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Abstract 

I denna uppsats har vi genom en kvalitativ textanalys jämfört hur Al Jazeera och SvD rapporterat 

om Sydsudan under ett tidsspann på arton månader. Underlaget för forskningen är tio artiklar 

från SvD:s webbsida och tio artiklar från Al Jazeeras webbsida. Våra frågeställningar är; Vilka 

retoriska grepp använder sig de olika medierna av och skiljer sig användningen på något sätt, och 

i så fall hur? Vi har även formulerat en hypotes där vi påstår att en analys av de retoriska greppen 

kommer att synliggöra ideologiska underliggande meningar hos respektive nyhetsleverantör.  

Genom att formulera tio frågor utifrån den massmedieretoriska innehållsanalysen har vi 

kunnat synliggöra olika retoriska grepp som används av skribenterna; däribland metaforer, 

liknelser, personifiering, värdeladdade ord och miljöbeskrivningar. 

Detta är en diskursanalys där vi tillämpat semiotiska teorier om språk och retorik. Våra 

resultat visade att det fanns flera likheter än skillnader gällande den språkliga gestaltningen hos 

de båda medierna. Hypotesen motbevisades och resultaten visade snarare att mediernas 

ideologiska undertoner överensstämde.    

 

Nyckelord: Al Jazeera, Al Jazeera English, SvD, kvalitativ textanalys, massmedieretorisk 

innehållsanalys, semiotik, diskursanalys, Sydsudan, Sudan. 
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1. Inledning  

1.1 Introduktion 

Sydsudan utropade sig självständigt den 9 juli 2011 och är därmed världens nyaste land. Förenta 

Nationerna erkände landet, världens 193:e i ordningen, den 14 juli 2011.
1
 

Svenska och utländska medier har kontinuerligt rapporterat om händelser i Sudan och 

Sydsudan. Svenska Dagbladet och Al Jazeera utgör inga undantag. Det är dessa två 

nyhetsleverantörer som i denna uppsats kommer att jämföras genom en massmedieretorisk 

innehållsanalys. Vi har gjort ett urval på tio artiklar från SvD:s och tio från Al Jazeeras 

webbsidor som ska analyseras och brytas ned ord för ord, där semiotiska teorier tillämpats. Det 

snäva urvalet av artiklar är noga genomtänkt. Det tillåter oss att gå in på de allra minsta 

beståndsdelar i artiklarna och lyfta upp dessa för noggrann granskning av språklig gestaltning. 

Svenska Dagbladet kommer fortsättningsvis att benämnas ”SvD”. Och vad det gäller Al 

Jazeera är det den engelska redaktionens artiklar vi undersökt. Denna redaktion går under namnet 

Al Jazeera English, men kommer för smidighetens skull fortsättningsvis endast att kallas för ”Al 

Jazeera”.  

Vi har valt att jämföra SvD och Al Jazeera för att undersöka om det finns skillnader i 

rapporteringen kring Sydsudans självständighet. Al Jazeera har exempelvis en annan geografisk 

distans till Sydsudan än vad SvD har, skildringarna tror vi kommer att skilja sig bland annat på 

grund av detta faktum, och kommer antagligen även att vara annorlunda med tanke på att de 

olika nyhetsleverantörerna verkar i olika mediediskurser samt har olika publik. Al Jazeera består 

av 20 kontor och har möjlighet att nå 250 miljoner hushåll i 130 olika länder. SvD i sin tur riktar 

sig endast mot ett lands befolkning på ett språk. 

Huvudanledningen till att vi valde Al Jazeera var för att det är en av världens största 

nyhetskanaler som inte är från västvärlden, samt för att det är en av världens mest respekterade 

”ickevästerländska” nyhetskanaler som även finns på engelska. Valet av SvD grundar sig i att vi 

ville undersöka en svensk dagstidning tidning som riktar sig till en bred publik. Vi kommer även 

att titta på huruvida de retoriska greppen kan hjälpa till att synliggöra ideologiska strukturer och 

                                                           
1 “UN welcomes South Sudan as 193rd Member State”, UN News Centre 14/6 2012 tillgänglig på http://www.un.org/, citerad 
16/5 2012.  

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=39034&Cr=South+Sudan&Cr1
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se om dessa skiljer sig mellan Al Jazeera och SvD. Detta är dock inte uppsatsens huvudsakliga 

fokus. 

2. Syfte och frågeställning  

Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns skillnader mellan Svenska Dagbladets och Al 

Jazeeras rapportering om Sydsudan kring den tid landet förklarade sig självständigt. Fokus 

kommer att ligga på vilka retoriska grepp som används i artiklarna. Detta genom en kvalitativ 

textanalys. Nedan följer frågeställningar och hypotesen. Det är dock frågeställningarna som är 

bärande för uppsatsen och vi kommer att falsifiera eller bekräfta hypotesen beroende på vad 

frågeställningar ger för resultat.  

1. Vilka retoriska grepp använder sig de olika medierna av? 

2. Skiljer sig användningen på något sätt, och i så fall hur? 

2.1 Hypotes 

SvD:s och Al Jazeeras rapportering kommer att skilja sig. Vi tror att SvD kommer att ha 

eurocentriska tendenser, och att dessa kan synliggöras genom att titta på bägge 

nyhetsleverantörers språkliga gestaltning. Jämförandet av retoriska grepp kan alltså hjälpa oss att 

synliggöra ideologiska strukturer.  

Vidare tror vi att både Al Jazeera och SvD har andrafierande och exotifierande tendenser 

i sin rapportering om Sydsudan, men att Al Jazeera kommer att vara betydligt mer neutrala i sin 

rapportering. Detta baserar vi på den geografiska och kulturella närhet som Al Jazeera har till 

situationen i Sydsudan. Geografisk och kulturell närhet i journalistisk kan innebära att 

redaktionen tenderar att se ”de egna” som individer medan händelser och personer med liten 

geografisk och kulturell närhet inte känns lika relevanta och rapporteras därför om på ett 

sekundärt sätt. Dessa personer beskrivs ofta som ”massor” istället för individer.    

3. Disposition  

I kapitel ett, ”Inledning” introduceras läsaren till vad uppsatsen har för avsikt att undersöka. I 

kapitel två förklaras vad uppsatsen har för syfte, samt de frågeställningar vi ämnar besvara i 

resultat- och analysdelen. Därefter följer bakgrundsdelen, kapitel fyra. I bakgrundsdelen får 
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läsaren en djupare förförståelse om varför det behövs en kontext, vilka kontexter SvD och Al 

Jazeera ingår i, om den rådande situationen i Sydsudan, vad som kännetecknar nyhetstext och 

reportage samt i vilket sammanhang läsaren läser texter. Detta följs av kapitlet ”Reflexivitet” där 

vi granskar våra egna roller i forskningsprocessen. Kapitel sex lyfter fram tidigare forskning som 

har gjorts i ämnet, och som använt sig av samma eller snarlika teorier. Det sjunde kapitlet heter 

”Teoretiska utgångspunkter”. Där ingår begrepp, teorier samt viktiga personer som utgjort 

centrala utgångspunkter i skrivandet av uppsatsen och som vi använt oss av i resultat- och 

analysdelen samt i slutsatser- och diskussionsdelen. Kapitel åtta heter ”Material, urval och 

metod”. Där skriver vi om hur urvalet av analysmaterialet gjorts samt om de metoder vi arbetar 

efter. Efterföljande kapitel är resultat- och analysdelen. Denna del utgör den största delen av 

uppsatsen och presenterar de resultat som undersökningen har synliggjort. Nästa kapitel är 

”Slutsatser och diskussion”. I denna del av uppsatsen resonerar vi kring de resultat vi fått fram i 

föregående kapitel. Sist kommer källförteckningen. 

4. Bakgrund 

4.1 Varför det behövs en kontext  

För att kunna säga något om texter, ord och hur tecken kan tolkas måste vi säga något om de 

kontexter de verkar i. Det är en essentiell del av textanalysen och avgör hur och med vilka 

glasögon man bör titta på texten.
2
 Då det inte existerar en given relation mellan lingvistiska 

strukturer och dess semiotiska innebörder kan man inte förvänta sig att hitta exakt samma 

urtolkning varje gång.
3
 I mångt och mycket har det att göra med läsaren, skribenten, tolkaren och 

sammanhanget.
4
 Vi måste alltså veta något om de omständigheter i vilka texterna syns; 

ekonomiska, politiska och så vidare.
5
 I dessa fall handlar det om vilka mediediskurser som Al 

Jazeera och SvD verkar i och hur detta påverkar textproduktionen. På varje redaktion finns det 

inlärda, outtalade rutiner som det råder samförstånd över på arbetsplatsen. Detta har bland annat 

att göra med agenda-setting och den dagliga rutinen. Det är i denna rutin som text produceras 

                                                           
2 Lundgren, Kristina, Ney, Birgitta & Thurén Torsten. Nyheter – att läsa tidningstext, Stockholm: Ordfront förlag, 1999, s. 52.    
3 Fowler, Roger. Language in the news, New York: Routledge, 1991, s. 90. 
4 Lundgren, Kristina, Ney, Birgitta & Thurén Torsten. Nyheter – att läsa tidningstext, Stockholm: Ordfront förlag, 1999, s. 52. 
5 Fowler, Roger. Language in the news, New York: Routledge, 1991, s. 91. 
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inom de förväntade ramarna för just den arbetsplatsen, och i ett större sammanhang, det samhälle 

mediet hör till.
6
  

Artiklar, reportage och all form av nyhetstext är konstruerad efter vissa inlärda mallar. 

Medierna är med och formar vår verklighet och reflekterar således olika samhällen. Nyheter kan 

dock inte tas för universell sanning då dessa till sin kärna egentligen är berättelser som skapas 

genom att filtrera det ögat tolkar och uppfattar från ”verkligheten”.
7
  

 Ferdinand de Saussure, en schweizisk lingvist och strukturalismens grundare, 

presenterade på sin tid flera relevanta bidrag till språkforskningens utveckling.
8
 Saussure menade 

bland annat att ord inte kan ha mening utan andra ord. Att ingenting har mening utan dess 

antites. ”I språket finns endast skillnader”.
9
 ”Ond” betyder inte ond om inte ”god” finns. Och 

”tillsammans” existerar inte utan meningen av ordet ”ensam”. Språket är således inte byggt på 

ordens faktiska innehåll utan snarare på vad de betyder i förhållande till andra ord.
10

 Det är detta 

förhållande vi studerar i textanalysen. Hur ord skapar mening och sedan kategoriserar; 

stereotyper, dramatiserar, förenklar, förgrovar, spekulerar och så vidare. Och vidare, hur och om 

dessa skiljer sig mellan Al Jazeera och SvD.  

4.2 Kontext: Konflikten i Sydsudan 

Vårt urval av texter från SvD och Al Jazeera sträcker sig mellan datumen 9 oktober 2010 till den 

9 april 2012. I detta avsnitt kommer Sudans och Sydsudans konflikthistoria från 2005 till 2012 

att beskrivas i korta drag för att ge läsaren en förförståelse för innehållet i det analyserade 

materialet. Detta trots att vår fokus ligger på de språkliga strukturerna snarare än innehållet. För 

att fylla i Sudans och Sydsudans historia längre bak än till 2005 har vi i förutom den kommande 

konfliktbakgrunden även en anglicism-tidslinje som går tillbaka till slutet av 1800-talet. 

