas samtliga relevanta artiklar under de tre valda perioderna. Kodningen 

genomförs enligt ett kodschema där de variabler som noteras motsvarar urvalspremisserna till 

den kvalitativa delstudien. De variabler som alltid noterats i kodschemat är längd och relevans 

för den kvalitativa studien. Texter är relevanta om de är gestaltande reportage. De ska även 

vara längre än 2500 tecken alternativt inslag som är längre än två minuter. För sådana 

relevanta texter noteras även om skribenten varit på plats, rubriken vad texten handlar om.  

Gestaltande reportage ska innehålla beskrivningar av vad som händer, hur det ser ut, 

känns eller luktar och så vidare. Det finns flera skäl till varför studien fokuserar på just 

gestaltande reportage. Dels är det inte lika tydligt för läsare vad journalisten står för, jämfört 

med exempelvis omvärldsanalyser och liknande artiklar. Båda typerna av artiklar är i lika hög 

utsträckning konstruktioner skapade i en journalistisk process, med urval, vinklar och 

påståenden och vi ville därför undersöka hur detta utrycks genom gestaltning och diskurs. 

Dessutom fanns det redan bra studier av diskursen på ledarsidorna inom vårt ämne, varför 

gestaltande reportage är intressanta. Ett annat alternativ hade varit att studera nyhetsartiklar, 

men studien syftar även till att undersöka om och i så fall hur dramaturgi och retoriska 

stilgrepp påverkar innehåll och betydelse varför gestaltande reportage är mer lämpliga. 
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7.3 Kvalitativ delstudie. Diskurs och kritisk diskursanalys 

“The world of press is not the real world, but a world skewed and judged” skriver Roger 

Fowler i sin bok Language in the news - discourse and ideology (1991, s. 11). Fowler är 

tillsammans med Norman Fairclough och Teun A. van Dijk, en av samtidens ledande forskare 

inom detta fält. Vi har dock valt att utgå från Fowler eftersom att hans metod går djupt in i 

texterna och undersöker språket ord för ord likaväl så som en helhet.  

En grundläggande tanke inom diskursteorin är att allt som människor säger eller 

skriver skapas inom ramarna för ett språk och att språket därmed påverkar innehållet i det 

som uttrycks. Anledningen är att ord fungerar som kategorier. De gör det möjligt för 

människor att snabbt ordna verkligheten till något meningsfullt (Fowler 1991, s. 29-30). Men 

ordens förmåga att kategorisera verkligheten innebär även att fenomen förenklas för att passa 

den förbestämda uppfattningen om vad något är. Denna typ av förenklingar kallar Fowler för 

stereotyper (Fowler 1991, s. 17). Ibland kallar medier personer som slåss för något de tror på 

för frihetskämpar, andra gånger kallas de terrorister. Med dessa ord följer den underförstådda 

uppfattningen, eller idén, att personerna gör något bra eller dåligt. På så vis är idéer alltid 

inbundna i språket och varierar i olika diskurser. En premiss för Fowlers teorier är att allt som 

sägs och skrivs finns i ett socialt och ekonomiskt sammanhang och uttrycks från en specifik 

ideologisk position. (Fowler 1991, s. 10)  

När det gäller studier av just nyhetstexter har diskursbegreppet visat sig mycket 

användbart. Det specifika ordvalet i nyhetstexter och reportage påverkar hur läsaren formar 

sin mentala bild av händelsen i fråga. (Fowler 1991, s. 41). Fowler understryker betydelsen av 

att nyhetstexter är konstruktioner, skapade genom den journalistiska processen (Fowler 1991, 

s. 13, 17). Orden frihetskämpe och terrorist i exemplet ovan är starkt värdeladdade och genom 

att välja det ena eller andra visar journalisten på vilken sida läsaren förväntas ställa sig. Men:  

... en avgörande poäng är att värderingar finns inbäddat i språket självt, oberoende av 

journalisten och läsaren. Den existerande diskursen (all diskurs) är redan impregnerad med 

ideologi. Det är obligatoriskt [för journalisten] att välja en form av diskurs som är språkligt 

anpassad till det specifika sammanhanget / ... / och därmed följer de inbundna idéerna per 

automatik." (Fowler 1991, s. 41-42, uppsatsförfattarnas översättning) 

Diskursen är på så vis en produkt av sociala och institutionella strukturer. Vad gäller 

nyhetstexter så påverkas språket dels av journalistens egna förhållningssätt, dels av 

medieinstitutionens tillgängliga diskurs och dels de dominerande ideologier i samhället runt 

omkring (Fowler 1991, s. 11). Ett praktiskt exempel på hur hegemoniska ideologier verkar är 

när journalisten väljer ut vad som är eller inte är intressant för läsarna. Journalisten utgår då 
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från ett likhetstänkande, en idé om samhällelig konsensus där den egna gruppen förväntas 

dela vissa övergripande idéer och intressen. Mycket av Fowlers teori överensstämmer med 

etnocentrism, vilket innebär att länder, samhällen och individer som liknar den egna gruppen 

anses intressantare och viktigare att rapportera om än andra. Det överensstämmer även med 

de postkoloniala teorier som visar hur den egna gruppens gemensamma identitet framhävs 

genom att understryka andra gruppers olikheter, vilket skapar ett ökat avstånd och en svartvit 

bild av "de" och "oss". (Fowler 1991, s. 16). 

7.3.1 Metod för textanalys 

För det konkreta arbetet med textanalyserna används boken Nyheter – att läsa tidningstext av 

Kristina Lundgren, Torsten Thurén och Birgitta Ney (1999). Författarna har anpassat och 

utvecklat Fowlers kritiska diskursanalys för att studera svenska medier. 

Metoden bygger på en kritisk läsning av nyhetstexter och en grundlig analys av 

språket, berättarstrukturen och faktaurvalet. Vid analysen samverkar även kunskaper om 

omkringliggande faktorer som massmedieindustrin och läsaren, källkritik samt de 

skrivmönster som beskrivs inom retoriken. En utgångspunkt är att granskaren frågar sig om 

och i så fall hur detta hade kunnat berättas på ett annat sätt men ändå beskriva samma 

händelse. Alla nyhetstexter är olika och bör därför också granskas på olika sätt. Särskild fokus 

ska läggas på det som karakteriserar den specifika texten. (Lundgren et. al. 1991, s. 53) 

Författarna har även utformat en modell med ett antal frågor att ställa till texten (1991, 

s. 54-57). Utifrån denna modell formuleras textfrågor som är specifikt anpassade för denna 

studie av gestaltande nyhetsreportage. Formuleringarna syftar till att lyfta fram kunskap ur 

materialet som sammantaget gör att de forskningsfrågor som beskrivs i syftet kan besvaras (se 

sida 5-6). Textfrågorna är öppna för att texternas innehåll ska styra vilka svar som 

framkommer. I samband med att vi presenterar textfrågorna här nedan förklarar vi även, i vid 

bemärkelse, vilken typ av kunskap som varje enskild fråga kommer att lyfta fram vid den 

kritiska diskursanalysen. Listan av frågor kan göras på många sätt och ska inte ses som 

fullständig utan som en fingervisning om vad som ska belysas när vi granskar texterna 

(Esaiasson et. al. 2012, s. 55-58, 210, 217-18). Frågorna till texten är: 

– Vad handlar artikeln om? Vad säger rubrik och ingress? Vad vill texten som helhet säga? 

(Finns det motsägelser, underförstådda eller dolda budskap i texten?) 

– Hur är materialet vinklat? Vad väljs bort? (Vad sätts i förgrunden respektive bakgrunden?)  
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– Vilka aktörer nämns i texten? Vilka kommer till tals och hur? (Vilka anförandeverb finns? 

Är de neutrala? Direkt eller indirekt citerade? Tillåts gråzoner i beskrivningen av 

aktörerna?) 

– Hur beskrivs aktörerna? (Vem får huvudroll/biroll? Vem får spela antagonist/protagonist? 

Beskrivs de som subjekt/aktörer/handlingskraftiga eller objekt/offer? Hur visar sig det?) 

– Hur beskrivs scenen? (I vilken scen/miljö placeras aktörerna? Vilka känslor vill reportern 

förmedla? Uppfattas scenen som positiv eller negativ, hotfull eller idyllisk?) 

– Vilka retoriska medel använder reportern? (Till exempel dramaturgiska grepp, bildspråk, 

kontrastverkan, stereotyper, metaforer, ironi eller värdeladdade ord)  

– Hur ser samspelet mellan text och bild ut? /Hur ser samspelet mellan ljudklipp och text ut? 

  Öppna frågor ger bättre förutsättning att nyanserat visa hur revolutionen beskrivs i de 

olika reportagen och på så vis kan forskningsfråga 1a) om hur den egyptiska revolutionen 

beskrivs i rapporteringen besvaras. Genom att undersöka detta i reportage från olika 

tidsperioder kan forskningsfråga 1b) om hur beskrivningen förändrades med tiden samt fråga 

1c) om hur förändringen i så fall ser ut besvaras. Genom att studera flera medier kan 

forskningsfråga 1d) om eventuella skillnader mellan medierna besvaras. Forskningsfråga 2) 

om hur vi kan förstå detta utifrån postkoloniala teorier kan därefter besvaras genom att 

resultatet från analyserna tolkas utifrån de givna teorierna. Forskningsfråga 3) om hur 

reportagens innehåll påverkas av dramatiseringen kan slutligen besvaras genom studien av 

vilka retoriska medel som används följt av en diskussion runt betydelsen av det. Dessa frågor 

används vid analys av både text och radio. För den del av analyserna som rör bilder används 

Terje Hillesunds sex analytiska verktyg för bildanalys. Frågorna  behandlar helhetsintryck, 

stämning i bilden, bildens komposition och perspektiv, konnotativ och ideologisk nivå i 

bilden samt hur den kan uppfattas i sin kontext. (Hillesund 1994) 

7.3.2 Metod för radioanalys 

För att analysera reportage i radio har vi utvecklat en egen metod utifrån studien Att påverka 

med språk (1982) av Rolf Hedquist samt Roger Fowlers kritiska diskursanalys såsom den 

konkretiseras av Lundgren et. al. (1999). Orsaken till detta är att befintliga metoder inte har 

varit speciellt anpassade för radio alternativt har inte lagt tillräckligt stor vikt vid särskilda 

egenskaper hos det talade språket i radio. 

Vid analys av transkriberade radioreportag fungerar metoden för kritisk diskursanalys 

på samma sätt som vid analys av de skrivna reportagen i tidningarna. Men det finns 

avgörande skillnader att ta hänsyn till vid analys av radioinslagen. Rolf Hedquist utgår i stora 
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drag från den klassiska retoriken med fokus på argumentation och språket som 

påverkningsmedel. Eftersom vårt syfte är att fokusera på diskursen är endast delar av 

Hedquists metod relevant för oss. Han beskriver bland annat hur en talare genom intonation, 

ordval och meningsbyggnad engagera lyssnaren. (Hedquist 1982) Detta är exempel på sådant 

som skiljer talat språk från skrivet språk och kallas actio. Actio handlar om hur talet framförs, 

till exempel hur rösten används. (Johannesson & Mral, 2012) Hedquist ägnar ett kapitel åt 

uttal, han förklarar att de antika retorikerna såg pausering och emfatiskt tryck på rätt plats som 

en viktig del av retoriken. (Hedquist 1982, s. 118) Inom ljudläran motsvaras detta av prosodi 

som behandlar det talade språkets rytm, melodi, betoning, ton och intonation. 

(Nationalencyklopedin: prosodi, 2012).  

Tydlighet är enligt Hedquist grundläggande eftersom en lyssnare bara kan bli 

påverkad om det som sägs går att uppfatta. Men även talarens förmåga att engagera och 

språklig korrekthet är relevant. Hedquist refererar även till svenska studier som visat att 

lyssnare inte får med sig så mycket från nyhetssändningar i radio (Findahl, Höijer 1979, 1980, 

se Hedquist 1982, s.42). Men för sin egen studie utgår Hedquist enbart från transkriberingar, 

utan att lägga vikt vid uttalet. Med detta som grund tar vi avstamp för den metod vi själva 

utvecklat för att analysera nyhetsreportage i radio. 

Vid analys av radio är det första steget att lyssna igenom hela reportaget för att sedan 

anteckna vad som fastnat i minnet vid en första lyssning. Därefter görs omlyssningar till dess 

att inslaget är ordagrant transkriberat. Den första lyssningen skiljer sig mycket från att lyssna 

flera gånger om och om igen för att analysera den transkriberade texten. Vi har registrerat att 

de ord eller fraser som reportern uttalar tydligast, med störst engagemang och mest emfas 

konsekvent visat sig vara det som fastnat i minnet efter en första lyssning. Då en vanlig 

lyssnare endast lyssnar en gång lägger vi stor vikt vid stycken med dessa egenskaper. Det 

gäller i synnerhet det som uttalas med stor emfas, då dessa är så pass mycket lättare att 

minnas att vi anser att de kan likställas med frilagda citat, bildtexter och andra iögonfallande 

textelement i tryckta medier. På följande sätt anger vi genom grafisk textformatering 

skillnader i uttalet i den transkriberade texten: 

 Normal brödtext = reporterns normala tryck och normala tempo i det aktuella inslaget. 

 Större mellanrum m e l l a n bokstäver = särskild tydlighet av stavelserna i ordet 

 Större    mellanrum     mellan    ord = påvisar rytm och  tydlighet ord för ord i en fras 

 fetstil = markerar ord med starkare emfas, alltså tryck, jämfört med resten av inslaget 

 FETSTIL & VERSAL = markerar det starkaste emfatiskt trycket i inslaget 

 kursiv stil = mindre tryck än normalt, ofta hastigare. 
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Det sista steget i transkriberingen är att ljudklipp beskrivs om det finns sådana delar i inslaget. 