Det slöts fred mellan Sudan och Sydsudan den 9 januari 2005, det var även detta datum 

Sydsudan blev självstyrande. Vid den tidpunkten hade mer än två miljoner människor dött och 

mellan 4-5,5 miljoner människor tvingats lämna sina hem sedan det andra inbördeskrigets start år 

1983. Detta var ett av världens blodigaste inbördeskrig i modern tid. Ett självständigt land blev 

                                                           
6O’Neill, Deirdre & Harcup, Tony, News values and selectivity, The Handbook of Journalism Studies, Karin Wahl-Jorgensen & 

Thomas Hanitzsch (red.), s. 161, uppl. 2, New York: Routledge, 2009.  
7 Bignell, Jonathan, Media semiotics – an introduction, uppl. 2, Manchester: Manchester University Press, 2002, s. 81. 
8 Asa Berger, Arthur, Media analysis techniques, uppl. 3, Thousand Oaks: Sage publications, inc, 2005, s. 7. 
9 Asa Berger, Arthur, Media analysis techniques, uppl. 3, Thousand Oaks: Sage publications, inc, 2005, (Saussure/1966, s 120).  
10Asa Berger, Arthur, Media analysis techniques, uppl. 3, Thousand Oaks: Sage publications, inc, 2005, s. 9. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Schweiz
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lingvist
http://sv.wikipedia.org/wiki/Strukturalism
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Sydsudan först efter den sydsudanesiska folkomröstningen i januari 2011. Resultatet visade att 

en överväldigande majoritet på strax under 99 procent röstat för ett självständigt Sydsudan. 

Självständighetsdagen planerades till den 9 juli samma år. Fredsplanerna härjades dock 

omedelbart av åtskilliga problem av olika karaktär. 

De största skillnaderna mellan Sydsudans och Sudans befolkning är förutom de olika 

stammarna (det finns cirka 200 stycken och flera av stammarna har ofta egna språk) de religiösa 

skillnaderna. I Sudan är befolkningen till största delen muslimsk. I Sydsudan är majoriteten 

kristen
11

 men det finns även flera som tror på animism (animism: tron på att ickemänskliga 

varelser, materiella ting, kan ha själar och medvetenhet och tillhöra andevärlden)
12

. Konflikter 

mellan muslimer och kristna har i decennier varit ett av de huvudsakliga problemen då kristna 

menat att muslimerna diskriminerat och förföljt dem. Detta bland annat för att den sudanesiska 

staten 1983 ville införa Sharialagar och tillämpa dessa på hela landets befolkning oavsett tro. 

Som världens nyaste land har Sydsudan bland den högsta mödradödligheten och 

barnadödligheten i världen. Läskunnigheten är bland den lägsta i världen, cirka en fjärdedel av 

alla vuxna är läskunniga.
13

 Medan Sydsudans självständighetsdatum närmade sig förblev flera 

andra problem förutom de interna, olösta. Exempelvis de, för båda länderna viktiga frågorna om 

uppdelningen av de enorma oljetillgångarna, ländernas statsskulder samt bestämmandet av 

landsgränserna. Gränsen mellan länderna är över 1600 kilometer lång och har kontinuerligt 

drabbats av väpnade konflikter. Det är även omkring gränsen de enorma oljefälten värda 

miljardbelopp befinner sig. USA, Kina samt flera europeiska länder har investerat i denna 

sudanesiska och sydsudanesiska olja som befinner sig i en konfliktzon. 

När Sudan splittrades hamnade 75 procent av de totala oljetillgångarna i Sydsudan
14

, 

råvaran utgör 98 procent av landets inkomster.
15

 Problemet för Sydsudan består i att oljan endast 

kan exporteras via en ledning som går genom grannen Sudan. Tvisten om hur många dollar per 

fat som ska betalas till Sudan har inte lösts och tills vidare har Sydsudan satt ett exportlås på 

oljan. Sydsudan anklagar Sudan för att ha stulit olja samt för att de vill ta ut för höga avgifter per 

                                                           
11

  O. Collins, Robert, Din Sabr, Mohy el , Sikainga, Ahmad Alawad , Spaulding, Jay L., Encyclopædia Britannica Online 

Academic Edition, tillgänglig på http://www.britannica.com/ citerad 15/5 2012. 
12 “animism, n.”, Oxford English Dictionary --/3, tillgänglig på http://www.oed.com/,  citerad 25/5 2012. 
13  O. Collins, Robert, Din Sabr, Mohy el , Sikainga, Ahmad Alawad , Spaulding, Jay L., Encyclopædia Britannica Online 

Academic Edition, tillgänglig på http://www.britannica.com/ citerad 15/5 2012. 
14 “South Sudan”, The New York Times, 10/5 2012, tillgänglig på http://www.nytimes.com/, citerad 15/5 2012. 
15 Tran, Mark, 2012 ”UK's ambitious South Sudan aid plan for girls' education takes a hit”, The Guardian 3/5, tillgänglig på  

http://www.guardian.co.uk/, citerad 15/5 2012. 

http://www.britannica.com/bps/user-profile/598/Robert-O.-Collins
http://www.britannica.com/bps/user-profile/2559/Mohy-el-Din-Sabr
http://www.britannica.com/bps/user-profile/4003/Ahmad-Alawad-Sikainga
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/NIQFTPK7/%20Spaulding
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1779607/South-Sudan
http://www.oed.com/view/Entry/7793?redirectedFrom=animism#eid
http://www.britannica.com/bps/user-profile/598/Robert-O.-Collins
http://www.britannica.com/bps/user-profile/2559/Mohy-el-Din-Sabr
http://www.britannica.com/bps/user-profile/4003/Ahmad-Alawad-Sikainga
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/NIQFTPK7/%20Spaulding
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1779607/South-Sudan
http://www.nytimes.com/
http://www.guardian.co.uk/global-development/2012/may/03/uk-south-sudan-aid-girls-education
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exporterat fat.
16

 Och Sudan menar i sin tur att Sydsudan inte betalar sina transitavgifter för oljan 

som går genom Sudan.
17

 I mars dödades hundratals människor kring gränsen och viktiga oljefält 

i gränslandet har efter väpnade konflikter bytt ägare, ibland flera gånger. Både Sudan och 

Sydsudan har kontinuerligt gett understöd i form av exempelvis vapen till rebellgrupper i 

konfliktområdena, detta har lett till dödsfall, flygbombningar och att gränserna stängt. Vilket har 

resulterat i att bland annat tusentals ton med förnödenheter och i princip all handel står stilla på 

båda sidor om gränsen.
18

 Den 18 juli 2011 införde Sydsudan sin nya valuta, ”sudani”. Fram till 

det att övergången var fulländad använde Sydsudan sudanesiska pund. Sudan förnyade dock, i en 

oväntad manöver sin valuta. Detta lämnade Sydsudan i ett tillstånd av rädsla för att de miljontals 

inköpta sudanesiska punden skulle vara värdelösa. Konflikten är ännu ouppklarad trots flera 

försök med vapenstillestånd.  

4.2.1  Tidslinje över konflikten 

1956 – Sudan blir självständigt efter 57 år under brittisk-egyptiskt styre. 

1972 - Under Addis Ababafredssamtalen mellan staten och Anyanya, en Sydsudanesisk rebellarmé, blir 

Sydsudan en region med självstyre.  

1978 – Olja upptäcks I regionen Bentiu I södra Sudan.  

1983 – President Numeiri inför Sharialagar. 

1993 - Sudan börjar exportera olja. 

2002 – Samtal I Kenya leder till ett genombrott mellan staten och Sydsudanesiska rebeller angående ett 

avslut på inbördeskriget som började 1983 och varat i 19 år.  

 

2005 januari – Staten och Sydsudanesiska rebeller skriver på ett fredsfördrag. Fördraget inkluderar ett 

permanent vapenstillestånd och överensstämmelser angående rikedomar och maktdelning.  

2008 juli – Den internationella brottsmåldomstolens (ICC) toppåklagare begär president Bashirs 

arrestering för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott i Darfur. Överklagandet är det första 

någonsin som ICC tar emot om ett arresterande av en sittande statschef.  

                                                           
16 Avni, Benny, ”We Won & the Oil Stopped”, New York Post 14/3, tillgänglig på http://www.nypost.com/,  

 citerad 15/05 2012. 
17 “South Sudan ‘to complete shutdown’ of oil production”, BBC News 28/1 2012, tillgänglig på http://www.bbc.co.uk/, citerad 

15/5 2012.  
18 “South Sudan”, The New York Times 10/5 2012, tillgänglig på http://www.nytimes.com/, citerad 15/05 2012. 

http://www.nypost.com/p/news/opinion/opedcolumnists/we_won_the_oil_stopped_LB2WQYJBywov7jD9zh8Q2L
http://www.bbc.co.uk/,
http://www.nytimes.com/
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2009 december – Ledare från norr och syd når en överenskommelse om villkoren för en folkomröstning 

som ska ta rum I Sydsudan 2011.  

 

2011 januari – Det Sydsudanesiska folket röstar i överväldigande majoritet för självständighet från norr.  

2011 juli – Sydsudan förklarar sig självständigt.  

2012 januari – Sydsudan stoppar sin oljeproduktion efter att samtalen om avgifterna för oljeexporten 

fallerat.  

 

Källa: BBC.
19

 

4.4 Kontext: Al Jazeera  

Al Jazeera är ett internationellt arabiskt tv-bolag som grundades 1996 av Hamad bin Khalifa, 

emir av Qatar. Hamad bin Khalifa övertog makten i landet 1995 i en statskupp. bin Khalifa hade 

som mål att modernisera landet och startade tv-bolaget Al Jazeera som ett led i 

moderniseringsprocessen. Genom att häva censuren skulle bolaget få fria tyglar och därmed 

sända mer nyanserade nyheter från främst angränsande länder.
20

  

Al Jazeera konkurrerar med andra statligt ägda medier i regionen där nyhetsutbudet 

många gånger vinklas till fördel för regimerna. Bolaget och dess grundare valde dock en annan 

riktning och målet var att producera oberoende och informativ journalistik.
21

  

Till en början nådde kanalen endast den arabiska publiken och man höjde sina tittarsiffror 

genom att låta politiska partier och organisationer, som annars inte får medieutrymme i arabiska 

medier, komma till tals. Ledare från bland annat Irak, Libyen och Hamas såg sin chans att yttra 

sina åsikter genom kanalen.
22

  

Kanalen har allteftersom etablerat sig som en av de större nyhetskällorna och jämförs 

idag med CNN och BBC. Vägen ditt har dock varit turbulent. Till en början finansierade emiren 

kanalen helt med en budget på 500 miljoner qatariska rial. Ekonomin skulle dock svikta när 

gulfstaterna 1999 kastade ut Al Jazeeras journalister från regionen och bannlyste kanalen i 

Saudiarabiska hem. Detta var ett resultat av att Al Jazeera lät intervjua Usama bin Laden, något 

                                                           
19 “Sudan profile”, BBC News 1/5 2012, tillgänglig på http://www.bbc.co.uk/, citerad 16/5 2012. 
20 Miles, Hugh, Al-Jazeera: The Inside Story of the Arab News Channel That Is Challenging the West, USA: Grove Press, 2006. 

s. 15, 37. 
21 Ibid, s. 38.  
22 Ibid, s. 45. 

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-14095300
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Gulfstaterna inte stöttade. På grund av regionens ekonomiska inflytande skulle bojkotten, som 

ännu inte upphävts, påverka kanalens ekonomi.
23

 

Kanalen skulle dock få ett rejält uppsving i samband med sändningarna under Al-Aqsa-

intifadan, det palestinska upproret mot Israels ockupation år 2000. Al Jazeera visade ett filmklipp 

där en obeväpnad palestinsk pojke sköts ihjäl i Gazaremsan i samband med intifadan. Klippet 

väckte starka känslor i angränsande länder och pojken kom att bli en symbol för intifadan.
24

 Det 

var i samband med dessa sändningar som Al Jazeera etablerade sig som en seriös nyhetskanal i 

de arabiska länderna och tittarsiffrorna låg på 35 miljoner tittare varje kväll. Det var även i 

samband med detta som kanalen lanserade sin hemsida.
25

  

Internationellt sett var kanalen ännu inte erkänd som ”en av de stora”. Detta skulle ändras 

efter den 11 september 2001.  