Det kan handla om ljud från en demonstration eller liknande och sådana används inom radion 

för att illustrera stämning och miljö, såsom fotografier i en tidning. Vi undersöker även hur 

dessa ljudbilder samverkar med det verbala innehållet. (Esaiasson et. al. 2012, s. 55-57, 210, 

214). Även rubrik, datum, placering i sändningen och reporter noteras.  

7.3.3 Validitet och reliabilitet 

Rapporteringen om revolutionen i Egypten är ett fall av utrikesrapportering och studien 

därmed en fallstudie. Denna studie har inte för avsikt att generalisera slutsatser till all svensk 

rapportering om den arabiska våren och inte heller till all utrikesjournalistik. Studien kan dock 

lyfta fram väsentliga tendenser i rapporteringen om den egyptiska revolutionen 2011/2012 i 

de fyra aktuella medierna. Forskningen kan betraktas som ett litet bidrag som tillsammans 

med andra liknande fallstudier kan ge ny kunskap i ämnet. (Esaiasson et al 2012, s 47).  

 Tolkningarna av reportagen i den kvalitativa delstudien är endast giltiga som 

tolkningar ur ett läsarperspektiv; det som beskrivs är vad reportaget betyder för oss som 

uttolkare i vår egen tid. Avståndet mellan oss som tolkare och miljön där texten produceras är 

litet vilket är bra, men det finns inga anspråk på att uttolka vad reportern själv menade när 

reportaget gjordes. Då tolkningar sannolikt skulle variera något beroende på vem som läser, 

har stor vikt har lagts vid att diskutera alternativa tolkningar, men trots det finns ingen avsikt 

att påstå att tolkningarna är allmängiltiga. (Esaiasson et. al. 2012, s. 221)  

 Validiteten i den kvantitativa delstudien hade kunnat stärkas om kodningen innefattat 

samtliga artiklar om revolutionen i Egypten i svensk tryckt press under hela 2011 fram till 

mars 2012. Då skulle sedan ett stratifierat slumpmässigt urval av reportage till den kvalitativa 

undersökningen kunnat göras (Esaiasson et. al. 2012, s 154). Då denna studie inte har 

generaliserande ambitioner verkar det dock rimligt med ett strategiskt urval baserat på 

representativitet (se sida 9). För operationalisering av våra frågeställningar se kapitlet Metod 

för textanalys (sida 11) samt Frågeställningar (sida 6). 

8 Analys och resultat 
I detta kapitel presenteras resultaten från de olika delstudierna i undersökningen. Vi börjar 

med att redogöra för mätningarna som genomfördes i översiktsundersökningen. Det framgår 

tydligt att rapporteringen om Egypten mellan 2005 och 2011 har varit förhållandevis liten i 

omfattning, men ökat stadigt från år till år. Det är främst som semestermål, som part i 
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internationella konflikter samt i samband med sportevenemang som Egypten har nämnts. 

Detta förändrades abrupt i och med den Egyptiska revolutionen. Egypten och dess folk blev 

då huvudnyhet i de flesta svenska medier. Under februari 2011, alltså i samband med 

upptakten till revolutionen, nämndes Egypten i 5718 texter vilket kan jämföras med åren 2005 

till 2010 då Egypten i snitt nämndes 470 gånger under februari månad.  

 
Figur 1: Diagrammet 
visar rapporteringen 
om Egypten i svensk 
tryckt press. Toppen i 
augusti 2011 beror 
dels på viss 
rapportering om 
Egypten. Men 
framförallt så nämns 
Egypten i samband 
med det dåvarande 
inbördeskriget i 
Libyen och i 
jämförelser med den 
arabiska våren i stort. 
(Källa: Mediearkivet 
Retriever 2012) 

 

Rapporteringen från januari 2011 till april 2012 undersöktes för att se hur mycket som 

rapporterats om revolutionen i Egypten under olika perioder. Medierapporteringen började 

med reportage och artiklar om revolutionens första dag som kallas Vredens dag, den 25 

januari 2011. Bevakningen var mycket omfattande och fortsatte under två månader. Svensk 

press fylldes av det revolutionära dramat. Förutom nyhetsartiklar, reportage och analyser så 

handlade många ledare, kolumner, kulturartiklar, personporträtt, debattartiklar och krönikor 

om revolutionen i Egypten.  

         Under april 2011 började det mediala intresset för Egypten avta för att nå 2011 års 

lägsta punkt under sommaren. President Mubarak hade avgått, en övergångsregering hade 

tillsatts och dramat lämnade över för en längre demokratiseringsprocess. Samtidigt fick nya 

utrikesnyheter ta plats i nyhetsbevakningen. I Egypten fortsatte dock människor att protestera 

och demonstrera, men först till hösten återkom det mediala intresset för revolutionen. Detta 

hände i samband med Egyptens första fria val på 30 år. Medierna som undersökningen utgår 

från beskrev under denna period hur folket som kämpat för demokrati nu sannolikt skulle 

välja ett islamistiskt parti. Detta gav nya rubriker och stora delar av opinionsmaterialet i 
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medierna tog upp frågor som islam, sharialagar, kvinnoförtryck och demokrati. Under hela 

2011 fortsatte gatuprotester i Egypten.  

De första månaderna under 2012 offentliggjordes resultatet från parlamentsvalet, vilket 

rapporterades i mycket liten omfattning. Rapporteringen ökade dock något runt årsdagen till 

revolutionen, den 25 januari 2012 samt efter ett upplopp på en fotbollsmatch som ledde till 

nya massprotester. Vid denna tid riktades dock den mediala fokusen i huvudsak mot Syrien. 

8.1 Textanalyser från startperioden: 2011-01-25 till 2011-02-19  

För att tydliggöra tillvägagångsättet med den diskursiva textanalysen presenteras de två första 

analyserna mycket utförligt. Svaren på alla frågor som ställts till texten återges in i minsta 

detalj med utgångspunkt i det enskilda reportaget. (Esaiasson et. al. 2012, s. 214) Analyserna 

därefter har genomgått samma grundliga analys men på grund av platsbrist är 

presentationerna kortare. I de kortare presentationerna redovisas de mest väsentliga dragen i 

respektive text eller inslag utifrån studiens syfte. 

1) 2011-01-25, Första dagens demonstrationer i Egypten. Cecilia Uddén, Ekot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(huvudrubrik, 00.20-02.35) "Och vi börjar då i Egypten där det idag har varit ovanliga 

gatudemonstrationer inspirerade av revolutionen i Tunisien. Och demonstranterna 

protesterade ljudligt mot regimen". Med dessa ord inledde Sveriges Radio den svenska 

rapporteringen om det som utvecklades till revolutionen i Egypten. Revolutionens första dag, 

Figur 2: Denna bild visar transkribering och analysarbete för reportaget i Ekot, 25 januari 2011. 
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den 25 januari 2011, började snabbt kallas "Vredens dag" i både svenska och internationella 

medier. Med rubriken "Stora gatuprotester i Egypten" toppar händelsen Ekots sändning 

klockan 16.45 redan samma dag. Sveriges Radios korrespondent Cecilia Uddén var på plats 

bland demonstranterna för att rapportera. Inslaget är två minuter och femton sekunder långt 

och inleds med ljudet av de egyptiska demonstranternas talkörer. Uddén översätter därefter 

några av dem: "Ner med Hosni Mubarak, ja  till frihet, vi kan också förändra! Mubarak 

försvinn, Saudiarabien väntar på dej, ropar demonstranterna med hänvisning till att Tunisiens 

diktator Ben Ali tvingades fly till just  Saudiarabien när ingen annan... ville ta emot honom." 

Både i påannonseringen och i inledningen ovan drar reportern paralleller till Tunisien där en 

omfattande gaturevolution lett till att regimen fallit. På detta sätt sammankopplar Uddén 

protesterna i Egypten med den så kallade arabiska våren. Genom att reportern väljer att 

översätta talkören "Saudiarabien väntar på dig" skapar hon en jämförelse mellan Mubarak och 

Tunisiens avsatta diktator vilket bygger upp en förväntan att motsvarande skulle kunna hända 

även i Egypten. Uddén markerar omvärldens motvilja till Tunisiens diktator genom 

förklaringen till varför han flytt till just Saudiarabien, nämligen "för att ingen annan… ville ta 

emot honom." I denna snabba fras är det Uddéns tolkning som framträder. Hon markerar ordet 

"ville" genom en kort paus just före och med ett starkare emfatiskt tryck än vad hon lägger i 

övriga ord i meningen.  

Därefter kommer ett nytt ljudklipp, ännu en talkör skanderar rytmiskt “Horreia! 

Horreia! Horreia! Det hörs att det är en stor och engagerad folkmassa som deltar. "Horreia, 

frihet, Det får vara nog  med 30 år av Hosni Mubarak ropade dom. Slagorden för denna dag 

av vREde var mot arbetslöshet, MOt fattigdom, mot KORRuption och polistortyr." 

Uddén markerar varje ord när hon refererar slagorden och återger dem i snabb takt och ökad 

intensitet. Detta bygger upp en spänning som kulminerar på ordet korruption. Citatet av 

demonstranternas krav innehåller sådant som de flesta av Ekots lyssnare kan leva sig in i och 

förstå, vilket skapar empati genom identifiering med demonstranterna. (Eriksson et al 2005, 

Hall 1997) Därefter berättar hon om demonstrationernas storlek. "Det här var de största 

demonstrationerna i Egypten på flera år. Enligt polisen   femtontusen  demonstranter på 

olika platser. Enligt demonstranterna själva  ettHUNDRAtusen." Uddén markerar de olika 

siffrorna som polis och demonstranter uppskattat genom att uttala orden med stort tryck och 

tydlighet. Skillnaden mellan uppskattningarna illustrerar även hur långt ifrån varandra de 

olika grupperna står.  Denna polemik förstärks i nästa mening där Uddén avstår från att 

bedöma vilken siffra som står sanningen närmast: "Omöjligt att avgöra vad som är sant 

eftersom man samlades på flera olika platser i Kairo   i ett försök att lura säkerhetsstyrkorna. 
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Men kolumner av svartklädd kravallpolis var utplacerade över hela stan. Innerstan fick 

stängas av och klapprandet av poliskängor ekade på biltomma gator." Vid det här laget är det 

tydligt att säkerhetspolisen och demonstranterna är pro- och kontraaktörer i ett drama vilket 

visar på ideologisk vinkling. (Gripsrud 2002, s. 241, 254, 256). Uddén säger att "man" försökt 

lura polisen. Ordet "man" antyder att det är gemene man  som demonstrerar. Polisen beskrivs 

mer specifikt: som kravallpolis och säkerhetsstyrkor. Bilden av tungt beväpnade, bepansrade 

män är sammankopplad med dessa ord. Hon adderar även attribut som påminner om hot eller 

ondska. Poliserna är svartklädda och står i kolumner, passivt utplacerade i hela stan. Valet av 

passivform: utplacerade, signalerar att poliserna kontrolleras uppifrån som ett kollektiv vilket 

förstärker hotkänslan. Därefter berättar Uddén att polisen stängt av gatorna i centrala Kairo 

och istället för att till exempel säga att polisen patrullerar gatorna så berättar hon "hur 

klapprandet av poliskängor ekade på biltomma gator." Därefter spelar Uddén upp ljudet av 

klapprande kängor. Återigen förstärks den hotfulla tonen, eftersom kängor som trampar i takt 

ger associationer till krig, och strid på liv och död. Ljudklippet ligger kvar några sekunder 

innan Uddén tonar in ett nytt ljudklipp, denna gång är det busvisslingar och entusiastiska rop 

vi hör, det påminner om ljudet vid en rockkonsert, när fansen väntar på att bandet snart ska gå 

ut på scenen. Skillnaden i känsla från de klapprande kängorna är markant. Visslingarna ligger 

kvar som en ljudmatta när Uddén fortsätter: "Men under flera timmar kunde 

demonstrationstågen röra sig genom Kairo - MARshera. Polisen hade fått order att inte 

drabba samman och det var först efter flera timmar   som man började använda   tårgas,   

vattenkanoner och batonger…" Orden, ljudet av visslingarna och Uddéns seriösa men också 

positivt överraskade tonfall samverkar för att skapa en stark bild av att detta. Att polisen 

dröjde "flera timmar" innan de ingrep gestaltas på så vis som en seger i sig.  

Så kommer ännu ett ljudklipp, denna gång ett mycket kort klipp där vi hör en rytmisk 

talkör. "Ett, två, Egyptiska folket, var  är  ni? ropar demonstranterna till  tveksamma 

åskådare längs trottoarerna. Kom! Följ med i revolutionen! ropar en man. Och då ser jag   

hur två kvinnor med tunga grönsakskorgar… också ansluter sig." Denna scen visar på flera 

saker, dels påvisas demonstranternas självförtroende då de ropar på det "egyptiska folket". 

Det antyder att de är säkra på folkets stöd och att demonstranterna denna dag bara går i 

bräschen för en stor folklig demonstration. När Uddén berättar att två kvinnor som råkar vara 

i närheten väljer att delta visar hon också att självförtroendet är befogat. Uddén trycker 

särskilt hårt på att det är just "två kvinnor med tunga grönsakskorgar…" som ansluter sig. 

Eller för att citera Uddén "också ansluter sig." Ordet också markerar att det är fler än 

kvinnorna som följer med. Mellan raderna framkommer här ett budskap om att när till och 
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med egyptiska kvinnor på väg hem från marknaden ansluter sig, då är det något stort på gång. 

Inslaget avslutas med ett referat: "Jag har aldrig varit med om något liknande, säger en 

lycklig   aktivist som i flera år deltagit i protester som aldrig lyckats samla mer än ett 

hundratal. Men    tillägger hon - VART ska detta ta vägen? Och VAd ska vi göra 

imorgon?" Genom att återberätta hur aktivisten jämför demonstrationen med de små protester 

hon dittills deltagit i, bidrar även detta referat till att understryka vilken stor händelse denna 

demonstration är. Uddén låter inslaget sluta med de obesvarade frågorna.  

2) 2011-01-29, Femte dagen med demonstrationer i Kairo, Erik Ohlsson, DN  

(s. 9-10, sektion: förstasidan) Rubriken 

till detta reportage lyder ”Kairo i lågor 

efter folkets uppror”. Att Kairo står i 

lågor framstår som sanningsenligt då 

det bekräftas av bilderna. Att reportern 

valt ordet ”uppror” ger intrycket av att 

det finns en ond makt av något slag att 

göra revolt mot. Det är också vad 

artikeln handlar om. Dagens Nyheters 

korrespondent Erik Ohlsson har själv 

varit på plats och beskriver i 

dramatiska ordalag läget i staden efter 

att Mubarak hållit ett TV-tal till nationen. Mubarak får med ett pratminus ur TV-talet inleda 

texten och meddela att han sparkat regeringen. Han undermineras dock av reportern som 

använt citattecken när Mubarak säger att ”Egypten ska ’fortsätta’ med politiska och 

ekonomiska reformer”. Därefter använder reportern merparten av artikeln till att beskriva vad 

som händer på Kairos gator. Mubaraks polisstyrkor målas upp som klassiska bovar och 

demonstranterna som oskyldiga människor som kämpar för frihet och rättvisa. ”Egyptier i 

tusental trotsade rädslan och gick ut på gatorna. Fast beslutna att sjunga ut mot politiskt 

vanstyre och ekonomiskt elände. Men Mubarak hade svarat med en pansarnäve”. Metaforen 

”pansarnäve” talar för dels hur hårt och brutalt Mubarak gick till angrepp men också att detta 

är en fiende som inte är beredd att förhandla. Mubarak framställs genom detta som en envis, 

handlingskraftig och farlig man med makt vilket visar på ideologisk vinkling. (Gripsrud 2002, 

s. 241, 254, 256).  Detta bekräftas också av ingressen där det framgår att han sparkat 

regeringen ”Men själv sitter han kvar”.  

Figur 3: Denna bild visar layout och bilder för reportaget i DN 
den 29 januari 2011. 
!
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Om Mubarak och hans polisstyrkor representerar den ena sidan, så låter Ohlsson 

demonstranterna representeras av en enda man. Han beskrivs som en seriös, medelålders 

statstjänsteman ”med prydlig sportjacka, elegant draperad halsduk och nystrukna 

fritidsbyxor.”. I storstaden Kairo finns naturligtvis människor med alla möjliga klädstilar. Och 

bland alla dem väljer reportern att intervjua någon med attribut som gör honom lik många 

västerländska läsare. Det påpekas också att mannen lika gärna ”skulle kunna vara på väg till 

golfbanan om det inte vore för det hemmagjorda demonstrationsplakatet”. Denna 

sammanlagda beskrivning skapar förutsättningar för identifikation och sympati med honom 

som demonstrant och för alla andra som är på hans sida (Gripsrud 2002, s. 278-279).  

Texten beskriver vidare hur Mubaraks sida, ”hjälmförsedda poliser” står uppställda 

runt infarterna till Tahrirtorget där demonstrationerna ägt rum tidigare under veckan. ”De 

liknar Tengils soldater i ’Bröderna Lejonhjärta’”. Liknelsen skapar bilden av att detta är de 

”onda”, bovarna i dramat. Mubarak är lika ond som Tengil i sagan och detta är hans 

”soldater”. Texten beskriver vidare hur poliserna ”är glansögda, drogade av adrenalin eller 

vad det nu är. Beredda att använda maximalt våld så snart order ges.”. Denna beskrivning 

skapar hotfulla associationer om galna soldater som kan göra vad som helst. Vilket lag som är 

det ”onda” befästs här än en gång vilket återigen visar en ideologisk vinkel (Gripsrud 2002, s. 

241, 254, 256). 

Reportern bygger upp en mer övergripande scen genom att beskriva hur kairoborna 

förrättar middagsbön i moskén. Ur ett västerländskt perspektiv är moskén en klassisk symbol 

för islam och den arabiska kulturen. Men han beskriver sedan attribut som är bekanta för 

västerlänningar och kan skapa identifikation, såsom stängda kaféer, Pizza hut och Kentucky 

fried chicken. Reportern går därefter över till att beskriva hur torget i ”sextonmiljonersstadens 

själva trafikhjärta, är kusligt öde och avspärrat.”. Han målar upp bilden av hur det ser ut 

uppifrån. En stad där mitten är tömd och öde men där demonstranter i tusental ”kommer 

strömmande från alla håll och kanter”. Trots att styrkorna försöker sätta stopp så skapas 

bilden av att människorna som demonstrerar är så många att de kommer lyckas till slut. En 

form av motsatt dragkamp gestaltas när de två drabbar samman.  

Under andra delen av artikeln målas också en mer konkret scen upp där läsaren på 

nära håll först får möta demonstranten med de nystrukna byxorna. Denna demonstrant och 

hans ”klunga” möter sedan polisen och en kaosartad bild målas upp. ”En pansarbil bestyckad 

med vattenkanon sopar iväg en hotfull högtrycksstråle.”, ”polisen jagar folk från gränd till 

gränd, som kaniner”. Ännu en liknelse, denna om kaniner, visar på att demonstranterna är 

många, oskyldiga och svåra att fånga. Det beskrivs också hur några män bär iväg på sin 
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livlösa kamrat. Aktörerna placeras här i en hotfull och krigsliknande miljö där fara för liv 

hotar då de möter de polisstyrkor som läsaren redan förstått är mycket farliga. 

Demonstranterna pendlar här mellan att vara offer och samtidigt vara handlingskraftiga, då de 

också beskrivs som ”djärvare och djärvare”.  

Ohlsson skriver också att ”När mörkret föll liknade den Egyptiska staden en 

krigszon”. Ordet krigszon är starkt och värdeladdat men stämmer också bra överens med de 

bilder som finns på uppslaget. Den största bilden föreställer en mörk gata med brinnande 

bilar. Gatsten och skräp ligger över hela gatorna och barn och vuxna befinner sig mitt bland 

detta. På sidan finns även två mindre bilder som föreställer polisstyrkorna och den tårgas som 

kommer ut när en av dem avfyrar. Den andra föreställer en kvinna med slöja och skinnjacka 

som verkar ha svårt att andas. Bildtexten berättar att hon har beskjutits med tårgas. I 

marginalen finns även en faktaruta som bland annat berättar att västländerna ställer sig 

välkomnande till demokrati och mänskliga rättigheter i landet vilket enligt eurocentrismen 

visar att de normer som väst har bör anammas av resten av världen. (Eriksson et al 2005, s. 

14, Amin 1989, s xii). 

Denna dragkamp mellan det onda och det goda som etablerats under hela artikeln 

följer med ända till slutet. Artikeln avslutas hoppfullt med ännu en liknelse i meningen ”Men 

trots våldet rör sig massan framåt, obevekligt som en flodvåg”.  

3) 2011-01-31, Revolutionens femte dag. Karin Östman, Aftonbladet  

(s. 6-7, sektion: general) "FOLKET STYR PÅ GATORNA" dundrar rubriken med tunga 

versaler mot Aftonbladets läsare den 31 januari 2011. Karin Östmans reportage berättar 

dramatiskt om Kairo och artikeln inleds med: "När utegångsförbudet närmar sig hörs plötsligt 

ett dån. Militärens jaktplan flyger på låg höjd i cirklar runt centrum som för att fösa 

människorna från gatorna". Reportaget ligger över ett helt uppslag varav större delen används 

till en bild på demonstranter som sitter och står uppe på ett tak som tornar upp sig över 

folkmassan, de ser ut att hålla uppsikt. Bild, text och rubrik samverkar och helhetsintrycket är 

att folket tagit över i Kairo, att Tahrirtorget är fyllt med folk men att de bevakas av militären. 

Författaren beskriver folket som en enhet: "...det egyptiska folket fortsätter att trotsa regimen. 

Beväpnade med golfklubbor, gevär och sablar styr nu folket på gatorna". Med detta folk på 

ena sidan och de statliga maktmedlen på den andra bygger Östman upp en polemik vilket 

visar på ideologisk vinkling (Gripsrud 2002, s. 241, 254, 256). "I mitten av torget har några 

satt upp två tält på gräset. Små eldar brinner för att skänka ljus och värme. En man går runt 

med ett fat med hembakade kakor och bjuder de hungriga". Med hjälp av några rykten 
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beskriver Östman regimen som opålitlig och kanske farlig. "Flera som vi pratar med säger att 

laglösheten bara är en strategi från president Mubarak för att visa folket att kaos är det enda 

alternativet till hans styre". "Skräcken för plundrare – som många hävdar i själva verket är 

säkerhetspoliser utklädda till banditer – är stor". Något stycke senare sätter Östman den 

"avskydda polisen" i kontrast mot ett barn som skadats när poliserna försökt stoppa 

demonstrationerna. "– Min tioårige son Ahmed har fortfarande svårt med andningen efter att 

polisen använde tårgas mot honom i tisdags", säger pappan.  

I sin helhet ställer sig texten på folkets sida genom att visa hur vänliga och hoppfulla 

demonstranterna är. (Gripsrud 2002, s. 241, 254, 256). Hon citerar demonstranter och återger 

demonstranternas krav, men militären, staten eller polisen kommer inte till tals. Östman väljer 

dessutom att ta med osäkra rykten som smutskastar regimen. Om det finns de som stöttar 

Mubarak eller oroar sig inför framtiden så blir de inte nämnda och kommer således inte till 

tals. Det sista pratminuset i reportaget använder författaren en enskild demonstrant som 

textens representant för hela det egyptiska folket när han säger: "Vi vill leva tillsammans, 

muslimer, kristna och judar. I fred, frihet och samförstånd. Vi vill ut ur buren". “Vi” som vill 

ut ur buren blir på så vis “vi” som vill ha demokrati, “vi” – Egyptens folk.  

4) 2011-02-02, Miljonmarsen, revolutionens sjunde dag. Bitte Hammargren, SvD  

(s. 6-7, sektion: utrikes) "Spelet förlorat för envis Mubarak" är rubriken på Bitte 

Hammargrens stora reportage om läget i Kairo, Egypten den 2 januari 2012. Ingressen 

förtydligar reportagets ståndpunkt: "Spelet är över för Hosni Mubarak. Men en tjurskallig 

gammal envåldshärskare vägrar att inse det. Trots strypta kommunikationer samlades igår 

omkring en miljon människor i centrala Kairo med ett krav: president Mubarak måste avgå."  

Reportaget fyller ett uppslag vars högra sida täcks av en stor bild. Bilden är tagen uppifrån 

och visar tusentals människor som demonstrerar Helhetsintrycket är att detta är en massiv 

folkrevolution och att presidenten inte längre har någon möjlighet att sitta kvar. Hammargren 

förklarar att "människor ur alla samhällsskikt strömmade till" och bilden av Egypten som en 

sammansvetsad enhet förstärks av andra element i texten. Bland annat genom konstruktionen 

av en folksjäl med en gemensam kampvilja – "Elden brinner sedan länge i den egyptiska 

folksjälen". Hammargren väljer också att citera en talkör som skanderar "muslimer och 

kristna tillsammans i Egypten!". I ett referat förstärks samma tendens genom att texten 

introducerar gruppen "de vanliga egyptierna". Och det är "De (som) hoppas att världen 

äntligen ska lyssna på vanliga egyptier." Beskrivningen av enhetlighet visar indirekt på 
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gränsen till ”de andra” egyptierna som inte delar västerländska normer och underförstått är 

”ovanliga” (Eriksson et al 2005, s. 17, 41, Hall 1997, s 238, 240). 

Samtidigt är Hammargren noggrann med att påpeka att en ung kvinnlig läkarstudent 

som citeras inte är islamist, "Hon bär en islamsk huvudduk men är inte islamist", hon 

förtydligar även att källor hon anger för att stärka fakta är personer från västvärlden "Bland 

gripna plundrare har man tidigare i veckan träffat flera personer vars id-kort visade att det är 

poliser, uppger trovärdiga västkällor för SvD." På samma vis understryker författaren att det 

"bara var en minoritet" av demonstranterna som deltog i muslimernas middagsbön och att 

"åtskilliga egyptier kom fram till SvD:s utsända för att betona att detta inte är en islamisk 

revolution". Detta tolkar vi som ett sätt för Bitte Hammargren att hålla ett lämpligt avstånd till 

eller negligera de islamistiska demonstranter som sannolikt också fanns på torget. En grupp 

oppositionsledare gestaltas så här "I folkhavet såg jag den liberale sekulära ledaren Ayman 

Nour – som sattes i fängelse efter att han försökt utmana Mubarak i ett riggat presidentval – 

pressa sig fram bland jublande anhängare. Efter honom kom en klunga ur det Muslimska 

brödraskapet." Hur demonstranterna förhåller sig till representanterna för det Muslimska 

brödraskapet skildras inte, inte heller nämns deras namn eller om de varit fängslade för sina 

åsikter. Framförallt är det tydligt att författaren valt att separera den sekuläre och liberale 

ledaren från islamisterna i samma följe. 