Al Jazeera var den enda kanalen som hade en station i Afghanistan innan och efter 11 

september och många blev beroende av kanalens rapportering från området. En vecka efter 

attentatet invaderade USA, med sin allierade, Afghanistan. Samma vecka sände Al Jazeera 

okommenterade uttalanden från Usama bin Laden. Fortlöpande skulle bin Laden få stort 

medieutrymme hos Al Jazeera under den amerikanska ockupationen av Afghanistan. Varken 

USA eller dess allierade stöttade kanalens val att sända bin Ladens utlåtanden och man vädjade 

till emiraten att skifta fokus från Afghanistan.
26

  

Även EU uttryckte sitt ogillande av Al Jazeeras nyhetsbevakning och relationerna mellan 

Al Jazeera och de amerikanska allierade försämrades. Trots detta lät sig flera västerländska 

politiker intervjuas av kanalen, däribland Tony Blair, Collin Powell och Condoleezza Rice och 

kanalens status höjdes internationellt. Västerländska ledare kunde trots sina reservationer se 

kanalens inflytande och uppskatta deras spridning.
27

 

Likt kriget i Afghanistan hamnade Irakkriget i fokus för Al Jazeeras mediebevakning när 

USA invaderade landet 2003. I samband med krigsutbrottet hade Al Jazeera stationerat sig i Irak 

och då flera amerikanska och brittiska medier kastats ut från landet skapades ett 

beroendeförhållande till Al Jazeera. Västerländska medier knöt avtal med kanalen och Al Jazeera 

blev än en gång den främsta förstahandskällan i många av krigets skeenden.  

                                                           
23 Ibid, s. 51-52. 
24 Ibid, s. 73. 
25 Ibid, s. 67. 
26 Ibid, s. 138, 141. 
27 Ibid, s. 155. 
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USA:s relation till Al Jazeera fallerade ytterligare i samband med kriget, som ett resultat 

av kanalens nyhetsrapportering. Kanalen valde bland annat att visa bilder på döda amerikanska 

soldater samt på demonstranter som var mot USA:s närvaro. Al Jazeera motarbetades flitigt av 

USA under kriget och den amerikanska regimen talade även om att bomba kanalens 

huvudkvarter i Qatar.
28

 

Trots en turbulent historik och en i dagsläget inte alltid uppskattad nyhetsrapportering 

från amerikanska ledningen, har Al Jazeera en stark ställning bland internationella medier och 

man specialiserar sig på att rapportera från underrapporterade regioner. Bolaget utökade antalet 

kanaler allteftersom och består idag av 20 kanaler. Bland annat Al Jazeera English som 

grundades 2006. Al Jazeera English har i dagsläget 60 kontor spridda i sex kontinenter. Kanalen 

har 40 miljoner
29

 tittare men kan nå 250 miljoner hushåll i 130 olika länder. Al Jazeera English 

har likt Al Jazeera sitt huvudkvarter i Doha, Qatar. Men man har även två stora kontor i London 

och Washington D.C. Bolaget har över 3000 anställda där 400 är journalister från 60 olika 

länder.
30

  

På Al Jazeeras hemsida har man publicerat de pressetiska regler bolaget ämnar följa. Man 

skriver bland annat att journalistiken ska vara ärlig, modig, rättvis, balanserad, självständig och 

inte gynna organisationer eller partier. Vidare skriver man att kanalen är mån om att erkänna 

olikheter hos människor, deras värderingar, värden och individualitet. Och framföra en objektiv 

samt trogen reflektion av dessa.
31

  

4.5 Kritik riktad mot Al Jazeera 

Al Jazeera är idag ett världskänt etablerat tv-bolag. Över åren har kanalen fått både ris och ros 

från både politiker och tv-tittare. Al Jazeera var exempelvis de första som lät ledare från 

islamistiska partier Hamas och Hizbollah komma till tals på tv. Detta väckte starka reaktioner 

kring närliggande länder och än idag präglas relationerna mellan bolaget och ledare i regionen av 

detta.  

 Vidare har Al Jazeera kritiserats för att emiren i Qatar ska ha en hand i nyhetsurvalet. 

Kritiker menar att Al Jazeera sällan eller aldrig riktar strålkastarna mot Qatar eller händelser 

                                                           
28 Ibid, s. 240-241, 245. 
29

 Al Jazeera”, The New York Times”, 28/3 2012, tillgänglig på http://topics.nytimes.com/ citerad 9-6-2012. 
30 “Facts and Figures”, Al Jazeera 23/2 2012, tillgänglig på http://www.aljazeera.com/, citerad 17/4 2012. 
31 “Code of Ethics”, Al Jazeera 7/11 2010, tillgänglig på http://www.aljazeera.com/, citerad 17/4 2012. 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/a/al_jazeera/index.html
http://www.aljazeera.com/aboutus/2010/11/20101110131438787482.html
http://www.aljazeera.com/aboutus/2006/11/2008525185733692771.html
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kring emiratet. Al Jazeera förhåller sig dock lugna till kritiken och påstår att ledningen i Qatar 

inte har något att säga till om när det kommer till tv bolagets nyhetsurval och vinklingar.
32

  

 Relationen mellan USA och Al Jazeera har varit turbulent. Bush-administrationen 

anklagade bland annat kanalen för propaganda och påstod att de var sammanlänkade med al-

Qaida. Sedan Obama-administrationen tagit över har tonerna från Vita Huset dock ändrats. 

Obama säger sig själv titta på kanalen och Hillary Clinton var på besök på högkvarteret i fjol.
33

 

4.6 Al Jazeera: Mainstream eller alternativt? 

I avsnittet nedan förklaras vilken roll Al Jazeera har i dagens medieklimat. Detta avsnitt menar vi 

är nödvändigt för att skapa en bredare bild av kanalen och diskursen i vilken den verkar. 

Det finns flera teorier om huruvida Al Jazeera anses vara ett mainstream- eller alternativt 

medium. Al Jazeera endast har existerat i 16 år och har blivit erkänt som en internationellt 

etablerad nyhetskanal. Enligt vissa kan denna utveckling ha berott på flera faktorer. Bland annat 

skriver akademikern Adel Iskandar som är specialiserad på medier från Mellanöstern att Al 

Jazeera i dagsläget har blivit allt mer likt de stora mediekonglomeraten exempelvis CNN och 

BBC. Vidare menar Iskandar som även varit medförfattare till boken ”Al-Jazeera: The Story of 

the Network that is Rattling Governments and Redefining Modern Journalism” att Al Jazeera är 

måna om att behålla sitt rykte om att vara ett alternativt medium där man rapporterar från 

underrapporterade regioner och tillför andra perspektiv än de västerländska. Det är dock, enligt 

Iskandar, viktigt att poängtera att Al Jazeera upprätthåller denna bild genom marknadsföra sig 

själva som ett alternativt medium. Detta genom att kommersialisera sin idé om vad de vill stå 

för.
34

 Trots att Al Jazeera försöker bevara bilden av sig själva som ”det andra mediet” går det ur 

ett globalt perspektiv att urskönja tendenser som visar på att Al Jazeera står närmare sina 

konkurrenter CNN och BBC än vad de gjort tidigare. Ett stöd för denna företeelse är att kanalen 

vill sprida sin verksamhet till nya publiker och att de gör så genom att sätta en västvänlig 

                                                           
32 E. Doherty, Regan, 2011, “Special Report: Al Jazeera's news revolution”, Reuters 17/2, tillgänglig på  

http://www.reuters.com/, citerad 17/5 2012. 
33 Pintak, Lawrence, 2011, “The Al Jazeera Revolution”, Foreign Policy 2/2, tillgänglig på http://www.foreignpolicy.com/, 

citerad 17/5 2012. 
34

Adel, Iskandar, ”Covering Satellite Television in the Arab and Islamic Worlds”, tbsjournal --/-- 2004, tillgänglig 

på http://www.tbsjournal.com/, citerad 6/6 2012.  

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/JM9MQ6NW/E.%20Doherty,%20Regan,%202011,
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/JM9MQ6NW/E.%20Doherty,%20Regan,%202011,
http://www.foreignpolicy.com/,
http://www.tbsjournal.com/
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prägling på sin nyhetsvinkling. Konsekvensen blir att nyhetsrapporteringen allt mer liknar de 

största västerländska mediebolagen, CNN och BBC.
35

  

4.6 Kontext: Svenska Dagbladet  

Svenska Dagbladet grundades 1884 i Stockholm som en organisation för unionsfientliga och 

tullvänliga krafter. Det dröjde dock inte länge tills tidningen strukturerades om till att ha en 

kulturell och opolitisk riktning. Men i början av 1900-talet intog tidningen en allt mer politiskt 

konservativ hållning. Under första världskriget räknade SvD, tillsammans med majoriteten av 

tidningens läsare, med tysk seger in i det sista. Under andra världskriget präglades tidningen av 

strikt neutralitet i samlingsregeringens anda.
36

 Svenska Dagbladet var mellan 1940 och 1973 

under ägarskap av en organisation som stöddes av flera svenska företag, firmor och andra 

samhällsinstitutioner exempelvis kyrkan och militären. År 1974 skapades ett handelsbolag med 

Svenska arbetsgivareföreningen (SAF) som stödgivare och där stora delar av det svenska 

näringslivet var delägare. SvD:s politiska hållning fick därmed den nya beteckningen "obunden 

moderat".
37

 

SvD ägs idag av det norska medieföretaget Schibsted och är landets näst största 

morgontidning efter Dagens Nyheter. Varje dag nås cirka 500 000 läsare över hela landet. 

Genomsnittsupplagan under ett år uppgick 2011 till 186000 exemplar.
38

 SvD säger sig vara 

”obundet moderata” på ledarplatsen och på resterande sidor menar de att det inte finns någon 

politisk böjelse.
39

 

Under helger innehåller tidningen fler sidor samt fördjupat nyhetsmaterial där exempelvis 

reportage och vetenskapsartiklar får figurera mer frekvent jämfört med SvD:s vardagsnummer. 

Så här skriver SvD på sin webbsida om sig själv som nyhetskälla: ”SvD flyttar fram de 

journalistiska positionerna och ger läsarna de sammanhang och perspektiv som hotar att 

försvinna i den allmänna snuttifieringen av nyhetsflödet.”
40

  

                                                           
35 Cherkaoui, Tarek. “Orientalism, pan-arabism, and military-media warfare: A comparison between CNN and Al Jazeera 

coverage of the Iraq war.” AUT University, USA 2010. 
36 “Svenska Dagbladet”, Nationalencyklopedin tillgänglig på http://www.ne.se/, citerad 14/5 2012. 
37 “Svenska Dagbladet”, Encyclopædia Britannica Online Academic Edition, tillgänglig på http://www.britannica.com/, citerad 

14/5 2012. 
38 “Svenska Dagbladet”, Tidningsstatistik AB, tillgänglig på http://www.ts.se/, citerad 23/4 2012. 
39 “Välkommen till SvD – du också”, Svenska Dagbladet, 28/9 2007, tillgänglig på http://www.svd.se/, citerad 23/4 2012. 
40 Ibid, citerad 23/4 2012. 

http://www.ne.se/lang/svenska-dagbladet
http://www.britannica.com/,
http://www.ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=001848
http://www.svd.se/
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Under 2000-talet har det skett två större förändringar. Dels övergavs fullformatet år 2000 

till förmån för tabloidformatet som ansågs vara mindre otympligt. Och dels bestämdes det under 

förhandlingar 2006 med EU att de statliga subventionerna till SvD ska minska under en flerårig 

period. År 2011 uppgick det statliga presstödet till 59,5 miljoner kronor.
41

 

SvD avslutar sin välkomsttext på den egna webbsidan med att förklara vad tidningen 

förväntar sig av läsarna samt vilken ton tidningen har:  

 

SvD kombinerar kvalitetstidningens klassiska trovärdighet med ett modernt tilltal och 

presentation. Tidningens läsare är nyfikna på omvärlden, vill och kan tänka själva och ställer 

därför stora krav på sin dagstidning. SvD:s läsare nöjer sig inte att få reda på att något hänt 

utan vill även veta varför och vad som kan bli nästa steg.  

  

Enligt SvD:s webbsidas avdelning riktad till potentiella annonsörer skriver de att den 

typiske läsaren är 43 år gammal, tjänar 37 procent än genomsnittssvensken och har både familj 

samt karriär. De menar vidare att könsfördelningen är jämt uppdelad och att läsaren ”har hög 

utbildning, stora ekonomiska möjligheter och ser sig själv som en världsmedborgare med ett stort 

samhällsansvar.”
42

 SvD:s webbsida har cirka 1,1 miljoner unika besökare i veckan och har 

således en gedigen plats på topp 20-listan över flest besökta webbsidor räknat efter unika 

besökare, detta enligt mätningar gjorda av Kommittén för internetannonsering. Den mest besökta 

sidan är Aftonbladets webbsida som har mellan fem och sex miljoner unika besökare.
43

 

4.7 SvD och Al Jazeera: mediediskurs 

Varken SvD eller Al Jazeera vill framstå som tabloider. Båda nyhetsleverantörerna har för avsikt 

att vara och framstå som seriösa och auktoritära. Därmed vill de producera trovärdiga och 

relevanta nyhetstexter snarare än att publicera snabba nyheter utan relevant innehåll, vilket är en 

tendens bland tabloider.
44

 Det är därför inte ovanligt att dessa medier ofta hänvisas till i sociala 

sammanhang. Har mediet ett högt anseende kan mycket av det som produceras tas för sanning av 

allmänheten. Detta är en maktaspekt som antagligen både Al Jazeera och SvD vill upprätthålla. 

                                                           
41 Sandén, Axel, ”Olika stöd till Skånskan och SvD nästa år”, Medievärlden 21/12 2010, tillgänglig på 

http://www.medievarlden.se/, citerad 6/6 2012. 
42 “Målgrupp”, SvD Annonsera, tillgänglig på http://annonsera.svd.se/, citerad 25/4 2012. 
43 “Sveriges mest besökta sajter vecka 5”, Cisionwire, 10/2 2011, tillgänglig på http://www.cisionwire.se/ citerad 25/4 2012. 
44 Bignell, Jonathan, Media semiotics – an introduction, uppl. 2, Manchester: Manchester University Press, 2002, s. 20. 

http://www.medievarlden.se/
http://annonsera.svd.se/,
http://www.cisionwire.se/sveriges-annonsorer/r/sveriges-mest-besokta-sajter-vecka-5,c545706
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För Al Jazeera och SvD är det essentiellt att upprätthålla den seriösa mediediskursen i vilken 

båda medierna verkar. 

4.8 Vem är läsaren? 

I detta avsnitt presenterar vi problemtiken mellan den semiotiska analysen och läsaren. Vi 

kommer även att ta upp hur läsarens relation till skribenten ser ut.  

Den semiotiska analysen som tillämpas i denna uppsats hjälper oss att synliggöra 

strukturer i texter. Utifrån dessa strukturer kan vi säga något om diskurserna tidningarna verkar i. 

Genom att tillämpa analysen kan vi bryta ner artiklar och reportage för att ord för ord 

dekonstruera deras betydelser i sina respektive sammanhang. Med det sagt är det viktigt att 

komma ihåg att även denna teori, likt alla andra, inte kan inkludera alla faktorer.
45

 

 Fokus i denna uppsats är texter producerade för SvD:s och Al Jazeeras hemsidor. Det är 

alltså varken skribenterna eller läsarna som är mest relevanta. Det är däremot oundvikligt att inte 

nämna skribenten om denne har en särskild relevans till artikeln. Al Jazeera låter till exempel 

experter eller sakkunniga skriva mer resonerande och spekulativa artiklar för publicering. Det 

blir då relevant för analysen att poängtera vem skribenten är i sin yrkesroll. Det som däremot är 

svårare att veta något om i detta sammanhang är läsaren. 

 Man kan alltså inte veta i vilket socialt sammanhang som läsaren läser artiklarna. Den 

semiotiska analytikern kan således endast anta hur den verkliga läsaren skapar mening av 

texterna hen läser. Analytikern blir lämnad att dra kvalificerade slutsatser om läsaren utifrån den 

kontext i vilken läsaren och mediet verkar.
46

 

 Analytikern kan däremot kallt räkna med mediernas behov att göra sig förstådda av sina 

läsare. Om läsarna inte förstår budskapet är artiklarna inte relevanta för läsarnas sätt att 

strukturera sin värld. Och denna relation mellan medierna och läsarna är essentiell för mediernas 

överlevnad.  

 Detta har att göra med kulturteoretikern och sociologen Stuart Halls begrepp “decoder” 

och “encoder”. Med decoder menas i detta fall skribentens ord, och med encoder menas läsarens 

tolkning av texten. Läsaren ”avkodar” alltså texten. Det finns olika sätt att tolka koder men det är 

till skribentens fördel om läsarens uppfattning av koderna är densamma eller snarlik skribentens 

                                                           
45Bignell, Jonathan, Media semiotics – an introduction, uppl. 2, Manchester: Manchester University Press, 2002, s. 99-100.  
46 Ibid, s. 103. 
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egna. På så sätt har budskapet som skribenten själv velat förmedla uppfattats ”korrekt” av 

läsaren. Dessa koder kan vara förklädda i metaforer, liknelser, populärkulturella referenser, 

jämförelser och liknande. Sannolikheten för att läsaren ska förstå dessa är högre om skribenten 

och läsaren finns i samma samhälle och ingår i liknande diskurser. Det råder tyst samförstånd om 

hur tolkningen bör ske.
47

 

 Om läsaren däremot inte avkodar texten som skribenten hade för avsikt finns en risk att 

en ”oppositional decoding” ägt rum. Detta menar Hall, kompromissar skribentens text men 

behöver dock inte nödvändigtvis innebära att ”fel” tolkning gjorts.
48

  

4.9 Vad är vad i nyhetstext? 

I urvalet av artiklar kan flertalet sorteras in under två kategorier: Nyhetstexter och reportage. Av 

denna anledning är det essentiellt för läsaren att veta vad vi menar med en ”nyhetsartikel” och ett 

”reportage”. 

I en nyhetsartikel: kommer den viktigaste informationen först. En nyhetsartikel besvarar 

de sex kardinalfrågorna: Vad, vilka, hur, vem, när, varför.
49

 Nyhetsartikeln avslutas med det 

minst intressanta. Det ser ut på detta sätt för att läsaren snabbt ska får reda på det viktigaste, detta 

står vanligtvis i ingressen. Därefter kan läsaren välja om den vill läsa vidare. En nyhetsartikel 

berättar händelseförlopp i kronologisk ordning och ska kunna förstås av alla. Källor måste anges 

i en nyhetstext.
50

 

Reportage: ett reportage berättar om skribentens egna iakttagelser. Det brukar ges plats 

för berättande, exempelvis skildringar av platser, atmosfär, människor, egna tankar, åsikter, 

dofter, smaker med mera. Reportage produceras vanligtvis under en längre tid till skillnad från 

nyhetstext som produceras i snabbare takt.
51

 

5. Reflexivitet 

Allt från urval, ämne och tolkning färgas av forskarens (vår) bakgrund och förförståelse. Vi insåg 

snabbt att vår egen roll i processen skulle prägla analysen och uppsatsen i sin helhet från idé till 

                                                           
47 Ibid, s. 102. 
48 Ibid, s.103. 
49 Lundgren, Kristina, Ney, Birgitta & Thurén Torsten. Nyheter – att läsa tidningstext, Stockholm: Ordfront förlag, 1999, s. 55. 
50 Alexanderson, Kristina, 2010, ”Nyhetsartikel – en texttyp”, Slideshare 9/3 2010, tillgänglig på http://www.slideshare.net/, 

citerad  25/5 2012. 
51Lundgren, Kristina, Ney, Birgitta & Thurén Torsten. Nyheter – att läsa tidningstext, Stockholm: Ordfront förlag, 1999, s. 27.  

http://www.slideshare.net/kalexanderson/texttyp-nyhetsartikel
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slutprodukt.
52

 Det samhälle i vilket Svenska Dagbladet verkar i är för oss mer familjärt och därav 

mer lättillgängligt än det som Al Jazeera verkar i. Eftersom vi, uppsatsens författare, är en del av 

det svenska samhället tar vi också del av dess normer, värderingar och underliggande strukturer. 

Därför blir det också lättare för oss att analysera materialet från Svenska Dagbladet. Här 

samverkar flera faktorer; svenska är vårt modersmål, vi har en relativt god förförståelse för 

tidningens uppbyggnad och kan lättare identifiera artikeltyper ur SvD än ur Al Jazeera. Samtidigt 

kan detta försvåra arbetsprocessen då vår förförståelse kan försvåra vår analysförmåga och leda 

till en förvrängd tolkning. 

 Med detta sagt är det viktigt att komma ihåg att forskaren aldrig kan komma undan sin 

bakgrund, roll eller identitet. Forskaren kommer alltid att prägla arbetet och kan således inte vara 

objektiv. Att forskaren påverkar materialet är ofrånkomligt. Det som däremot bör synas tydligt är 

vem forskaren är och främst att hen är medveten om sin roll i forskarprocessen. Under 

skapandeprocessen samspelar den reflexiva aspekten med och mot forskaren. Forskaren skall 

ständigt förhålla sig till sitt material och måste vidare fundera på hur materialet påverkar 

forskaren och vice versa.
53

 Detta för att vara så transparent som möjligt och därigenom uppnå 

hög validitet.
54

 

 Som journaliststudenter är vi skolade att tänka på ett visst sätt. Våra identiteter, 

förförståelser och kunskaper om den kontext vi verkar i bidrar till det ”tänket”. Vi har under 

arbetets gång haft en långvarig reflexiv diskussion om hur våra bakgrunder och identiteter 

påverkar arbetet.  

6. Tidigare forskning  

Att hitta tidigare forskning i det ämne vi valt har varit problematiskt av den anledningen att 

ämnet är så pass nära i tiden. Sydsudan blev självständigt den 9 juli 2011 och på grund av detta 

finns det, i dagsläget, inte forskningsmaterial som berör vår fråga direkt. Däremot finns det 

tidigare forskning där metoderna och flera av teorierna överensstämmer bra med de vi själva 

bestämt oss för att använda oss av. I vårt fall har dessa metoder och teorier rört sig kring 

semiotik. Roger Fowlers ”Language in the News: Discource and Ideology in the Press” handlar 

                                                           
52 Ehn, Billy & Klein, Barbro, Från erfarenhet till text: Om kulturvetenskaplig reflexivitet, Carlsson Bokförlag AB: Stockholm, 

1994, s. 27.  
53 Ibid, s. 31. 
54 Esaiasson, Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson, henrik & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, 

individ och marknad, uppl, 4, Nordstedst Juridik AB: Stockholm, 2012.   
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om att nyheter är en praktik, uppbyggd av politiska och sociala konstruktioner. Närmare bestämt 

har boken för avsikt att belysa att dagens nyheter är nyheter för att de innehåller språkliga 

element som ingår i etablerade mediediskurser för vad som kännetecknar nyheter. Det råder 

alltså en konsensus för när text kan kallas för nyheter. Det är denna konsensus som behandlas 

genom att Fowler bryter ned nyhetstexter för granskning där elementen lyfts upp och förklaras 

vara, vilket vi tidigare nämnt, av politiska och sociala konstruktioner. Fowlers analyserande 

metoder vad det gäller granskning av nyhetstext är metoder som, i analyserandet av artiklarna, 

ansett vara av högsta relevans då vi använt oss av hans metoder. Vidare har vi genom att använda 

oss av ”Media Semiotics: an Introduction” av Jonathan Bignell fått ytterligare kunskaper i 

dekonstruktionen av språkliga tecken. Ämnena i den tidigare forskningen vi stött på har skiljt sig 

avsevärt. I en c-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap av Mattias Jägerskog ”Naturligt 

farligt: Hur visualiseringar av klimatförändringar är laddade med tecken och känslor” och 

Teresa Peterssons c-uppsats i Internationell migration och etniska relationer ”Etnicitet i svensk 

TV-reklam - en schablonmässig eller finessmässig framställning?” använder vi, likt skribenterna 

oss av semiotiklära. Vi har visserligen studerat olika ämnen där varken Sydsudan, Al Jazeera 

eller SvD utgjort gemensamma nämnare, men de teorier som har använts har varit desamma. 