5) 2011-02-07, Revolutionens tolfte dag. Cecilia Uddén, Ekot 

(tredje rubrik, 05.50-09.05) Reportaget inleds med en påannonsering som börjar med att 

berätta att ”utegångsförbudet idag kortats ännu en gång” men går sedan snabbt vidare till en 

förklaring om att samtidigt så ”oroar sig många i omvärlden för ett islamistiskt    

maktövertagande   om  president Mubarak försvinner.”. Vilka de ”många i omvärlden” är 

får lyssnaren aldrig veta men orden ”islamistiskt maktövertagande” kan associeras till bilden 

av islam i svenska medier med förtryck, och fundamentalism och därför uppfattas som 

negativt och hotfullt. Påannonseringen fortsätter med att presentera motpolen. ”Men 

proteströrelsen betonar istället enighet mellan muslimer och kristna som förenas i kravet på 

Mubaraks avgång”. På detta vis målas det upp två åsikter om läget som står emot varandra. 

Själva reportaget går ut på att visa att det visst är så att demonstranterna står enade och att 

muslimerna inte är ett hot. 

I påannonseringen betonas också flera gånger att deras korrespondent varit på en 

”kristen mässa” och att denna talat med ”både kristna och muslimer”. Även inslaget inleds 

med att reportern Cecilia Uddén berättar om de kristna på torget. Hon använder positivt 
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laddade ord för att visa det positiva i ”den helande och upplyftande synen av lyckliga 

kristna   som sjunger psalmen Salem, fred tillsammans med muslimska systrar och 

bröder.” Här utgår hon från de kristna, de är huvudpersonerna. Hon berättar också om ett 

bibelcitat som prästen läser ”ur Lucas fjärde kapitel”. Detta är ett retoriskt 

igenkänningsknep som skapar förutsättningar för inlevelse (Gripsrud 2002, s. 278-279). 

Uddén betonar sedan hur de tillsammans ropar ”BRÖD,   FRIHET  mänsklig värdighet”. 

Detta är starka ord och påminner kanske lyssnaren om grundläggande behov och kanske även 

den något liknande parollen från den franska revolutionen vilket kan skapa förståelse eller 

igenkänning. Det som betonas allra starkast i reportaget blir extra tydligt för att reporterns 

varvar texten med ljudinslag som förstärker budskapet. Hon berättar hur de ropar ”I JESU 

NAMN”, därefter hörs ljudet av hur folkhopen ropar på arabiska. Därefter fortsätter hon: 

”OCH I MUHAMMEDS namn”. Applåder och rop hörs. Därefter berättar hon hur de ropar 

”muslimer och kristna står enade hand i hand”. Det fortsätter också med metaforer som ” 

Kyrkklockor och böneutrop    MOT  tortyr”.  

 Under reportaget pratar reportern med två olika män som båda ställer sig till 

demonstranterna. Båda förstärker budskapet att ”här   på Tahrirtorget står vi enade” och ” 

Vi  har  inga   problem med det Muslimska brödraskapet, säger han. Vi   har   problem 

med regimen Mubarak.”. Den ena målas dessutom upp som en ” mordisk Jihadist” men så 

visar reportern på kontrasten när han sedan ” hyllar sina kristna bröder”. Det enda som under 

reportaget framkommer om omvärldens oro är ”Många tyckare och bedömare avfärdar detta 

som revolutionsromantiska illusioner”. Genom att använda de mindre seriösa och specifika 

orden ”tyckare och bedömare” undermineras förtroendet för dessa.  

6) 2011-02-10, Fortsatta demonstrationer. Bitte Hammargren, SvD 

(sida 19, sektion utrikes) Rubriken till denna text lyder ”Unga egyptier får äldres stöd”. En 

förhållandevis neutral rubrik som får stå som ingång i texten. Ingressen indikerar på att 

artikeln handlar om två kvinnliga professorer som ska representera ”de äldre” i Egypten och 

som stöder ”de ungas” revolt. Texten handlar dock inte alls till största delen om hur de äldre 

stöder de ungas revolution och detta på två sätt. 

Istället ägnas nästan hela texten åt att beskriva hur läget ser ut mellan kristna och 

muslimer samt hur det ser ut för partiet Muslimska brödraskapet. Detta går att ana redan i 

ingressen där det står att ”SvD träffade två universitetslärare – en kristen och en muslim  – 

som har fått nytt hopp om framtiden.” Tankstrecken visar på att reportern verkligen vill 

markera deras religiösa tillhörighet. Vidare tar artikeln upp att det har utvecklats en solidaritet 
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mellan kopter och muslimer på Tahrirtorget. Detta ger intrycket av att de var mycket 

splittrade innan. Ett intressant pratminus är också ”Man har försökt skrämma oss med att 

Muslimska brödraskapet skulle ta över ifall det blir ett maktskifte i Egypten /…/, säger Iman 

Ezzeldin som är skeptisk till vad Muslimska brödraskapet står för.”. Men hennes kollega får 

också komma till tals och säger ”Jag brukar alltid säga att man inte kan utesluta dem och att 

de inte är så farliga.”. Skribenten visar därmed på olika synsätt kring detta parti. Orden 

”skrämma” och ”skeptisk” samt den andra kvinnans formulering ”inte så farliga” visar ändå 

på att Muslimska brödraskapet inte är något positivt. Detta uppfattar vi också som artikelns 

budskap då det är ett återkommande element i texten. Texten vill också lugna den 

västerländska läsaren och återkommer flera gånger till det faktum att demonstrationerna ”inte 

kommer leda till en islamisk revolution”. På detta vis förringas den arabiska kulturen vilket 

visar drag av eurocentrism (Eriksson et al 2005, s. 14, Amin 1989, s xii). 

Den enda bilden till detta reportage är ett foto taget ur underifrånperspektiv vilket ger 

känslan av att detta är starka kvinnor. De bär ingen slöja och har på sig byxor och skjorta och 

passar alltså inte in på stereotypen av en egyptisk kvinna. Detta dels på grund av sin klädsel 

och dels på grund av att de verkar mer aktiva än passiva. Dessa kvinnor verkar istället passa 

den stereotypa bilden av kvinnor från väst. Bilden skulle kunnat finnas intill i stort sett vilken 

artikel som helst. Detta stämmer väl överens med resten av artikelns västperspektiv. Vi tolkar 

det som att artikeln vill säga att dessa kvinnor är lika oss och de vill ha samma demokrati som 

oss, de är inte intresserade av någon, som Hammargren skriver ”islamistisk diktatur”.  

7) 2011-02-12, Firandet efter Mubaraks avgång. Staffan Lindberg, Aftonbladet  

(s. 6-9 sektion: general) Denna artikel är publicerad dagen efter Mubaraks avgång och är 

skriven av Aftonbladets korrespondent Staffan Lindberg. Det bildrika reportaget brer ut sig 

över två uppslag. Rubriken ”Frihet! Frihet!” gestaltas tydligt i en stor bild som föreställer en 

folkmassa där människorna gör peace-tecknet och viftar med Egyptens flagga. På nästa sida 

fortsätter texten med rubriken ”I natt firar vi, imorgon jobbar vi” och ackompanjeras även de 

med stora bilder av samma sort. Bilder som tillsammans med rubrikerna förmedlar glädje 

över att Mubarak har avgått.  

Berättelsen som byggs upp tar sin början mitt i Kairo precis innan nyheten om 

Mubaraks avgång förmedlas. Därefter får läsaren följa med i skildringen av denna dag. Redan 

i ingressen sätter den gestaltande tonen prägel då reportern skriver ”Jublet sprider sig som en 

tryckvåg genom Kairo. En hatad president har gett upp”. Liknelsen om en tryckvåg skapar 

associationer om hur snabbt och kraftfullt människorna reagerar. Även i brödtexten 
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återkommer metaforer av liknande slag, såsom ”en våg av frihet”, där havets styrka kan 

associeras. Reportern beskriver vidare hur han ”Pressades framåt i folkmassan, nästan sögs 

genom gatorna”. Också ordet ”sögs” kan tolkas som starka krafter, såsom havets 

undervattensströmmar som inte går att streta emot. En mer konkret liknelse som reportern gör 

är ”det kunde ha varit efter VM-finalen i fotboll, bara oändligt mycket större.”. Han liknar 

också folkmassan med ”publiken under en rockkonsert” som också det kan tolkas som en 

mäktig känsla. De två sista liknelserna är sådana som en västerländsk person kan identifiera 

sig med vilket ökar läsarens inlevelse (Gripsrud 2002, s. 278-279). Något annat som också 

väcker uppmärksamhet är hur soldaterna som stått och tittat på till slut ”inte kunde hålla 

tillbaka känslorna” och valde att delta i firandet. Då soldater vanligtvis inte brukar framställas 

som känslosamma så kan detta uppfattas som att det här verkligen var något extraordinärt. 

Texten som helhet kan tolkas som en hyllning till det som hänt. Reportern beskriver 

hur han går längs med gatorna ”i en stad där allt hade förändrats.” Metaforen om 

pånyttfödelse är också något som sätter hela reportagets ton då det både får inledas med ”ett 

land är fött på nytt” och avslutas med en beskrivning av människorna som ”trotsat makten för 

att låta Egypten födas på nytt.”. 

8) 2011-02-17, Fem dagar efter Mubaraks avgång. Erik Ohlsson, DN 

(s. 22-23, sektion: världen) Rubriken till denna artikel lyder ”Brödraskapet ger fattiga ett 

alternativ”. Den gestaltas över nästan ett helt uppslag med tre bilder som alla visar hur det ser 

ut på det sjukhus som Muslimska brödraskapet driver. Kvinnor i slöja samt män i 

sjukhuskläder eller vardagliga kläder som skinnjacka, hjälper patienterna. Rubriken fyller på 

med information och indikerar att det Muslimska brödraskapets hjälporganisation behövs och 

är viktig. Ingressen däremot tar upp något helt annat. Den beskriver att Muslimska 

brödraskapet har en stark folklig förankring men att brödraskapet är ”en av de mest omstridda 

maktspelarna” och att ”Samtidigt oroas många egyptier av dess islamistiska budskap.”. 

Budskap som texten förmedlar mellan raderna visar skillnaden mellan egyptier generellt och 

islamisterna ”de andra”. Att på detta sätt inte tillåta gråzoner upprätthåller sociala hierarkier 

och västerländska dominansrelation till den arabiska kulturen (Eriksson et al 2005, s. 17, 41, 

Hall 1997, s 238, 240). 

Reportern drar några egna slutsatser: ”Det vi ser på Farouksjukhuset är en viktig 

förklaring till den islamistiska folkrörelsen Muslimska brödraskapets stora popularitet”. Han 

skriver också ”Genom en blandning av gräsrotsarbete, välgörenhet och propaganda har 

rörelsen vuxit till en maktfaktor som inte kan förbises”. Ordet ”propaganda” ger inte positiva 
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associationer och inte heller att de är en ”maktfaktor”. Att denna maktfaktor inte kan förbises, 

enligt journalisten, förstärker den negativa bilden.  

Textens aktörer består av fyra olika personer där två av dem har fått representera det 

Muslimska brödraskapet och två har fått vara emot dem. Genom att ställa dessa personers 

argument mot varandra har reportern byggt upp en polemik i texten. De två männen från 

denna sida som kommer till tals genom direktcitat. Den ena presenteras som ”professor” 

vilket ger honom trovärdighet, den andra är ”en av rörelsens ledande ideologer och talesmän”. 

Sjukhuset ger ett seriöst intryck när textförfattaren skriver att där finns ”närmare två hundra 

välutbildade läkare”. Talesmannen får sedan säga att ”Vi vill ha demokrati i Egypten”. När 

andra sidan får komma till tals så skriver först reportern ”många egyptier är skeptiska mot 

Muslimska brödraskapets demokratiska uppsåt”. Därefter citeras de: ”jag litar inte på dem. 

Jag tror att de har en dold agenda” och ”Får de tillräckligt mycket att säga till om så kommer 

det att drabba alla egyptiska kvinnor som vill leva ett mer västtillvänt liv.”. Ur ett eurocentrisk 

perspektiv som ser den egna kulturen som överordnad andra är den något negativt att inte ha 

möjlighet att leva ett västtillvänt liv. Det underförstådda budskapet att den västerländska 

modellen är att föredra visar på reproduktionen av ett hegemoniskt normsystem 

(Nationalencyklopedin: postkolonialism, 2012).  

Texten förmedlar en viss rädsla för att detta parti som på ytan verkar vara ”gott” och 

hjälpa behövande, men egentligen kanske är ”farligt” och är ute efter en islamistisk diktatur. 

Att islamisterna i politiken skulle vara ute efter diktatur framgår inte rakt ut, utan indirekt 

genom att alla som citeras får uttala sig i vad de tror och tycker om Brödraskapets 

”demokratiska uppsåt”. Detta kan signalera att islamistiskt styre är synonymt med motsatsen, 

alltså diktatur eller någon form av skendemokrati.  