Detta kan därför ses som en slags tidigare forskning.  

7. Teoretiska utgångspunkter  

7.1 Diskursanalys 

Vi har i denna uppsats genomfört en diskursanalys genom att tillämpa semiotiska teorier. Vad 

semiotik innebär förklaras senare i detta avsnitt. 

Ordet diskurs är idag på tapeten och används i akademiska och vetenskapliga 

sammanhang frikostigt. Men vad betyder egentligen diskurs? Marianne Winther Jorgensen och 

Louise Phillips skriver i ”Diskursanalys – som teori och metod” om fenomenet. Jorgensen och 

Philips menar att en diskurs är ”en eller annan idé om att språket är strukturerat i olika mönster 

som våra utsagor följer när vi agerar inom olika sociala domäner”. Med domäner menas 
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exempelvis den medicinska eller politiska domänen. I denna uppsats studeras mediediskursen. 

En diskurs är till sin kärna alltså ”ett bestämt sätt att tala och förstå världen”.
55

  

I en diskursanalys ingår både en teori och en metod, detta eftersom en diskursanalys 

handlar om ett sätt att se på och resonera på om omvärlden. Likaså innebär diskursanalysen ett 

sätt att demontera världen och de konstruktioner som ingår i den. Konstruktionerna som avses är 

alla de sätt människor upprätthåller sociala koder. Detta är något som sker i det tysta och som 

knappast reflekteras över i daglig basis.
56

 Skulle man dock reflektera över det, som i denna 

uppsats, måste man ha i åtanke att även forskaren är del av diskurser och kommer, så att säga, 

inte undan sig själv. 

I denna uppsats har vi utgångspunkter i både strukturalismens och poststrukturalismens 

syn på språket. För det diskursanalysen gör de facto är att analysera språkbruket. Och mer 

specifikt hur världen uppfattas och upprätthålls i sociala processer. Definitionerna existerar alltså 

inte i sig själva utan är resultat av social interaktion som skapar konsensus om vad ords 

innebörder bör vara.
57

 En av strukturalismens grundare, Saussure, etablerade idén om att 

förhållandet mellan språket och verkligheten är godtyckligt. Ord har alltså inte någon mening om 

inte människor ger dem en. Vidare menar Saussure att människor skapar mening av ord genom 

att konstruera motsatspar. Ingenting kan ha en mening i sig självt, utan behöver definieras genom 

att konstatera vad dess motsats är.
58

 ”Västvärlden kan inte finnas utan öst”.  

 Risken med denna syn är dock att orden får en given plats när dess motsats väl etableras 

genom människans interaktion. Här inkorporerar vi delar av poststrukturalismens bidrag till 

teorin. Poststrukturalismen menar visserligen att orden får sin innebörd genom 

motsatsförhållanden men att dessa dock inte är konstanta. Ett ords innebörd kan skifta beroende 

på vilket sammanhang det används i, därmed ändras också konsensus om vad ordet betyder i just 

det sammanhanget.
59

 Vi delar denna syn på ordens skiftande egenskaper och har i vår textanalys 

låtit varje analyserat ord få sin innebörd i den kontext ordet står.       

7.2 Semiotik 

                                                           
55 Winther Jörgensen, Marianne, Phillips,  Louise & Vrå, Birgit, Diskursanalys som teori och metod, Sverige: Studentlitteratur 

AB, 2000, s 7. 
56 Ibid, s. 11-12. 
57 Ibid, s. 15. 
58 Ibid, s. 16. 
59 Ibid, s. 17. 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Marianne%20Winther%20J%F6rgensen
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Louise%20Phillips
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Birgit%20Vr%E5
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Ferdinand de Saussure och Charles Sanders Pierce hör till semiotikens grundare.
60

 Semiotik 

innebär kort, att systematiskt studera tecken, både språkliga och andra.
61

 Både Saussure och 

Pierce studerade just tecken, främst språkliga sådana genom att titta på hur orden, eller tecknen, 

skapar mening i text.
62

 Semiotik har alltså att göra med ”hur mening skapas och förmedlas”. När 

vi använder semiotiska teorier gör vi så genom att tillämpa lingvistiska tankesätt. Semiotiken 

likställer därmed text med det talade ordet. Det handlar i grunden om relationer mellan tecknen. 

Jonathan Culler uttryckte det på följande sätt: 

The notion that linguistics might be useful in studying other cultural phenomena is based 

on two fundamental insights: first, that social and cultural phenomena are not simply 

material objects or events with meaning, and hence signs; and second, that they do not 

have essences but are defined by a network of relationships.  

Ingenting har alltså mening i sig själv, utan måste ställas i relation till något annat för att ha 

mening. Detta är semiotikens grund. Teckens innehåll skapas och omskapas alltså i ett konstant 

flöde av relationella strukturer.
63

 

 Vidare menade Saussure att dessa meningar uppstår i motsatsförhållanden. Så kallade 

binära motsatspar, vi-svart, ond-god, vacker-ful. Det är på detta sätt vi skapar struktur av en 

annars detaljerad och kaosartad verklighet. Genom att kategorisera skapar vi vår verklighet. I 

detta sammanhang kan man därför inte påstå att en ”riktig” verklighet existerar, utan snarare 

olika tolkningar av dessa.
64

 I denna uppsats undersöks SvD: s och Al Jazeeras mediediskurser 

och hur de skapar mening i text. Hur ser kategoriseringen ut och finns det skillnader? För att 

komma åt detta praktiskt måste vi vända oss till lingvistikens och semiotikens teorier och 

praktiskt tillämpa dessa på våra texter. Nedan följer förklaringar till de olika metoder vi använt.   

7.3 Nyhetsvärdering 

Johan Galtung & Mari Ruge har analyserat nyhetskriterier och framställt tolv punkter som 

kännetecknar vad som blir nyheter. Vi har använt oss av punkterna i listan för att lättare kunna 

avgöra hur och varför nyheter blir nyheter.  

                                                           
60 Asa Berger, Arthur, Media analysis techniques, uppl. 3, Thousand Oaks: Sage publications, inc, 2005, s. 9, s. 2. 
61 http://www.ne.se   
62Asa Berger, Arthur, Media analysis techniques, uppl. 3, Thousand Oaks: Sage publications, inc, 2005, s. 9, s. 2. 
63 Ibid, s. 6-7. 
64 Bignell, Jonathan, Postmodern media culture, Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd, 2000, s. 23. 

http://www.ne.se/
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Frekvens - Händelser som inträffar plötsligt och passar bra in i nyhetsorganisationens schema har större chans att bli nyheter än 

om händelsen sker över tid eller en opassande tid för nyhetsorganisationen.  

Tröskel - Händelser som påverkar många människor, har extrema effekter, eller om pengar och resurser är involverade, har 

större chanser att bli nyheter. 

Entydighet - Händelser som är lätta att förstå blir ofta nyheter än komplexa företeelser.  

Meningsfullhet - Är händelsen kulturellt nära läsarna, om läsarna kan identifiera sig med ämnet, om människorna i nyheten har 

samma bakgrund som läsarna, talar samma språk eller ser likadana ut så har händelsen större chans att bli en nyhet.  

Konsonans - Händelser som möter mediernas förväntningar av vad som ska hända har större chans att bli nyheter än händelser 

som motsäger dessa.  

Det oväntade - Extraordinära händelser har större chans att bli nyheter än vardagshändelser.  

Kontinuitet - En händelse som det redan rapporterats om har större chans att bli en nyhet igen.   

Komposition - Redaktioner anpassar sitt innehåll för att ha en rättvis fördelning av till exempel inrikes- och utrikesrapportering. 

Har redaktioner ett överflöd av utrikesnyheter kommer vissa att förkortas för att ge plats åt till exempel inrikesnyheter.  

Referens till elitnation - Händelser som har att göra med inflytelserika länder har större chans att bli nyheter.  

Referens till elitperson - Händelser som har att göra med människor i maktposition, som är rika eller kända har större chans att 

bli nyheter.  

Referens till person - Händelser som kan personifieras har större chans att bli nyheter.  

Referens till något negativt - Tragedier, våld, naturkatastrofer och politisk korruption är exempel på händelser som har större 
chans att bli nyheter. Negativa händelser har störst chans att bli nyheter.   

 Det sudanesiska inbördeskriget pågick i mer än 23 år innan det tog slut 2005. Konflikten 

är således en återkommande händelse i medierna och uppfyller därför kriteriet om kontinuitet. 

Likaså uppfyller konflikten kriteriet om konsonans då medierna kontinuerligt rapporterat om 

Sudan och Sydsudan med jämna mellanrum. Därför finns alltid viss bevakning från området då 

medierna till viss mån förväntar sig och är vana vid att området är konflikthärjat. Vidare 

uppfyller konflikten kriterierna om referenser till elitpersoner och elitnationer. Detta då flera 

internationella aktörer figurerar i konfliktzonen. Konflikten är mer komplicerad än vad medierna 

avslöjar och för att få händelser kvalificerade som nyheter anpassas dessa för att följa en viss 

nyhetslogik och blir därmed lättförståeligare, exempelvis med hjälp av det stilistiska greppet 

personifiering. Vidare kan vi se hur kriteriet ”Tröskel” uppfylls då konflikten påverkar mycket 

människor och mycket pengar och resurser är involverade, samt att händelserna har haft 

”extrema effekter.” 

7.4 George Lakoff 

 Kognitiv lingvist och professor i lingvistik i Kalifornien. Mest känd för sina teorier om den 

centrala roll metaforer spelar i människors sätt att tänka, politiskt beteende och i samhället. I 

undersökningen har vi använt oss av Lakoffs metaforteorier till största delen. Detta eftersom en 

av de tre delarna av undersökningen handlar om just metaforer.  

7.5 Roger Fowler 
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 Världsberömd brittisk lingvist som är professor i både engelska och lingvistik. Han är bland 

annat känd för sitt arbete inom stilistik, vilket kan beskrivas som studerandet och tolkningen av 

text ur ett lingvistiskt perspektiv. Under undersökningens gång har Fowlers bok ”Language in 

the News” spelat en viktig roll. Detta eftersom han där menar att det inte finns något självklart 

förhållande mellan lingvistiska strukturer och semiotiska innebörder och att man av denna 

anledning inte kommer att hitta samma redogörelse i samma text varje gång.  

Då det inte existerar en given relation mellan lingvistiska strukturer och dess semiotiska 

innebörder kan man inte förvänta sig att hitta exakt samma urtolkning varje gång 

7.6 Kurt Johannesson 

Svensk professor i retorik, numera pensionerad. Vid tillsättningen var han Sveriges ende 

retorikprofessor. Vi har använt oss av Johannessons Kriget som en saga där han bland annat tar 

upp språklig gestaltning och dramaturgi, metaforer, metonymi och hur medier drar inspiration 

från sagor när de skriver nyhetstext.  