Sammanfattning startperiod 

Specifikt för den här perioden är en mycket tät rapportering i alla våra medier. Några 

tendenser och mönster som vi sett i nästan samtliga analyser under perioden är en hoppfull 

ton och en hyllning till de som demonstrerar för demokrati och röster som uttrycker åsikter 

som liknar västerländska ideal. I nästan alla analyserna är också demonstranterna synonyma 

med hela det egyptiska folket. Mer än hälften av texterna låter också demonstranterna eller 

någon form av representant liknas vid ”oss” i väst och det skapas ett gemensamt ”vi” som 

kämpar emot “den onda” regimen Mubarak. På så vis införlivas det egyptiska folket i ett 

västerländskt ”demokrati-vi”.  
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8.2 Textanalyser från mittperioden: 2011-11-19 till 2011-12-30  

1) 2011-11-24, Fem dagar före första valomgången. Bitte Hammargren, SvD 

(s. 38, sektion utrikes) Rubriken till denna artikel lyder ”Militären fast vid makten”. Detta 

kompletteras med en underrubrik: ”Medlemmar i militärrådet riskerar ställas inför rätta vid 

övergång till civilt styre”. Ordet ”riskerar” eller ”risk” signalerar att detta skulle vara något 

negativt. Ingressen inleds därefter med ”Förvirring präglar det egyptiska samhället under 

revolutionens andra fas” och avslutas med ”För militärrådet blir det allt farligare att lämna 

ifrån sig makten till ett civilt styre.”. Att något blir ”farligt” signalerar förstås också att 

situationen är hotfull och olycksbådande. Ordet ”förvirring” stämmer överens med hur 

situationen i Kairo beskrivs under resten av artikeln. 

Trots att demonstranterna, till skillnad från motparten militären, får komma till tals 

och ta upp en stor del av artikeln med direktcitat så beskrivs inte demonstranterna särskilt 

positivt. Detta blir framförallt tydligt när reportern beskriver hur de två drabbar samman och 

att kravallpolisen har ”rustat sig likt en anti-terroriststyrka”. Att de liknas vid detta innebär en 

indirekt kommentar mot demonstranterna: de är terrorister. Detta är ett värdeladdat ord som 

leder till tydliga negativa associationer. De enskilda demonstranterna presenteras däremot inte 

lika negativt. En av dem tituleras som ”en demokratiaktivist på Tahrir”. Benämningen 

“aktivist” kan uppfattas som mindre positivt än demonstrant men när aktivismen handlar om 

just demokrati så ökar ändå den positiva tonen. De andra två presenteras: en ”läkare som ger 

sjuka första hjälpen” och en ”koptisk ingenjör”. Både yrket läkare och ingenjör ger 

trovärdighet, den senare jobbar dessutom i USA. Något som är anmärkningsvärt är dock att 

denne kristna får uttala sig mycket och breda ut sina åsikter om hur relationen mellan kristna 

och muslimer är, trots att detta inte hör till vad artikeln handlar om. ”Det görs inga skillnader 

mellan muslimer och kristna. De är alla lika”. 

Scenen som målas upp är ett mörkt Kairo. Detta beskrivs genom liknelser som ”Kairo 

liknar en krigszon” vilket signalerar någon form av kaos samt en hotfull bild där dödshot är 

konstant närvarande. Men här skrivs också ”Under 25-januari-revolutionen /…/ fanns en 

feststämning på Tahrir. Då gick även småbarnsfamiljer dit. Och då fanns en folklig enhet”. 

Detta citat tyder på att läget nu är det motsatta. Det framkommer också att så är fallet när 

artikelförfattaren skriver ”Den ungdomskoalition som leder massprotesterna präglas också av 

inre motsättningar. Många medger att koalitionens tredje fas innebär ett farligt läge”. Här 

bekräftas den negativa och hotfulla bilden av läget. Samtidigt blir kontrasten till hur 

stämningen var ett halvår tidigare tydlig. Ett av citaten beskriver dessutom indirekt att man nu 
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måste ta till våld eftersom de lärt sig att ”helt fredliga revolutioner blir kidnappade” och att 

”det inte räcker med fredliga metoder”.  

Den enda bilden till artikeln föreställer ett gäng män, merparten är mycket unga, vissa 

så unga att de snarare är barn. De ser trötta och slitna ut och de bär alla kläder i stil med jeans, 

t-shirt och jacka. De är mycket smutsiga, flera skadade och runt halsen hänger munskydd av 

olika slag. Detta är demonstranterna. De skulle lika gärna kunna vara ”frihetskämpar” som 

”demokratiaktivister” eller ”terrorister” – om det inte vore för att de ser trötta ut men också 

kaxiga. Flera av dem står och röker och bilden är tagen ur ett underifrånperspektiv. Genom att 

på detta sätt konsekvent förknippa aktivisterna med negativt laddade attribut och scener 

förstärks artikelns underliggande budskap att aktivisterna är ett problem snarare än en tillgång 

(Gripsrud 2002, s.209-210, 216). 

2) 2011-11-24, Fem dagar före valet. Katja Magnusson, Ekot 

(Andra rubrik, 02.25-04.10) Reportaget inleds med en påannonsering som förklarar att ”det 

blir ett val som planerat trots den senaste tidens oroligheter.”. Betoningen på ordet ”trots” är 

mycket tydlig och blir en ingång i reportaget som börjar med ett ljudinslag där en man talar 

kraftfullt på arabiska. Det är ledaren för Egyptens valkommitté som kommer till tals. 

Magnusson beskriver därefter hur militärledningen i Egypten är redo att genomföra valet 

under alla omständigheter”. Den starka betoningen på de sista orden ger intrycket av att de 

är mycket bestämda men också lite oresonliga, något som kan uppfattas negativt. Lyssnaren 

kan få känslan av att folket vill något annat eftersom frågan lyfts så starkt och 

påannonseringen berättade att valet genomförs ”trots den senaste tidens oroligheter”. 

Reportern fortsätter sedan med att förklara att folket kräver ”militärrådets avgång” vilket 

förstärker intrycket att militärledningen gör något som folket inte vill. Något som i en 

demokrati brukar betraktas som dåligt.  

Reportern berättar också att militärrådet har gått ut med en offentlig ”ursäkt till de 

som dödats på torget”. Detta referat kommenteras genom texten ” Men,   som  en  egyptier  

sade  idag: en ursäkt från DEM är som att DÖDA NÅGON och sedan gå på 

begravningen”. Ordet ”Men” i början på meningen betonas mycket och skapar i detta fall en 

form av motsatsförhållande där det som kommer efter ”men” blir det som uppfattas som det 

viktiga eller det korrekta. Detta gör att uttalandet från militären blir misstroendeförklarat. 

Liknelsen som tas upp är också mycket extrem då det handlar om teman som liv och död. 

Detta sätter en mycket tydlig prägel på hela reportaget: militären spelar rollen av ”de onda” 

och detta visar på en ideologisk vinkel i texten (Gripsrud 2002, s. 241, 254, 256). 
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Därefter får en egyptisk kvinna komma till tals. Hon presenteras med förnamn och får 

ta en stor plats i reportaget. Det som betonas hårdast är att hon vill se att ” militärrådet avgår 

omedelbart” samt att ”vi ska se till att det inte blir valfusk och vi ska göra vår röst hörd 

och se till att vi verkligen når fram. OCH DE VI VÄLJER,  SKA BLI VALDA.”. På så vis 

får hon representera hela det egyptiska folket och ”deras” åsikt blir tydlig. Att dessa åsikter 

som stämmer väl överens med västerländska ideal dels får stort utrymme och dels tillskrivs 

hela reproducerar eurocentristiska drag av dessa ideal är bättre än de andra (Eriksson et al 

2005, s. 14, Amin 1989, s xii).   

Reportaget tycks som helhet vilja säga till lyssnaren att militären inte är att lita på samt att 

folket vill ha ett rättvist val – detta kan militären inte ge dem. 

3) 2011-11-27, Två dagar före valet. Erik Ohlsson, DN  

(s. 22-23, sektion: Världen) "Oron får dem att längta tillbaka till tiden med Mubarak" lyder 

rubriken under en stor bild med fyra arabiska kvinnor. En av dem håller ett barn på armen, de 

andra tre är svartklädda tanter. En av dem ler stort och blundar, hennes enda tand syns tydligt. 

Reportaget av Erik Ohlsson (text) och Anders Hansson (foto) fyller ett uppslag. Det finns 

även två mindre bilder och alla tre är ovanliga i rapporteringen om revolutionen. Det är det 

vardagliga Egypten som presenteras.  

Som helhet bärs reportaget fram som ett outtalat men tydligt budskap - dessa fattiga, 

politiskt okunniga, religiösa medeltidsmänniskor, muslimska extremister och 

fundamentalister ska också rösta i det Egyptiska valet. Detta låter hårt, men framgår vid en 

djupare läsning av texten, vilket vi nu ska visa. Erik Ohlsson tar oss med till ett av Kairos 

fattigaste områden, han beskriver de ruckliga husen och sopstanken i den smala gränderna. 

Därefter ställer han denna "värld" i skarp kontrast till demonstranternas: "Vi är bara tio 

minuters taxifärd bort från demonstranterna på Befrielsetorget, men har hamnat i en annan 

värld, där medeltida hantverksyrken som förtenning och kopparslagning fortfarande 

praktiseras och kvinnorna utan undantag är beslöjade." Associationen till medeltiden ihop 

med den stora bilden på den svartklädda kvinnan som ler med öppen mun, slutna ögon och en 

enda tand ger en bild av att dessa människor faktiskt lever liv så som man levde på 

medeltiden. Denna beskrivning kan ses som ett symboliskt attribut som används för att bygga 

upp den scen eller stämning som journalisten vill förmedla. (Gripsrud 2002, s. 209-210, 216) 

Reportaget handlar om valet och textens poäng beskrivs som att "det kommande 

parlamentsvalet märks även här". Med andra ord - även dessa (medeltids)människor ska rösta. 
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Ohlsson berättar vidare att kvinnorna är kristna kopter, en minoritet i Egypten. Hemma hos 

kvinnorna kliver skribentens jag in i texten.  

Jag frågar Fawzya om det stundande valet. Tänker hon rösta? – Ja, det ska jag göra, men jag 

vet inte på vilket parti. Församlingen har lovat att skjutsa oss till vallokalen och pastorn 

talar om vilken valsedel vi ska ta, säger hon. När Fawzya ser mitt förvånade ansiktsuttryck 

lägger hon till: – Vi är enkla människor, vi förstår oss inte på politik. Kyrkan är det jag litar 

på.  

Genom att låta Fawzya själv beskriva sig som politiskt okunnig, enkel och helt okritisk till sin 

församling så slipper skribenten den obekväma uppgiften att själv stå för orden. Men att ta 

med citaten är förstås ett medvetet val och syftet är uppenbart – att understryka graden av 

okunnighet och religionens betydelse för de fattiga i Kairo – även när de ska rösta och även 

om de är kristna kopter och inte muslimer som majoriteten av landets röstberättigade. I nästa 

pratminus får en av kvinnorna presentera Salafisterna genom att berätta att några av dem bränt 

deras kyrka. Genom att addera detta symboliska attribut eller handling så förstärks reportagets 

vinkel och underliggande budskap (Gripsrud 2002, 209-210, 216). 

Salafisterna presenteras alltså som de onda och kopterna som deras offer. Här är det 

viktigt att komma ihåg att texten handlar om valet och att Salafisterna deltar med ett parti, det 

skriver inte författaren. Gruppen beskrivs i en parentes med orden "muslimska extremister". 

Nästa mening fortsätter i samma anda "Imbaba räknas som de islamiska fundamentalisternas 

starkaste fäste i Kairo. Ute på gatan möter vi tre män som tänker rösta på Muslimska 

brödraskapets parti, Frihets- och rättvisepartiet". Först en mening om att området härbärgerar 

mycket islamiska fundamentalister och sedan direkt vidare till män på en gata i detta område 

som alla tre ska rösta på det Muslimska brödraskapet. Detta ger en tydlig bild av att 

Muslimska brödraskapets parti också är fundamentalister. De beskrivs alltså genom 

gestaltande element som antagonister, vilket visar på vilken sida reportern ställer sig 

(Gripsrud 2002, s. 241, 254, 256).  

4) 2011-11-29, Den första valdagen. Bitte Hammargren, SvD 

(s. 12-13, sektion: utrikes) Detta reportage om Egyptens första fria parlamentsval på trettio år 

inleds med rubriken "Kraftmätning att vänta efter valet". Bortsett från en spalt med notiser 

täcker reportaget ett helt uppslag. På en stor bild ser vi en kö med enbart kvinnor som ska 

rösta. Frånvaron av män i bilden skapar förväntningen att reportaget handlar om de egyptiska 

kvinnorna. Men texten handlar om valet, inte om kvinnorna. Helhetsintrycket är spretigt, men 

ingressen återför fokusen på artikelns poäng "I kö för att rösta. Känslan av arabisk vår, med 
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feststämning och förväntan, fanns åter där under den första valdagen i Egyptens 

parlamentsval efter Mubaraks fall. Människor köade i timmar utanför vallokalerna i hopp om 

att detta val ska bana väg för demokrati."  

Texten gestaltar på olika sätt egyptiernas tålamod och ökade intresse för att rösta. 

Totalt kommer två personer till tals har i texten, det är två egyptier vid vallokalerna. Båda har 

röstat på samma parti – Det egyptiska blocket, vilket beskrivs som "återhållsamma liberaler". 

Bitte Hammargren förklarar att analytiker väntar sig en maktkamp mellan militärrådet och det 

nya parlamentet samt redogör för möjliga valresultat. Hammargren skriver "Brödraskapet kan 

vänta sig att det blir skördetid i fattiga stadsdelar efter att de i årtionden har bedrivit ett socialt 

arbete för de mest utsatta" och att "Ingen väntar sig annat än att Muslimska brödraskapet drar 

längsta strået." Ordet skördetid antyder att Muslimska brödraskapet genomfört 

välgörenhetsarbetet med avsikt att vinna fattigas röster och på så vis nå makten. Hon nämner 

inte att organisationen var förbjuden under Mubaraks regim eller att flera av deras ledare 

fängslades. Ingen företrädare för de väntade vinnarna kommer till tals. Istället förklarar 

Hammargren att "...egyptiska liberaler eller vänstermänniskor oftast inte alls är lika rädda för 

denna rörelse som många i väst". Hammargren utgår från att läsarna ser Brödraskapet som en 

grupp att vara rädda för. Hon antar att egyptiska liberaler och egyptisk vänster har tillräckligt 

mycket gemensamt med läsarna för att trovärdigt bedöma hur hotfullt partiet egentligen är. 