7.7 Teoretiska begrepp 

7.7.1 Myter 

När vi talar om myter i denna uppsats menar vi idéer om tecken som associeras till, av flera 

grupper, givna associationer. När flera personer enas om vissa teckens betydelser i vissa 

sammanhang uppstår myter.
65

  

7.7.2 Konnotation – Denotation  

Man kan säga att mytbildning har med konnotation att göra. Konnotation och denotation är två 

begrepp som samspelar med varandra. Med konnotation menas kort, den kulturella mening som 

associeras till ett visst ord i en viss kontext. När vi skriver kulturell mening, menas här inte den 

estetiska utan snarare den antropologiska definitionen. Ett ords konnotation inkluderar således 

symboliska, emotionella och historiska aspekter som är länkade till ordet.
66

 Vi konnoterar utan 

att tänka. Ordens innebörd är idag för-givet-tagna och man kan genom att studera detta urskönja 

                                                           
65 Bignell, Jonathan, Media semiotics – an introduction, uppl. 2, Manchester: Manchester University Press, 2002, s 16. 
66Asa Berger, Arthur, Media analysis techniques, uppl. 3, Thousand Oaks: Sage publications, inc, 2005, s. 9, s. 16.  
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ordens ideologiska meningar. Och därmed finna strukturer som bygger vår gemensamt 

konstruerade verklighet.
67

  

 Denotation är å andra sidan ordets bokstavliga innebörd. Konnotation av order Barbie-

docka är exempelvis idealbilden av kvinnan, masskonsumtion och så vidare. Medan ordets 

denotation innebär samtliga Barbie-dockor, lanserad 1959, med vissa specifika mått.
68

 

7.7.3 Metaforer, Metonymi, liknelser 

Detta begrepp förklaras bäst med exempel. En klassisk metafor är exempelvis att kamelen är 

”öknens skepp”. Ett annat exempel är, ”du är en ängel”. En liknelse däremot påminner om 

metaforen men skiljer sig i sin framställning och därmed sättet den tolkas. Exempel är, ”du är 

som en ängel”. Metonymi betyder egentligen namnbyte, till exempel, Elvis är ”the King”.  

7.7.4 Eurocentrism, exotifiering & andrafiering 

Begreppet eurocentrism innebär att man anser Europa vara den viktigaste världsdelen. Den 

europeiska civilisationen är normen och resterande bör vilja rätta sig därefter. Begreppet hör till 

en postkolonial diskurs som bland annat innefattar studierna av kolonialismens effekter, bland 

annat tittar man på språket och hur det skapar orättvisa maktförhållanden. Exempelvis menar 

postkoloniala forskare att dikotomier inte endast är motpoler utan också innehåller en värdering. 

Väst-öst är alltså inte en neutral dikotomi. Då ”väst” innehar tolkningsföreträde, det vill säga 

rätten att beskriva andra, är de också ”väst” som har makten. Begreppet ”Mellanöstern” är till 

exempel ett västerländskt påfund vars innebörd skapar en maktrelation. ”Öst” skulle kanske inte 

beskriva sig själva som ”öst”?  

 Detta har att göra med vem som har beskrivanderätten. När den ena beskriver den andra 

skapas alltså ett maktförhållande där ”den andra” inte har mycket att sätta emot. Detta är 

andrafiering, att genom språket (re)konstruera hierarkier som skapar ”den andra”.  

 Inom de postkoloniala teorierna hör även begreppet exotifiering. Detta innebär 

exempelvis ”västs” tendens att göra det främmande till exotiskt. Det främmande kan inte vara det 

normala men man kan förhålla sig till det genom att göra det exotiskt. Ett exempel är 

                                                           
67 Ibid, s. 17. 
68 Ibid, s. 18. 
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”förortskultur” som i vissa medier porträtteras som något exotiskt; kryddstarkt, kulturellt, barn 

som springer, torg med billig fruktförsäljning, ”gubbar” som spelar domino. Allt detta packeteras 

och skapar bilden av ”den exotiska förorten”. Liknande tankesätt kan tillämpas på ”orienten”.  

8. Material, urval och metod  

8.1 Urval 

Forskningsunderlaget till denna uppsats består av tio artiklar från Svenska Dagbladets webbsida 

och tio artiklar från Al Jazeeras webbsida. Anledningen till att vi valde artiklar publicerade på 

webben var för att vi endast fokuserade på text och inte på bilder, layout, grafik eller uppslag i 

helhet. Förutsättningarna för webbpublicerade artiklar är olika och kan inte likställas med hur 

texter publiceras i papperstidningar. Därför skulle studiens resultat kompromissats om vi valt att 

se på artiklar från SvD:s papperstidning och jämfört dessa med de webbpublicerade artiklarna 

från Al Jazeera. När vi bestämt oss för att använda Al Jazeera som källa anpassades studiens 

urvalskriterier därefter. Det mest rättvisa var att välja texter på webben även från SvD samt att 

inte notera bilder och dylikt. Vi har alltså valt att undersöka artiklar på respektive mediums 

webbsida.  

 Förhoppningen från början var att hitta material publicerat i en inhemsk tidning. Och 

efter lite research hittade vi webbprojektet Gurtong Trust, ett alltomfattande Sydsudanesiskt 

projekt som publicerar material berörande allt från landets kulturella till politiska utveckling. 

Gurtong Trust skulle tillsammans med Dagens Nyheter och nyhetsbyrån IPS (Inter Press 

Service) utgöra jämförelseaktörer.  

 Anledningen till denna uppdelning och just detta urval baserades dels på mediernas 

geografiska läge och dels på dess sociala/politiska kontext. Hypotesen var att materialet 

publicerat i Gurtong Trust skulle i jämförelse med materialet publicerat i Dagens Nyheter hjälpa 

synliggöra mediernas perspektiv och hur artiklarna färgas av dess sammanhang. Likaså skulle 

IPS, (en nyhetsbyrå i “väst” som har gjort det till sitt uppdrag att skilja sig från övriga medier i 

“väst” när det kommer till hur man omnämner människor i “tredje världen”) tillföra ytterligare 

en dimension i analysen. Denna så kallade “triangelmetod” tyckte vi skulle vara optimal för att 

synliggöra mönster i texterna och ge en gedigen analys av samtliga mediers material. 



23 
 

 Men snart insåg vi materialets begräsningar. För att kunna göra en rättvis jämförelse 

måste premisserna vara någorlunda likartade. Det är med andra ord mer rättvist att jämföra 

Expressen med Aftonbladet än det är att jämföra Svenska Dagbladet med till exempel en PR-

byrås material. Detta av den enkla anledningen att de förstnämnda tidningarna producerar likartat 

material riktat till en viss publik medan de sistnämnda arbetar mot två helt olika mål, för det 

mesta.  

 Det visade sig att Gurtong Trust inte var en tillförlitlig källa. Det var mer av ett projekt 

som propagerar för Sydsudan snarare än en webbtidning. Det visade sig även att IPS inte heller 

höll som källa då byrån inte producerat särskilt mycket om Sydsudan. Och även DN hade ganska 

få texter publicerade om händelserna kring Sydsudans självständighet. Detta trots att vi ökade 

vårt tidsspann från fyra veckor till ett år. 

 Med hjälp av Mediearkivet Retriever genomförde vi en ny sökning med sökordet 

”Sydsudan”. Denna gång med Svenska Dagbladet som källa. Och vi hittade betydligt mer 

material. Längre reportage varvades med mer informativa artiklar där en hel del mötte våra 

kriterier. Kraven på vilka typer av texter som kvalificerade är/urvalskriterier: 

- Minst 650 tecken. 

- Relevanta ämnen. 

- Publicerat mellan 9/10-2010 – 9/4-2012 

Vi jämförde sökningen som genomfördes i Mediearkivet Retriever och fann att SvD hade 

publicerat betydligt fler artiklar om Sydsudan än DN. I sökresultaten som granskades tittade vi 

på längd, ämne samt publiceringsdatum. Ett femtiotal artiklar lästes genom för att se vilka som 

kvalificerade sig som underlag. Texternas innehåll undersöktes tidigt för att kunna fastställa 

huruvida texterna faktiskt handlade om Sydsudan eller om sökordet endast omnämndes kort. Vi 

hittade tio artiklar och reportage som lämpade sig mycket väl för studien och kunde därmed 

konstatera att Svenska Dagbladet var den första säkra källan. Därefter vidtog sökandet efter fler 

källor. Kravet var nu att hitta medier som inte skulle vara ”västerländskt” baserade. Detta för att 

materialet skulle besvara ett av uppsatsens mål att hitta skillnader mellan västerländska och 

”andra” mediers rapportering om ”tredje världen”. Vi hittade Al Jazeera. Det är förvisso ett tv-

bolag men de har trots det flertaliga och långa artiklar publicerade på engelska på deras 

webbsida, Al Jazeera Africa (English). Dessa artiklar ackompanjerades emellanåt av videoklipp 
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men kunde trots detta stå på egna ben utan klippen, detta enligt vår bedömning. Vad det gällde 

urvalet av artiklar från Al Jazeera hittade vi betydligt fler än i jämförelse med SvD. Vi 

tillämpade dock samma urvalskriterier för att få ett så jämförbart analysmaterial som möjligt. Tv-

bolaget har dessutom bas i Qatar vilket understryker det faktum att det inte är ett ”västerländskt” 

medium. Al Jazeera blev således den andra säkra källan.  

 Vi hittade tio texter från Svenska Dagbladet och tio texter från Al Jazeera som vi 

bedömde vara tillräckliga för att genomföra analysen. En tredje källa kändes vid detta stadium 

överflödigt. Anledningen till att IPS hade kunnat vara en bra källa var att det var en nyhetsbyrå 

med skribenter från alla delar av världen vars uppdrag var att skriva annorlunda från ”klassiska” 

västerländska medier. Men eftersom detta föll konstaterade vi att det funna materialet var 

tillräckligt långt, intressant och brett.  

 Vi vill än en gång understryka att vi tittat på reportage och artiklar från Al Jazeera 

English, som är en separat avdelning med egen redaktion men med anknytning till Al Jazeera. 

Ekonomiskt är Al Jazeera English sammanbundet med moderbolaget men arbetar utöver det 

självständigt. Visserligen arbetar de efter samma pressetiska regler men har utöver detta olika 

ambitioner gällande sin spridning i världen. Al Jazeera har inte för avsikt att bli världstäckande 

på grund av den språkliga barriären då nyheterna är på arabiska medan Al Jazeera English 

strävar efter att bli världsledande och konkurrera med exempelvis CNN. Av politiska 

anledningar har Al Jazeera English inte mobiliserat i samma omfattning i USA som i övriga 

världen.
69

 Vi vill än en gång betona att vi skriver Al Jazeera fortlöpande i uppsatsen trots att vi 

avser Al Jazeera English. Det är dock endast under rubriken ”Konflikt: Al Jazeera” vi använder 

båda benämningarna. Förenklingen gjorde vi för att läsningen ska bli smidigare.  

8.2 Metoder 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ textanalys. För att kunna synliggöra symboliken i 

texterna och eventuellt kunna urskönja mönster kommer vi att använda oss av en 

massmedieretorisk analysmodell. Vi har valt att utgå från Lundgren, Ney och Thuréns handbok 

Nyheter – att läsa tidningstext där författarna presenterar hur analysmodellen ser ut och vilka 

slags frågor som lämpar sig. Vi har valt ut de frågor från analysmodellen som vi tycker fungerar 

bäst gentemot vårt material. Dessa frågeställningar kommer att utgöra ett slags ”schema” som vi 

                                                           
69 Al Jazeera”, The New York Times”, 28/3 2012, tillgänglig på http://topics.nytimes.com/ citerad 9-6-2012. 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/a/al_jazeera/index.html
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systematiskt använder oss av när vi genomför vår analys. Här har även Roger Fowlers Language 

in the news haft stort inflytande över metoden samt fungerat som ett komplement till handboken 

omnämnd ovan.  

Analysunderlaget består av 20 artiklar och vi har valt att dela upp materialet på hälften. 

Där en av oss har tittat närmre på fem artiklar från SvD och fem från Al Jazeera. Varje person 

analyserar således tio artiklar var. Anledningen till uppdelningen är att vi anser det vara ett mer 

effektivt sätt att genomföra arbetet. Vi har dock varit väldigt måna om att föra en dialog 

fortlöpande och alltid se till att vi har samma uppfattningar av frågorna – på så sätt söker vi 

likadana svar.  