Här ser vi hur identifikation kan föra läsaren närmre handlingen i artikeln (Gripsrud 2002, 

278-279) men också hur identifikationen förstärker läsarens självbild genom särskilja "de 

andra" (Eriksson et al 2005, s. 17, 41, Hall 1997, s 238, 240). 

 Reportern skriver vidare att liberalerna och vänstern i stället väntar sig "att 

Brödraskapet kommer att tvingas kompromissa om de måste ta ansvar för politiken." Genom 

att skriva Brödraskapet "tvingas kompromissa" antyder Hammargren att de inte kommer göra 

det självmant, hon berättar dock inte vad det är partiet faktiskt vill göra. Istället hänvisar hon 

Brödraskapets väljare till vissa grupper av befolkningen: "Dessa rörelser kan få många röster 

bland Egyptens fattiga, inom arbetarklassen och bland jordlösa bönder." Underförstått är att 

författaren antar att de mer resursrika samhällsgrupperna inte röstar på de partierna med 

anknytning till islam.  

Hammargren väljer även att skriva om “rörelsen” Muslimska brödraskapet istället för 

om deras parti Frihets- och rättvisepartiet  – detta trots att artikeln handlar om ett 

parlamentsval. Därefter avslutas texten så här: "Röstandet följer inte alltid religiös 

tillhörighet. Muslimska Rania Adel, 24, i islamisk huvudduk visade glatt upp sitt lillfinger 

färgat av vallokalens blåa bläck. - Jag röstade på en kristen affärsman, Naguib Sawiris, i Det 
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egyptiska blocket för att jag vet att han vill göra det bästa för Egypten. Det här landet har två 

religioner och jag vill inte blanda religion i politiken." Mellan raderna bär texten som helhet 

på budskapet att det islamistiska partierna Brödraskapet och Salafisterna gör just detta - 

blandar religion och politik så till den grad att författaren kallar dem rörelser istället för 

partier.  

5) 2011-11-30, Demonstrationer efter första valdagen. Erik Ohlsson, DN 

(s. 20, sektion: världen) Artikeln inleds med rubriken ”Nya våldsamheter på Befrielsetorget i 

natt”. Ordet ”våldsamheter” ger en negativ bild av protesterna. Ingressen fortsätter i samma 

tonläge: ”protesternas pulsåder, Befrielsetorget, exploderade i våld efter några dagars lugn”. 

Liknelserna med pulsådern som exploderar ger extra kraft till beskrivningen av det våld som 

pågår. Den ton som sätts an i rubrik och ingress finns med i hela artikeln. Det är en hotfull 

bild av Kairo som förmedlas där två diffust formulerade grupper beskrivs. De båda går i 

polemik mot varandra men ingen av grupperna beskrivs särskilt positivt. Demonstranterna 

som har “ockuperat torget” jämförs med de “fredliga demonstranter” som lyckades få bort 

Hosni Mubarak från makten ett halvår tidigare. Underförstått är att dessa demonstranter inte 

längre är fredliga, alltså använder de nu våld och beskrivs med det inte lika positiva ordet 

“ockupanter” och ”regimkritiska aktivister”. Sammantaget ger detta en bild av att de beskrivs 

mindre positivt än de gjorts tidigare. Längre fram i artikeln tituleras de dock som en 

“organisationskommitté” vilket kan uppfattas som mer positivt. Andra gäng beskrivs i mer 

negativa termer såsom “mobben” och att de slåss ihop med “professionella bråkmakare”. 

Bilden till artikeln visar hur mörka gestalter springer och kastar något. Den går i mörka och 

gulaktiga färger, med hög kontrast. Fotografiet är taget bakifrån ur ett underifrånperspektiv 

och förmedlar en hotfull stämning. Känslan som skapas av bilden stämmer också överens med 

den scen som målas upp i artikeln. Vilket av gängen som syns på bilden är dock svårt att säga. 

Texten inleds med en beskrivning som visar hur ”farligt” läget är när textförfattaren 

skildrar hur fyra personer kommer bärande på sin vän på ”den nötta trottoaren” /…/  Han har 

ett gapande sår i pannan”. Ordet ”gapande” får gärna läsaren att ana att det är ett stort och 

djupt sår. De går ”alldeles intill det världsberömda Egyptiska museet.”.  

Det beskrivs också hur ”organisationskommittén på torget beslöt att först slänga ut 

folk som sålde hasch och andra droger” och därefter alla gatuförsäljare. Att skribenten 

beskriver de som blev utkastade från torget som knarkare skapar en klar, negativ bild av dem. 

Speciellt då denna text vänder sig till läsare i Sverige, ett land med en nolltolerans mot droger 

där ämnet snarast är tabu bland gemene man (Trost & Wahlström 2011). Bilden förtydligas 
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ytterligare då gatuförsäljarna nu kallas ”Mobben” och läsaren får veta att “när mörkret föll 

återvände gatuförsäljarna, beväpnade med påkar och stenar, förstärkta med element av så 

kallade baltagiya, professionella bråkmakare”. Här dyker en ny grupp upp som definieras som 

att det kom “undsättning i form av ungdomar med bygghjälmar, påkar och gatstenar”. 

 Den enda personen som kommer till tals är en demonstrant som inte namnges men 

beskrivs som att han har ”påkar i händerna /…/ och omsorgsfullt ansat skägg som signalerar 

att han är from muslim”. Denna beskrivning kan reproducera den västerländska stereotypa 

bilden av en muslimsk man. Stereotyper av detta slag är en del i skapandet av "de andra", den 

grupp som denna man tillhör (Hall 1997, s 257). Mannen får i citatet säga att polisen är 

försvunnen och att det är polisen som skickat huliganer till torget för att ställa till bråk. Vilka 

grupper som hör till vilka är mycket svårt att utröna vid en första läsning av denna artikel. 

Läsarens intryck kan därför sammantaget bli att hela Kairo präglas av inre konflikter där alla 

bråkar med alla.  

6) 2011-12-17, Konfrontationer under det pågående valet. Cecilia Uddén, Ekot 

(tredje rubrik, 04.00-06.00) "Nya oroligheter i Kairo" lyder rubriken den sjuttonde december 

när Ekot återigen lyfter revolutionen i Egypten till nyhetsplats. I påannonsen berättar 

programledaren att minst åtta människor dödats och trehundra skadats sen kvällen före, sedan 

börjar inslaget. "Att slå på den som redan ligger tycks vara mottot för dagen för Egyptens 

militär. Ett mycket upprörande videoklipp från den egyptiska tv-kanalen CBC visar hur ett 

tjugotal soldater fortsätter att batOongSPÖA två demonstranter   trots att de ligger livlösa 

på marken." Denna inledning visar tydligt att inslaget tar ställning mot militärens övervåld 

och för demonstranterna. En tydlig vinkling av antagonister och protagonister visar här på 

vems sida lyssnaren förväntas ställa sig (Gripsrud 2002, s. 241, 254, 256) . "Att slå på den 

som redan ligger" är ett talesätt med en starkt negativ laddning. Uddén berättar med stort 

engagemang och lägger stor emfas (tryck) på orden när hon målande återger bilderna från 

videoklippet. Hon intygar att videoklippet är "mycket upprörande" och orden "batongspöa" 

och "livlösa" väcker känslor.  

Efter denna dramatiska inledningsscen fortsätter rapporten med en mer övergripande 

bild av händelsen som visar att videoklippet fångat ett övergrepp bland många andra: 

"Hundratals soldater stormade idag Tahrir-torget. De jagade bort demonstranter   värkte  ner 

journalisters kameror, inklusive tv-kanalen al Jaziras utrustning från balkonger med utsikt 

över torget. Soldaterna stormade också ett fältsjukhus intill en moské, kastade ut utrustning   

och mediciner och brände ner protesttält   på torget…" Hon använder konsekvent ordet 
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"soldater" vilket ger associationer till gamla tiders krigsföring. Soldaterna "stormade", 

"jagade", "vräkte ner", "kastade ut" och "brände ner" – substantiven ger en bild av en snabb 

och medvetet våldsam aktion där militärens syfte varit att förstöra det demonstranterna byggt 

upp på Tahrir-torget. De sista orden "och brände ner protesttält på torget" uttalar Uddén i ett 

ledsamt tonfall som kontrasterar mot hennes annars raka reporterröst. Tonfallet ihop med vad 

som berättas tjänar till att väcka sympati för demonstranterna.  

Därefter berättar hon vad demonstranterna vill: "Denna senaste våldsvåg inleddes igår 

utanför parlamentet där demonstranter i tre veckor nu krävt att militären omedelbart 

överlämnar makten    till ett civilt   presidentråd. Många av demonstranterna bojkottar det 

pågående valet med motiveringen att   valet   ger  militärrådet   legitimitet." Uddén berättar 

att demonstranterna misstror militärrådet och hela reportaget fram till detta stycke visar att 

denna misstro varit befogad. Uddén fortsätter: "Men de unga revolutionärerna har inte fått 

gehör för sin bojkott. Valprocessen,  som hittills belönat islamisterna,   pågår   och en 

majoritet  av egyptierna deltar." även här uttalas de sista orden  med en återhållen stämma 

som uttrycker sympati med demonstranterna. Att Uddén säger "de unga revolutionärerna" 

förstärker ytterligare den positiva hållningen gentemot demonstranterna som genomsyrar hela 

reportaget. Inslaget avslutas genom ett referat som visar att militärens agerande 

överensstämmer med militärrådets offentliga hållning: "Och i ett försök att ytterligare isolera 

demonstranterna hävdade nyutnämnde premiärministern Kamel Ganzouri i förmiddags att 

demonstranterna inte representerar den egyptiska revolutionen utan att de är   

KONTRArevolutionärer. Detta trots att flera   välkända politiska profiler syns tydligt på 

flera av de videoklipp som finns från sammandrabbningarna". Genom att välja 

anföringsverbet "hävdade" distanserar sig reportern från premiärministerns uttalande. Därefter 

berättar hon att det finns bildbevis som visar att ministern har fel. Detta stärks ytterligare då 

inslaget avannonseras av Ekots programledare som berättar att det finns länkar till 

videoklippen på Sveriges radios hemsida. Uddén berättar ingenting om hur demonstranterna 

agerat i konfrontationerna. 

Inga gestaltande reportage i Aftonbladet under mittperioden 

Under mittperioden fanns många texter både i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. I 

Aftonbladet finns dock inte en enda artikel som passar in i våra urvalsramar (se 

materialdiskussion, sida 7). Aftonbladet uteblev inte helt med sin rapportering men under hela 

perioden fanns endast elva artiklar som handlade om Egypten. Detta kan jämföras med mer än 

25 stycken från Svenska Dagbladet och över 40 från Dagens Nyheter. De artiklar som fanns i 
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Aftonbladet var framförallt ledare, krönikor och notiser. Inte en enda nyhetsartikel eller 

reportage påträffades. Därför finns inga textanalyser med material från Aftonbladet under 

denna period. Intressant är dock att Aftonbladets läsare fick i stort sett sin enda bild av vad 

som hände i Egypten under denna period från tidningens opinionsbildare.  

Sammanfattning mittperiod 

Den huvudsakliga tendensen i reportagen från denna period är våldet om och om igen blossar 

upp i Kairo i samband med valet. Journalisterna beskriver läget som osäkert och farligt. Den 

folkliga enighet som beskrevs under revolutionens inledning och gav demonstranterna 

legitimitet är försvunnen. Folket splittras framförallt i liberala/sekulära och 

muslimska/religiösa grupper. Endast i Ekots två reportage återkommer den förut dominerande 

konflikten mellan demonstranter och militär. Anhängare till partier som är sprungna ur den 

muslimska kyrkan beskrivs negativt. !

8.3 Textanalyser från slutperioden: 2012-01-03 till 2012-02-19  

1) 2012-01-25, årsdagen av revolutionen. Cecilia Uddén, Ekot 

(andra nyhet, 07.30-09.30) "I Egypten firas ettårsdagen av starten på revolten som till slut fick 

diktatorn Mubarak på fall. Hundratusentals människor har samlats på Tahrirtorget i Kairo 

idag och där finns också vår korrespondent Cecilia Uddén." förklarar Ekots programledare 

och lämnar över till korrespondenten i Egypten. "Jag står inklämd i en människomassa här 

och just nu kan jag inte röra mig ur fläcken. Tahrirtorget är fullpackat och ändå  har… alla 

demonstrationståg som är på väg hit från andra delar av stan.. ännu inte kommit fram." 

Underförstått är att revolutionen i Egypten fortsatt har stor betydelse för egyptierna.  