Efter analyserna på de 20 artiklarna sammanställde vi materialet och delade upp 

innehållet i olika teman som utgör rubriker för vår resultatdel. Därefter skriver vi tillsammans på 

den slutgiltiga analysen och utgår från de genomarbetade texterna.  

8.2.1 Massmedieretorisk analysmodell  

Frågorna som vi har ställt till vårt material kommer från Kristina Lundgrens, Birgitta Neys och 

Torsten Thuréns Nyheter – att läsa tidningstext. Det är till mångt och mycket avgörande för 

uppsatsens resultat vilken metod man tillämpar i utformandet av verkställande frågor. Den 

massmedieretoriska analysmodellen innebär kort att forskaren genom kritisk läsning genomför 

en analys av språket. Genom att ställa vissa utvalda frågor till artiklarna vi valt ut kan vi 

schematisera resultaten. För att komma åt det rätta ”tänket” och låsa upp våra kritiska 

hjärnhalvor lånade vi några utvalda frågeställningar ur Nyheter – att läsa tidningstext. Vi anser 

att dessa passar vårt ändamål och lämpar sig mycket väl i sammanhanget. En tillämpad 

massmedieretorisk analysmodell innebär dock inte att flera forskare kommer att komma fram till 

samma resultat, fastän man följer vissa specifika frågor.
70

 Det är trots allt en fråga om vem 

forskaren är, vilket sammanhang hen läser texten och flera oräkneliga faktorer som kommer att 

påverka hur forskaren motiverar sina svar.  

Nedan följer frågorna som vi ställde till vårt material, de kan ses som ett slags 

”analysschema”. Dessa frågor är dock inte synliga i resultatdelen då vi valt att kategorisera våra 

resultat för att få ett mer övergripligt material. Samtliga av dessa frågor har dock besvarats och 

                                                           
70 Lundgren, Kristina, Ney, Birgitta & Thurén Torsten. Nyheter – att läsa tidningstext, Stockholm: Ordfront förlag, 1999, s. 53-

54. 
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tillämpats varje enskild artikel. Därefter har vi sökt efter tendenser i svaren som svarar på vår 

forskningsfråga och ger intressanta resultat. Dessa frågor har alltså hjälpt oss att tillämpa ett 

kritiskt tänkande samt luckra upp artiklarnas retoriska och stilistiska grepp, därför anser vi dem 

vara intressanta att redovisa nedan. 

 

Frågeställningar till materialet: 

- Vad sätts i förgrunden och bakgrunden? Vem får komma till tals med egen röst och vem beskrivs 

eller omtalas- finns det här skillnader mellan ålder, kön, status, etnicitet?  

- Har den ett myndigt tonfall som redan från början ger en färdig slutsats, eller inbjuder den läsaren 

till egna tolkningar? 

- Hur ser yttrandeverben ut, är de neutrala som ”säger” och ”berättar eller mer beskrivande som 

”medger”, ”nickar” och ”avslöjar”? Får källorna vara subjekt och aktörer eller blir dem objekt 

och ”offer”? 

- Förekommer abstrakta subjekt som ”marknaden”, ”facket” eller ”flyktingströmmarna”?  

- Återgivs en verklig miljö, eller skapar reportern ett fiktivt rum eller scen där vissa symbolord får 

tjäna som läsaranvisning för att de skildrade ska uppfattas som dramatiskt, idylliskt eller hotfullt? 

- Sker dramatisering genom personifiering? 

- Vilka retoriska grepp används (metaforer)? Såsom jämförelser, hur de kan vara negativa eller 

positiva eller helt enkelt missvisande eller förstärkning genom upprepning. Förekommer 

värdeladdade ord? Förenklas skildringen genom enklare ord och färre fakta än vad en 

komplicerad händelse egentligen kräver?  

- Vilka iakttagelser gör reportern? Med vilka sinnen? Vilka detaljer?  

- Hur är det med reporterns egen röst och närvaro i texten? Finns det ett jag i texten?  

- Finns det en politisk eller ideologisk agenda?
71

  

8.3 Material 

Nedan följer en lista över samtliga artiklar från Al Jazeera och SvD, där rubrik, skribentens 

namn, typ av skribent, var skribenten är stationerad och datum redovisas i den ordningen. Detta 

material har utgjort analysunderlaget för denna uppsats:  

 

Al Jazeera: 

                                                           
71Lundgren, Kristina, Ney, Birgitta & Thurén Torsten. Nyheter – att läsa tidningstext, Stockholm: Ordfront förlag, 1999, s. 55-57.  
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Sudan: Mission impossible or mission failure?: 5 juli 2011, kommentar/opinion, Tendai Marima, bloggare och doktorand, 

arbetar i London. 

South Sudan braces for trouble: 30 november 2010, reportage, Maggie Fick, reporter, stationerad I Sudan, Pete Muller, 

fotograf/multimediareporter stationerad I Juba.  

Fears of military build up in South Sudan?: 13 januari 2011, reportage/Opinion, Nick Clark, reporter, stationerad i Doha men 

är kringresande,   

How the Arab world lost the southern: 14 juli 2011, kommentar/opinionsartikel, Lamis Andoni, Mellanöstern/Palestina-

kommentator & analytiker, arbetar i Qatar. 

Violence threatening South Sudan independence: 5 juni 2011, artikel, David Elkins, skribent för Inter Press Service, 

stationerad i Washington. 

Sudan: The break-up: 12 juli 2011, reportage, Jamie Doran, dokumentärfilmare, arbetar i Abu Dhabi. 

China: a force for peace in Sudan: 11 januari 2011, artikel, Donata Hardenberg, reporter, stationerad i London.  

Sudan: War and independence: 13 juli 2011, reportage, Callum Macrae, frilansande reporter, bosatt i England.  

Public health in disarray in South Sudan: 10 juli 2011, reportage, Gregg Carlstrom, reporter, stationerad i Doha.  

Liberating Juba from Khartoum: 25 februari 2012, kommentar, Wossen Ayele, researcher specialiserad på Östfrika, arbetar på 

Forum for Social Studies i Addis Abeba. 

 

SvD:  

Hoppet spirar i unga sydsudan: 9 juli 2011, artikel, Jan Blomgren, journalist, stationerad i Stockholm.  

Gränsdragning i sudan vållar strid: 10 mars 2011, artikel, Ola Säll, utrikesreporter, stationerad Kapstaden. 

Sudan och sydsudan i konflikt om oljan: 27 juli 2011, artikel, Ola Säll. 

Oljekrig hotar bryta ut: 28 januari 2011, artikel, Ola Säll. 

Valupptakt i Sydsudan: 7 januari 2011, artikel, Ola Säll. 

Unga flickor faller offer för sexhandeln i Sudan: 24 januari 2011, reportage, Ola Säll. 

Ett nytt land väntar på investerare: 14 januari 2011, artikel, Ola Säll. 

Massflykt i sydsudan: 28 maj 2011, artikel, Ola Säll. 

Söderns folk går sin egen väg. 9 januari 2011, reportage, Ola Säll. 

Sydsudan stryper oljeproduktionen: 30 januari 2012, artikel, TT-Reuters.  

9. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer vi att jämföra SvD och Al Jazeera vad det gäller vilka retoriska grepp som 

använts i de tjugo artiklarna och vad de kan betyda. Sammanlagt består resultat- och analysdelen 

av tre delar: 

 Metaforer, liknelser & värdeladdade ord 

 Miljöbeskrivningar 

 Personifieringar 
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Här följer den första av de tre delarna som utgör analys- och resultatdelen: Metaforer och 

liknelser samt värdeladdade ord. 

Vi har ställt upp dessa tre retoriska grepp för att sedan exemplifiera med citat ur Svd:s och Al 

Jazeeras texter. Detta för att synliggöra retoriken och sedan jämföra resultaten.  Dessförinnan 

kommer vi att redovisa vissa semiotiska teorier.  

Nyheter är inte fakta, utan tolkningar eller representationer uttryckta i ord av en skribent. 

Ord, begrepp och termer består av olika koder. Sociala koder som förstås utifrån sin kontext.
72

 

Exempelvis är ”droppen som fick bägaren att rinna över” inte berättelsen om en droppe och en 

bägare, utan en metafor för hur en händelse får en person att begå en handling som den länge 

övervägt att begå. På samma sätt som liknelsen ”du är som en ängel ” inte konstaterar att en 

person är exakt som en ängel, utan förklarar att hen besitter vissa egenskaper som man enats om 

att änglar har. Detta visar på hur koder, såsom metaforer och liknelser, endast kan förstås av sina 

läsare när dessa vet vad koderna betyder i sin kontext. En kod som är relevant för nyheter är 

enligt lingvisten Fowler ”den narrativa koden”, den berättande koden som skribenten konstruerar 

genom att förtälja händelser på olika vis. Hur någonting berättas är minst lika viktigt som vad 

som berättas: ”News in newspapers is presented in stories, and stories are narratives about people 

and events. How something is narrated using the narrative code will be just as significant as what 

is narrated by a news story.”
73

 

Nedan kommer metaforer och liknelser ur SvD och Al Jazeera att redovisas. Men innan 

citaten ur texterna redovisas tycker vi att det är viktigt att upplysa läsaren om det faktum att 

nyheter skapas, enligt Fowler: ”News is neither found nor gathered, as if it were already there. It 

is the product of professional ways of thinking, writing, and composing which are all codes of 

behavior learned by news workers.“
74

 De koder som följer nedan är som vi tidigare nämnt 

metaforer och liknelser ur SvD, och med förklaringen färsk i åtanke om att metaforer och 

liknelser är koder som representerar företeelser/beteenden/situationer etcetera presenterar vi nu 

dessa artiklar från SvD. Vi har två kategorier av artiklar, dessa är: ”Nyhetstexter” och 

”reportage”: 

Metaforer och liknelser ur SvD:s nyhetstexter: 
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”Det jäser i Juba. Det bubblar, skummar och pyser ur rören”  

”Hoppet spirar i unga Sydsudan” 

”Oljelandet ropar”  

”Sydsudan stryper oljeproduktionen” 

”Glädjen efter folkomröstningen i Sydsudan har börjat grusas” 
 

I citaten syns lingvisten George Lakoffs resonemang tydligt. Han menade att metaforer 

kan dramatisera händelser, stimulera diskussioner och blanda in människors känslor och 

funderingar. Men de kan även förenkla och få oönskad information att inte synas.
75

 Detta är vad 

som kan tolkas hända i metaforerna och liknelserna ovan. Det andra citatet kan visa ett ”hopp”, 

om att det finns en positiv framtid, ett gemensamt hopp för människor. Att hoppet ”spirar” kan 

anspela på en rak linje uppåt, en icke sinande kraft som inte går att stoppa. Att detta sker i det 

”unga” landet kan hänvisa till ungdomlighet, en ”tabula rasa”, ofärgad av tidigare snedsteg. Men 

som Lakoff menade innehåller metaforer och liknelser även andra sidor. Språk är uppbyggt av 

binära motsatspar, exempelvis svart-vit.
76

 ”Hoppet” kan antyda på att det har hänt något i landet. 

För att i ett land där det står bra till är det inte vanligt att skriva om ”hopp”. Att hoppet ”spirar” 

hör ihop med ordet ”hoppet” eftersom det är ett hjälpverb som förstärker ordet ”hoppet”, det 

lägger till kraft.  Det ”unga” landet tyder på att landet bildats, antagligen genom en splittring med 

ett annat land som det tidigare tillhörde eftersom det inte finns andra landytor att skapa länder på. 

Metaforen går alltså att se på ur olika perspektiv Med detta sagt går det att anknyta till Lakoffs 

teorier om hur metaforer och liknelser spelar olika roller baserat på hur läsaren väljer att ta till 

sig dem och i vilken kontext de läses. 