 Men vi ska visa att reportaget som helhet pekar på en skarp polemik mellan anhängare 

till muslimska brödraskapets parti och en otydligt definierad grupp som vi kan kalla övriga 

demonstranter. Bilden av antagonister mot protagonister målas upp. Detta visar på 

journalistens ställningstagande, en ideologisk vinkling (Gripsrud 2002, s. 241, 254, 256). De 

förra tackar militären och de senare kräver dödstraff för militärrådets nuvarande ledare. Efter 

Uddéns inledning berättar hon vad hon hör  "Det   jag   hör   omkring mig   här är framför 

allt slagord mot militären, till o med en talkör som   säger… folket kräver d ö dsstraff för 

fältmarsalk Tantawi." Därefter hör vi ett ljudklipp där en hes mansröst ropar ut en rytmisk 

talkör i megafon och en folkmassa som hänger med i ramsan.  
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Så presenterar Uddén Muslimska brödraskapet: "Men här finns också många av det 

muslimska brödraskapets anhängare som i första hand ff II R A R  revolutionen och. 

demokratin och som Tackar militären för att de bidragit till att Egypten kunnat genomföra 

sitt första demokratiska val på sextio år." Genom att inleda frasen med orden "Men här 

finns också" separerar Uddén brödraskapets anhängare från de demonstranter hon tidigare 

berättat om. Brödraskapets anhängare beskrivs således som ett tillägg, något ytterligare utöver 

de demonstranter reportern tidigare berättat om. Att särskilja "de andra" på detta vis förstärker 

känslan av identifikation (Eriksson et al 2005, s. 17, 41, Hall 1997, s 238, 240). 

Två personer kommer till tals i inslaget, den första är en kvinna som rest 3 timmar för 

att fira årsdagen vilken hon enligt Uddéns referat beskriver som "en historisk festdag". Vi får 

veta kvinnans förnamn, Fatma, och att hon ska fira, men inget mer. Det faller sig dock lätt att 

i sammanhanget uttolka kvinnan som inslagets representant för brödraskapets anhängare 

enligt grundläggande deduktion eftersom de firar och hon firar. "Ändå  ser det ut som   om 

denna dag på Tahrirtorget framför allt   blir en dag av proTEST  å inte fest." sammanfattar 

Uddén första halvan av inslaget. Därefter presenteras Said el Feil som protesterar mot 

regimen. Vi får veta att han är filmfotograf och Uddén refererar med eftertryck hans åsikter. 

"FilmFotografen Said el Feil säger att han kommit    för att protestera mot att regimen  

faktiskt   inte fallit. Militärstyret är bara en variant av Mubarak säger han    och 

revolutionens m å l – brröd - frihet och - social rättvisa  är inte i nÄRheten  av att  

uppfyllas, revolutionen måste fortsätta, säger han."   

Avslutningsvis berättar korrespondenten om hur en militärorkester misslyckades med 

sitt försök att delta på Tahrirtorget under årsdagen: "När en militärorkester gjorde entré på 

torget tidigare idag, dränkte s.. musiken av ropen - /Jaskåt jaskåt hop mel asgar/ - neR   med 

militär styret, och militärens orkester fick   föras bort.. i bussar." Med denna ironiska 

slutknorr blir det tydligt att Uddén gärna trycker lite extra på sådant som visar på motstånd 

mot militären. Till skillnad från kvinnan som firade fick demonstranten som protesterade 

betydligt mycket mer utrymme i reportaget och hans referat återgavs med stort engagemang.  

2) 2012-01-26, Årsdagen i Kairo. Nivette Dawod, Aftonbladet 

(sida 14-15, sektion: general) Detta är en mycket lång artikel med rubriken ”Här kokar Kairo 

igen” och underrubriken ”Igår fylldes Tahrirtorget – ett år efter upproret”. Metaforen att Kairo 

”kokar” ger associationer till någon form av hetlevrad stämning. Att ordet ”uppror” används 

ger en något negativ klang.  Men ingressen avslutas med ett direktcitat: ”Vi känner oss mer 

fria här än i våra hem”. Detta sätter ändå en positiv ton för inledningen av reportaget. 
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Texten ställer militären mot demonstranterna. Demonstranterna beskrivs med många 

positiva och laddade ord såsom ”den egyptiska folkrevolutionen”, att de ”krävde sin frihet” 

och framförallt så jämförs de som dog under demonstrationerna för ett år sedan med 

”martyrer”. Båda två första uttrycken är starka och uppfattas positivt medan den sista 

metaforen för tankarna till helgon, alltså något som på alla vis kan betecknas som ”gott” och 

kanske till och med heligt. Detta är en metafor som skapar en klassisk sagopolemik, där 

skurkar ställs mot hjältarna (Gripsrud 2002, s. 241, 254, 256). Stämningen beskrivs, med 

hjälp av symboliska attribut, som festlig: ”barn sitter på fäders axlar. Flaggor vajar” (Gripsrud 

2002, s. 209-210). Militären däremot, motparten, beskrivs annorlunda: ”För ovanlighets skull 

höll sig militären borta från Tahrirtorget igår. Vid tidigare protester har deras ankomst slutat i 

dödsoffer.”. Ordet ”dödsoffer” blir här mycket starkt och rent av ondskefullt. Även uttrycket 

”för en gångs skull” gör att det är uppenbart att journalisten var nöjd över att de inte var där.  

En bit in i texten börjar reportern nämna det Muslimska brödraskapet. Till en början 

ganska neutralt men efter ett tag som ett stort men: ”Men vid ingångarna till Tahrirtorget har 

partiet infört ett eget kontrollsystem, inte olikt militärens.”. I meningen efter kallas detta för 

”Flörten med militären”. Detta gör att det Muslimska brödraskapet plötsligt hamnar på 

militärens sida. Alltså den ”dåliga” eller ”onda” sidan. Denna polemik visar på vilken 

vinkling eller ställningstagande journalisten har valt (Gripsrud 2002, s. 241, 254, 256). 

I slutet av texten byts de ”glada demonstranterna” ut. De går hem och lämnar över 

torget till ”hotfulla gäng”. Reportern bygger upp en hotfull stämning genom att berätta att 

”Sexuella trakasserier har blivit ett allt större problem vid demonstrationerna i Kairo.”. 

Därefter beskriver hon hur ”Ett gäng ungdomar samlas kring oss”, ”gänget börjar rycka och 

dra i oss /…/ Och så plötsligt är inte deras händer längre på våra ryggar. De tar på oss. Nyper 

tag.”. Detta skapar en mycket hotfull bild. Journalisten frågar senare en flicka som är kvar på 

torget fast det är sent om hon är rädd. Svaret blir ”Jag är aldrig rädd”.  

Texten avslutas med det mer hoppfulla och positiva ”Alla sjunger med: ’Höj ditt 

huvud – du är egyptier”. Som helhet är textens budskap ändå att demonstrationerna är 

positiva. Detta syns även i att tre demonstranter får uttala sig i direktcitat på ett neutralt sätt. 

Men också i bilderna som föreställer ett myller av människor och flaggor. Inte helt olikt 

majoriteten av bilderna från tidningsreportagen ett år tidigare. 
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3) 2012-01-26, Revolutionens årsdag. Erik Ohlsson, DN 

(s 14-15, sektion: general) Rubriken lyder "Fest och protest ett år efter egyptisk revolt”. 

Textens hållning gentemot de olika grupperna som befinner sig på Tahrirtorget i Kairo denna 

årsdag är splittrad. Flera grupper och personer nämns i texten, men endast en kallas demokrat. 

Det är en ung man som tydligt drar en gräns mellan religion och politik. I ett frilagt och 

uppdraget citat säger han att han "inte skriker för Allah (Gud) utan för den fortsatta 

revolutionen". Erik Ohlsson intervjuar en till ung man, Ahmed, som är med i Muslimska 

brödraskapet och på årsdagen är han säkerhetsvolontär. I texten placerar skribenten honom i 

en scen som avviker från bilden av ett Tahrirtorg fyllt med folk, han står "i skuggan av den 

jättelika myndighetsbyggnaden". Detta tolkar vi som en metafor för hur en politisk skymning 

kan komma att falla över Egyptens folk om, eller när, partier med anknytning till islam tar 

över makten. Ahmed berättar i ett pratminus att han är där för att myndigheterna tyckte att "vi 

frivilliga skulle ta hand om säkerheten". Genom att skribenten valt detta uttalande antyder 

texten att det Muslimska brödraskapet accepterar, och kanske till och med samarbetar med, 

det rådande militärstyret. Både polemiken mellan dessa två personer och metaforen om 

myndighetsbyggnaden förstärker artikelns underliggande budskap (Gripsrud 2002, s 209-210, 

216). 

Ohlsson beskriver sedan volontärarbetet: "Ahmed visar strömmen av besökare tillrätta 

och undersöker att de inte har några potentiellt "farliga" föremål på sig - även nagelfilar och 

cigarrettändare blir konfiskerade." Texten framställer kontrollen som överdriven och onödig 

genom en ironisk retorik. Begreppet ”farliga föremål" försvagas, dels för att ordet 

”potentiellt” placeras före ”farliga föremål”, dels för att ordet farliga placeras inom 

citationstecken och slutligen genom upplysningen om att även nagelfilar och cigarrettändare 

konfiskeras. På så vis framställer texten Muslimska brödraskapet som en dold maktinstans 

som redan nu utövar ett strikt överförmyndarskap gentemot folket, i skuggan av 

myndigheterna. Vi ser även hur artikeln visar en varnande bild om hur ett Egypten, styrt av 

partier med anknytning till islam, går hand i hand med nytt förtryck och strikt kontroll. På 

Tahrirtorget finns även Salafister och textförfattaren gör ingen ansträngning för att dölja sitt 

förakt när han jämför deras, av USA, fängslade ledare med "en av Disneys jultomtar". 

Reportaget i sin helhet antyder att det Muslimska brödraskapets parti inte är intresserade av 

demokrati och att det finns hot om att konflikten mellan öst och väst, araber och kristna, eller 

kanske rentav Egypten och USA, kommer trappas upp om arabvärldens stormakt blir en stat 

som styrs av “islamistiska partier”. I texten finns det ingen antydan om att en muslim även 
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kan vara demokrat. Denna beskrivning går hand i hand med ett eurocentristiskt tankesätt 

(Eriksson et al 2005, s. 14, Amin 1989, s xii). 

4) 2012-02-03, Demonstrationer veckan efter årsdagen. Bitte Hammargren, SvD 

(sida 18-19, sektion: utrikes) Artikeln ”Ilskan riktades mot militärledningen” är skriven av 

Bitte Hammargren. Rubriken kompletteras av en stor bild där ett människohav med allvarliga 

miner bär fram ett antal likkistor. Många av personerna på bilden bär skägg och små 

tupéliknande mössor. De två mindre bilderna föreställer en demonstration fylld av människor 

och flaggor, den andra en tom fotbollsarena. Bilden visar en stol med gräsplanen som fond, på 

stolen och på marken nedanför finns blodstänk. Bilderna är starka och förmedlar att något 

fruktansvärt har hänt. Tillsammans med bilderna så blir rubriken en tydlig anklagelse mot de 

som antas ligga bakom.  

I ingressen inleds med det laddade ordet ”massakern” och beskriver rakt ut att 

”Tiotusentals upprörda demonstranter i Kairo ser militärledningen och rester av den gamla 

regimen som ytterst ansvariga för ett anstiftat blodbad.”. De starka orden ”blodbad” och 

”massakern” leder till associationer såsom slakt eller attentat. Denna ingress skapar också en 

scen genom att beskriva folkmassan. Orden ”tiotusentals upprörda” och ”’Port Said är 

oskyldigt!’ skanderade folkmassorna i gårdagens begravningståg” skapar en bild av en arg 

och sörjande folkmassa.  

I texten finns flera aktörer med. Dels den demonstrerande folkmassan men också de 

som ställde till med scenen vid Port Said samt militären. Folkmassan beskrivs på ett positivt 

vis. De fotbollssupportrar som klarade sig undan och även demonstrerade förra året beskrivs 

som att de har fått ”hjältestatus”. Ordet är i sammanhanget en tydlig sagometafor för vilka 

som hör till den ”goda” sidan (Gripsrud 2002, s. 236-237, 239). När incidenten vid Port Said 

beskrivs så beskrivs den hela tiden i termen ”fotbollsmassakern”. De skyldiga kallas flera 

gånger för en ”mobb”, ”ligister” och ”huliganer”. Dessa beskrivande ord har alla en mycket 

negativ klang. Det är den givna motståndaren och den ”onda” motsatsen till de med 

”hjältestatus”.  

Militären är de som får skulden för detta dåd. Det görs dels genom rubrik och ingress 

men också genom att reportern under artikelns gång lägger fram argument som pekar mot att 

de låg bakom attacken. Några exempel är ”De har alla sett scener på Youtube eller tv av hur 

en liten grupp kravallpoliser stod passiv när de första ligisterna rusade ner på arenan”. Samt 

att ögonvittnen berättar ”att ljuset släcktes ned när mobben började jaga Ahlyfans”. Det 

framkommer också, även om det är inbäddat i ett försvagande ”hävdar kritikerna”, att 
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inrikesministern dagen innan händelsen har sagt att ”undantagstillståndet måste vara kvar mot 

’huliganer’” och att de har ett ”intresse av att skapa kaos så att de kan behålla sin makt.”. 

Dessa argument förstärks också av tre personer från demonstrationerna som får uttala sig. 

Alla presenteras neutralt och berättar om sin övertygelse, att militären är de som ligger 

bakom. Militärens ledare refereras bara från ett tv-tal där han säger att landet är i sorg.   

Sammanfattning slutperiod 

Under den sista perioden är Egypten fortfarande ett splittrat folk. Tre av fyra artiklar/inslag 

pekar på olika grupper som ställs emot varandra. I flera av artiklarna kopplas det Muslimska 

brödraskapets parti tydligt ihop med militären, med andra ord den “dåliga” sidan. 

Hyllningarna av revolutionen och det Egyptiska folket som förekom frekvent i reportagen ett 

år tidigare är antingen mycket försiktiga eller uteblir helt. Även kopplingarna till västvärlden 

och införlivandet av demonstranterna i det västerländska vi-begreppet är försiktigare. Den text 

som sticker ut är den sista (nr 4) från SvD då folket återigen framstår som en enhet. Känslan 

verkar ha skapats av det tragiska som hänt.  

8.4 Skillnader mellan medierna 

Under revolutionens början var rapporteringen i de olika medierna mycket likartad, men vid 

tiden för valet förändrades beskrivningarna av läget i Egypten på flera sätt. Gemensamt är 

dock att situationen i Egypten beskrivs som osäker och farlig, att bilden av ett enat egyptiskt 

folk är borta och att demonstranterna inte längre likställs med det egyptiska folket. Särskilt 

intressant är att medierna inte ställer samma grupper mot varandra, trots att texterna är skrivna 

med några dagars mellanrum och journalisterna befinner sig på plats i Egypten. Att 

journalisterna gjorde olika urval kan enligt kritisk diskursanalys bero på att de förstår världen 

olika på grund av den diskurs de är en del av. Enligt Fowler kan diskurser variera på det här 

sättet mellan olika företag (1991, s. 11). Här är det därför av intresse att diskutera hur 

medierna skiljer sig åt i sin rapportering. 

        I alla reportage från DN och SvD under tiden för valet skapas polemik och drama 

genom att grupper inom det egyptiska folket ställs emot varandra. Det mest framträdande 

draget är att muslimer på olika sätt ställs mot kristna och att liberala och sekulära röster ställs 

mot de som kopplar ihop religion med politik. Detta kan jämföras med Ekot där 

demonstranterna samma vecka beskrivs som förespråkare för folket och militären beskrivs 

som antagonister. Bilden av det enade folket ändras i Ekots reportage några veckor senare då 

demonstranter som bojkottar valet separeras från de som röstar. Först på årsdagen beskrev 
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Ekot muslimer och kristna som polemiserande grupper, alltså efter valet då Muslimska 

Brödraskapets parti vunnit valet. Att Ekots rapportering skiljer sig på denna punkt kan 

rimligtvis bero på deras mångfaldspolicy där det framgår att de "ska vara vaksamma så att vi 

(Sveriges radio) inte för fördomar och stereotyper vidare" (Sveriges radio 2012). 

Generellt kan sägas att Svenska Dagbladet över alla perioder oftare nämner 

ekonomiska konsekvenser och oftare relaterar till ekonomiskt starkare aktörer i sina artiklar. 

De sticker även ut genom att de vid revolutionens inledning vid upprepade tillfällen 

understryker att ”detta inte är en islamistisk revolution”. 

9 Slutdiskussion  
I och med starten på den Egyptiska revolutionen fick rapporteringen om Egypten avsevärt 

mycket större utrymme i de svenska medierna än de haft de senaste åren. En möjlig förklaring 

för det mediala intresset kan vara demonstranternas strävan mot demokrati, rättvisa och frihet. 

En strävan som enligt postkoloniala teorier stämmer väl överens med den västerländska 

självbilden, vilket gav goda möjligheter till identifikation och inlevelse för läsare. En annan 

förklaring kan vara att den allmänna kännedomen om orienten, till vilken Egypten kan räknas, 

var knapp före revolutionen, och att bilden var präglad av orientalism: förhistoriska dynastier, 

shejker, slöjor och heliga krig (Edward Said 1993, Loomba 2008). När så egyptierna gick ut 

på gatorna med krav som liknade de västerländska idealen innebar det en omvälvande 

förändring av bilden och därmed ett stort nyhetsvärde. Sett ur ett dramaturgiskt perspektiv kan 

man liknad detta vid att föreställningen om en jämnvikt plötsligt brutits av konflikt och 

dramatik (Gripsrud 2002, s. 236-237, 239). 

         De gestaltande reportagen från revolutionens inledning ger en mycket positiv bild av 

revolutionen. Demonstranterna och deras krav stöttas och hyllas. Reportagen uttrycker i sin 

helhet en stor förväntan om att demonstranterna skulle nå sitt mål och avsätta presidenten 

Hosni Mubarak. Värt att belysa är tendenser i reportagen som pekar på att västerländska 

demokratiideal skulle vara mer önskvärda och därmed överordnade andra värdegrunder. Det 

betyder att rapporteringen hade drag av eurocentrism då detta synliggör övertygelsen att de 

normer som väst anser är viktiga även borde anammas av resten av världen.  

 Vilka aktörer som figurerar i reportagen och hur de beskrivs förändras över tid. Vid 

revolutionens inledning ställdes Mubaraks regim och polisen mot demonstranterna och folket. 

I reportagen återberättas händelserna genom en starkt polemiserad bild där den gamla regimen 

beskrivs som antagonisten. Det förtryck som Egypten levt under i många decennier används 
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för att visa hur Mubaraks odemokratiska styre med maktmedel hållit det egyptiska folket i ett 

järngrepp. Men att revolutionen visar att det egyptiska folket nu - äntligen - rest sig upp. 

 Demonstranterna å andra sidan beskrivs som hjältar, dramats protagonister, som kämpar 

för det "goda" med ett enat egyptiskt folk som stöd. I texterna berättas att människor från alla 

samhällsskick deltar. Det understryks ofta i reportagen att muslimer och kristna står enade i 

kravet på demokrati. Men sannolikt fanns det även vid denna tidpunkt anhängare till 

Mubarak, men de nämns överhuvudtaget i reportagen från revolutionens inledning. På så vis 

likställs folket med demonstranterna och intrycket blir att det egyptiska folket som helhet står 

bakom demonstranternas krav på demokrati. Då dessa krav liknar de värderingar som är 

dominanta i Sverige uppstår mest troligt identifikation hos de läsare som delar dessa ideal och 

det egyptiska folket införlivas i ett västerländskt "vi" – alltså "vi" med demokratiska ideal – 

snarare än att de beskrivs som "de andra".  

 Ett väsentligt drag är att personer som kommer till tals ofta uttrycker så kallade 

västerländska värderingar och/eller är egyptier som beskrivs med hjälp av stereotypt 

västerländska attribut. Även icke-troende, eller muslimer som tydliggör att de inte blandar 

religion och politik är vanliga aktörer i texterna. Detta ska ställas mot att en stor majoritet av 

befolkningen röstade på muslimska partier. Ett annat väsentligt drag är att kristna citeras lika 

ofta eller oftare än muslimer i de svenska medierna lika trots att de kristna i Egypten utgör 5 

till 10 procent av befolkningen och muslimerna utgör 90 till 95 procent. Detta visar på 

etnocentriska tendenser i texterna då reportagen lyfter fram röster som förstärker och 

normaliserar bilden av att västerländska och kristna värderingar är rätt. 

         Vid tiden för valet förändrades tonläget i reportagen till en mer skeptisk hållning och 

hyllningen av revolutionen uteblev. Det egyptiska folket beskrivs i stället som splittrat och 

vilka aktörer som beskrivs som onda och goda varierar mellan reportagen. Istället skapas 

polemik och drama genom att olika befolkningsgrupper ställs emot varandra. Militärrådet som 

sitter vid makten för tiden beskrivs genomgående som antagonister. Men mycket vanligt är 

även att muslimer på olika sätt ställs mot kristna och att liberala och sekulära röster ställs mot 

religion sammankopplat med politik, i synnerhet islam. Vid tiden publiceras även siffror som 

antyder att Muslimska brödraskapets parti kommer få flest röster i valet. Även här visar sig 

etnocentriska tendenser då kristna och liberala röster flera gånger uttalar sig om vad det skulle 

innebära om Muslimska brödraskapets parti kommer till makten, men aldrig omvänt. I flera 

reportage kopplas partiet ihop med militärrådet och blir därmed en del av det "onda" laget. 

         Sammantaget får läsaren bilden av att det vore dåligt eller farligt om det Muslimska 

brödraskapets parti Frihets- och rättvisepartiet fick makten. Men inte i ett enda reportage får 
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vi veta vad partiet står för politiskt. Detta ska sättas i en kontext där den svenska mediebilden 

av islam leder tankarna till kvinnoförtryck, våld, extremism och fundamentalism (Hvitfelt 

1998, s.75 ff.). Denna mediebild har sannolikt förstärkts ytterligare efter bombningarna av 

World trade center i New York 2001, varefter rapporteringen om "Kriget mot terrorn" varit 

omfattande. Bilden av muslimerna i texterna är överlag stereotyp och reproducerar en 

orientalistisk diskurs. 

      En skillnad från den första perioden är att de protesterande som fortfarande kallas för 

demonstranter endast är de som delar de västerländska idealen, medan demonstranter som inte 

passar in benämns med negativt laddade ord. De senare är i de flesta fall anhängare av partier 

med anknytning till islam. Vi tolkar detta som en form av uteslutande ur det västerländska vi-

begreppet och därmed finns drag av eurocentrism. 

I början av januari 2012 var parlamentsvalet avslutat, det hade visat sig att Frihets- 

och rättvisepartiet som bildats ur Muslimska brödraskapet hade fått flest röster, men 

rapporteringen om detta var anmärkningsvärt liten i omfattning. Detta kan tolkas på flera sätt. 

Under höstens rapportering kopplades Brödraskapet ofta ihop med militärrådet som 

konsekvent beskrevs som de "onda". När Brödraskapet vann valet blev det i mediernas 

berättelse synonymt med att de "onda" vann, vilket kan liknas vid att den övergripande 

journalistiska berättelsen inte fick sitt klassiskt lyckliga slut. Att intresset svalnade skulle även 

kunna bero på att ämnet upplevdes som uttjatat eller att mediernas fokus var fästa på nya 

revolutioner i andra länder. Men eftersom rapporteringen före valet varit omfattande med 

flera stora gestaltande reportage är det ändå underligt att inga gestaltande reportage skrevs när 

resultatet offentliggjordes. Hur hade rapporteringen sett ut om ett liberalt parti vann valet? 

         Reportagen som publicerades på årsdagen har ett något positivare tonläge än de från 

tiden runt valet, dock inte på samma nivå som året innan. Den hyllning som funnits tidigare 

var betydligt dämpad och inkluderandet av det Egyptiska folket i det västerländska vi-

begreppet uteblev. Det mer positiva tonläget hänger rimligen ihop med att reportagen om 

revolutionens årsdag blickar tillbaka till revolutionens optimistiska inledning. Detta till 

skillnad från höstens reportage som endast baseras på händelser.  

De reportage som vi valt ut för denna undersökning är en del i en större kontext. I 

samtliga tidningar har det också funnits mycket ledare, analyser, nyhetsartiklar, etc. Detta 

påverkar läsarens helhetsintryck. Därför kan vårt resultat kompletteras med två tidigare 

uppsatser som båda fokuserat på ledarsidorna: Den arabiska våren (2011) och Bilden av islam 

och muslimer i svensk press (2007). I Bilden av islam och muslimer i svensk press visade det 

sig att Aftonbladet betydligt oftare hade ett öppet förhållningssätt mot islam än DN och SvD, 
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samt att SvD oftare än de andra uppvisade en sluten, negativ attityd. Dessa tendenser har även 

visat sig i vårt material. I Den arabiska våren står det klart att den postkoloniala diskursen 

reproduceras på ledarsidorna på ett sätt som tycks överensstämma med det vi sett i de 

gestaltande reportagen. 

 Sammanfattningsvis visar undersökningen hur reportagen bär spår av eurocentrism 

samt hur en postkolonial diskurs reproduceras. Det har också framkommit att drag av 

stereotypisering finns. Det framstår även som trovärdigt att dramaturgiska grepp förstärker 

behoven av dessa förenklingar. En annan förändring som noterats i rapporteringen är tonläget. 

Det mer negativa tonläget sammanföll med att muslimska partier utsågs till potentiella 

vinnare i parlamentsvalet. Det finns tendenser i rapporteringen som tyder på att detta hänger 

samman, men det går inte utesluta möjligheten att tonläget förändrades av andra orsaker, till 

exempel en annan stämning på plats i Egypten. Revolutionärerna och det egyptiska folket 

beskrevs i början som en enhet och införlivades retoriskt i ett "demokrati-vi". Senare beskrevs 

folket som splittrat och framförallt muslimer och kristna särskildes. Utifrån studiens samlade 

resultat framträder tendensen att det i den svenska medierapporteringen av revolutionen fanns 

förhoppningar att ”de” (Egyptens folk) skulle bli mer som ”vi”(västvärlden).  

9.1 Förslag till vidare forskning  

I maj 2012, under slutskedet av arbetet med denna uppsats skulle presidentvalet i Egypten 

inledas som vore intressant att undersöka för att bygga ut kunskapen om utrikesrapporteringen 

och hur den möjligtvis tar ställning. En grundläggande stomme i objektivitetsidealet är att låta 

alla parter komma till tals i rapporteringen. (Westerståhl 1972, se Hadenius, Wiebull, 

Wadbring 2008 s. 258-259) Eftersom ett återkommande drag i de artiklar vi har granskat är att 

vissa sidor inte kommer till tals så skulle vidare forskning kring detta vara mycket intressant.  

Det har tidigare bedrivits mycket lite forskning om diskurs och dramaturgi i svensk 

nyhetsradio. Detta är relevant att utforska då radion är en betydande aktör i det svenska 

medielandskapet. Vi har under uppsatsarbetet utvecklat en egen metod för radiotranskribering 

där tryck och emfas markeras grafiskt i texten. Denna metod kan förmodligen utvecklas och 

förhoppningsvis användas på ett fruktbart sätt i vidare forskning (se sida 12-13). 
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