Värdeladdade ord ur SvD: 

”Väntar jungfruliga marker”,” Riskerna är stora”, ”Staden var utan framtid”, ”Det första kriget kom 

bara”, ”Kruxet är”, ”Utan tvivel väljer majoriteten separation”, ”De vill forma sin framtid på egen hand”, 

”Efterlängtade stabiliteten”. 

 

                                                           
75

 Ibid, s. 23. 
76

 Engström, Kerstin, Ett diskursivt förhållningssätt, Genus & genrer- forskningsanknutna genusdiskurser i dagspress Kerstin 

engström (red.),Umeå: Umeå Universitet, 1992, s. 35. 
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Vad gäller värdeladdade ord kan man även här utgå från Lakoffs teori om att metaforer, 

likt andra ”tecken” (ord, begrepp, termer etcetera) ingår i diskurser. Värdeladdade ord är 

exempelvis inte alltid endast till för att yttra skribentens åsikter, iakttagelser eller synvinklar, 

men även för att dramatisera ett skeende för att göra en text spännande. Exempelvis ”Staden var 

utan framtid”. Att staden ”var” utan framtid antyder att den antagligen inte är det längre, 

situationen har alltså förändrats. Att staden var ”utan” framtid är ett ord som tyder på att något 

saknas, möjligtvis syftas det på olika typer av hopplöshet och förlust, kanske även på förstörelse, 

osämja, kaos och död. Ordet ”framtid” signalerar att framtiden är viktig, att den spelar roll. 

Metaforer och liknelser ur SvD:s reportage: 

”Den här lokalen där flickorna kan få skydd och mat drivs av en eldsjäl, Cathy Groenendijk” 

”I ett plåtskjul möter vi förnedringen” 

”Låg södra Sudans största stad Juba som en regeringskontrollerad ö” 

”Staden har blivit ett Klondyke” 

”Detta är en massmigration, en etnisk-religiös separation likt det forna Jugoslavien eller Indien-
Pakistan.”’ 

 I texter som inte är nyhetsartiklar, utan istället sorteras in under kategorin ”reportage”, 

förekommer betydligt fler metaforer, liknelser och värdeladdade ord. Detta beror antagligen på 

att skribenten arbetar efter helt andra kriterier i framställandet av reportage än då hen skriver 

nyhetstexter. Ett reportage är: ”Ofta en längre artikel där reportern personligen har varit på 

platsen för det som skildras. Reportaget ger utrymme och möjlighet för personligare 

berättande.”
77

 Där kan det ingå att skribenten använder sig av sina fem sinnen, skriver målande 

beskrivningar av skeenden som kanske inte är av kolossal relevans, gör liknelser i högre 

omfattning, använder fler metaforer, känslouttryck, adjektiv och förenklingar. Detta kan tidvis 

stå i en typ av motsatsförhållande till nyhetstext som ska vara relevant, saklig, informativ med ett 

strikt nyhetsspråk som är uppbyggt enligt andra skrivregler. Metaforer i reportage kan användas 

som en del av skribentens mer deskriptiva och målande stil för att exemplifiera och förenkla en 

företeelse.  

Värdeladdade ord ur SvD:s reportage:  
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”Eldsjäl”, ”Flickorna river upphetsat bland plastpåsarna”, ”De följer andäktigt handlingen”, ”Jubas 

skamfläck”, ”Staden sväller”, ”I den fientliga södern”, ”Med livet som insats”, ”Det väller in 

hemvändare”. 

Ett reportages primära uppgift är, till skillnad från en artikels, inte att försöka vara opartisk utan 

snarare att berätta en historia och vädja till människors känslor. I vår undersökning analyserades 

totalt tio texter ur SvD. Åtta av dem var nyhetsartiklar. Dessa åtta texter innehöll sammanlagt 

åtta metaforer och liknelser samt 45 värdeladdade ord. Totalt fanns per nyhetstext 1 metafor och 

liknelser och 5,6 värdeladdade ord. De resterande två texterna som utgjorde analysmaterialet var 

reportage. I de två texterna fanns totalt sju metaforer och liknelser samt femton värdeladdade 

ord. Per reportage förekom det i sin tur 3,5 metaforer och liknelser och 7,5 värdeladdade ord. 

Det ska dock framförhållas att dessa ”hårda” siffror inte på något sätt avspeglar de 

sammanhang i vilka metaforerna, liknelserna eller de värdeladdade orden förekommit. Av den 

anledningen är det inte fullt möjligt att se någon kristallklar tendens för hur många fler eller färre 

metaforer, liknelser eller värdeladdade ord det förekommer i de olika texttyperna. Men i och med 

att vi analyserat artiklarna efter en kvalitativ metod kan vi hävda att reportagen i SvD i långt 

större utsträckning använder sig av metaforer, liknelser, förenklingar, värdeladdade ord, målande 

beskrivningar av människor och miljöer, adjektiv, egna slutsatser, spekulationer, personifieringar 

etcetera, än vad nyhetstexterna gör.  

 

Nedan följer metaforer och liknelser ur Al Jazeeras nyhetstexter: 

 

”A force for peace” 

 

Värdeladdade ord ur Al Jazeeras nyhetstexter: 

”A bitter point”, ”May now”, ”Prevails”, ”Finally”, ”Asian power”, ”May potentially”. 

 

Metaforer och liknelser ur Al Jazeeras reportage: 

“Under one umbrella and defeat Khartoum” 

”Is more reminiscent of the Middle East than of East Africa” 
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“To the unknowing eye, everything in the garden looks rosy; the truth is an entirely different matter” 

”South Sudan is closed for business”  

“Dreams of becoming the vanguard” 

 

Värdeladdade ord ur Al Jazeeras reportage: 

”Undoubtedly brave and determined (Nuba-rebeller avses)”, ”The unique merger”, “It may be Darfur; it 

may be South Kordofan; it may very well be Abyei.”, ”The wait would almost certainly”, “What is 

frightening is”, ”Khartoum’s superior forces”, ”The wait would almost certainly”, “Both Khartoum and 

Juba know that”. 

 

Metaforer och liknelser ur Al Jazeeras kommentar/opinionsartiklar: 

“British rule planted the seed of ethnic and religious divisions” 

“Which have all the might and force of a giant feather duster on a northern army intent on ‘cleansing’ 
Sudan’s border regions” 

“While Prendergast maybe the yin to George Clooney’s yang were all things Sudan are concerned” 

“That drove legitimately disaffected people in southern Sudan into western and Israeli arms” 

”Solving the current puzzle”  

 

Värdeladdade ord ur Al Jazeeras kommentar/opinionsartiklar: 

“Arabs should look at their serious blunders and moral failures”, “Proved to be less capable”, “Did 

nothing, zilch, zero to stop the violence”, “It’s hard to be hopeful”, ”The main man”, ”Nervous-looking”, 

”But what good is all that oil in a country that cannot get it safely and reliably to market?“, “South Sudan 

should act to effectively diminish Khartoum’s economic power.” 

I vår undersökning analyserades totalt tio texter ur SvD. Två av dem var nyhetsartiklar. Dessa 

två texter innehöll sammanlagt 1 metafor och liknelse samt 6 värdeladdade ord. Totalt fanns per 

nyhetstext 0,5 metaforer och liknelser och 3 värdeladdade ord. De resterande åtta texterna som 

utgjorde analysmaterialet var reportage och kommentar/opinionsartiklar. I de fyra texterna som 

var reportage fanns totalt 12 metaforer och liknelser samt 33 värdeladdade ord. Per reportage 

förekom det i sin tur 3 metaforer och liknelser och 8,5 värdeladdade ord. Resterande fyra texter 

som var kommentar/opinionstexter innehöll sammanlagt 12 metaforer och liknelser samt 41 
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värdeladdade ord. Totalt fanns per kommentar/opinionsartikel 3 metaforer och liknelser och 10,2 

värdeladdade ord. 

9.1 Miljöbeskrivningar 

Det finns olika slags miljöer en reporter kan skapa i en artikel. Generellt kan man se hur 

reportage brukar vara av mer beskrivande karaktär än vad exempelvis en nyhetsartikel är. Det är 

å andra sidan inte ovanligt att hitta beskrivningar i nyhetsartiklar, om än mer subtila sådana. 

Skribenten kan välja att skapa fiktiva rum, där mer abstrakta miljöer skapas för läsarens inre. 

Detta är vanligt förkommande i framför allt nyhetsartiklar, i synnerhet när reportern inte varit på 

plats. I reportage däremot förväntar sig läsaren att mer deskriptiva beskrivningar ska förekomma. 

I dessa fall brukar skribenten dessutom vara på plats och vill gärna visa detta genom mer 

konkreta plats- och personbeskrivningar.    

I följande två avsnitt kommer vi att presentera exempel på miljöbeskrivningar från 4 

reportage, två från SvD och två från Al Jazeera. I uppsatsen slutdiskussion kommer vi att dra 

slutsatser utifrån de resultat som redovisas nedan. Nedan följer alltså exempel på 

miljöbeskrivningar, eller ”scener” som vi kommer att kalla det från respektive medier.    

 

Scener ur SvD 

I detta kapitel har vi tittat på två reportage från SvD. Dessa är: ”Söderns folk vill gå sin egen 

väg” och ”Unga flickor offer för sexhandel i Sudan”.  

Söderns folk vill gå sin egen väg: 

Scen 1:  

Flygresan hem tog en timme och 20 minuter. Jag satt och såg ned på den väg som tog mig 
mer än ett år att vandra. Känslan var obeskrivlig. 30 års krig var över och nu ska vi få ett 
eget land, berättar överläkaren med ett saligt leende när han strövar mellan sängarna på 
sitt barnsjukhus. 

”Justin Bruno visar runt i barnsjukhuset, som var en gåva till Sudan från en kuwaitisk prins på 1980-
talet.”  

Operationssalen har stått oanvänd sedan 1980-talet, röntgenapparaten har varit trasig i 
många år. Sjukhuset var i rysligt skick när jag kom hit […] Vi har minst 100 procents över- 
beläggning. Många sover på golvet. (fotnot) 
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Scen 2: 

Hotellen är fulbelagda och nya byggs av containrar, med skyhöga priser. I de nybyggda 
regeringskvarteren ser man utlänningar överallt, rådgivare från hela världen. […] Det är 
rena massinvandringen. […] På Nilens strand kommer nya flod- båtar varje dag, med 
hundratusentals sydsudaneser som lämnat Khartoum. 

Scen 3:  

I gryningen möter vi två dubbdäckade pråmar som just lagt till, uppåt floden ser vi en tredje 
på väg in. Och så snart den ankratskymtar vi en fjärde någon kilometer nedströms. Detta är 
en massmigration, en etnisk-religiös separation likt det forna Jugoslavien eller Indien-
Pakistan på sin tid. 

”Känslorna är blandade. Vi ser glädjen i de flestas ögon, men flera talar också om oro. Livet ska börja på 
nytt, utan andra ägodelar än en resväska och några möbler. ” 

 

Scen 4:  

I skuggan under en dunge intill hamnen har ett litet läger växt upp. Här väntar man på 
transport vidare ut i landet. George och Jane Lemiym har väntat med hela sitt möblemang i 
en vecka. […] En kvinna med matta ögon, svettpärlor i pannan och ett spädbarn i famnen 
sätter sig intill och lyssnar på samtalet.  

I scen ett kan vi tydligt se hur skribenten låter Justin Brunos citat skapa en miljö för läsaren. 

Skribenten visar sedan att hen har varit på plats genom att skriva ”berättar överläkaren med ett 

saligt leende”. I scen tre kan vi se hur skribenten blir mer närvarande genom att bland annat dra 

liknelser till forna Jugoslavien, Indien och Pakistan. Men främst genom att skribenten tydligt 

skrivit ”vi” i flera sammanhang.  

Unga flickor offer för sexhandeln i Sudan:  

Scen 1:  

 JUBA Det är julklappsutdelning i den lilla lokalen på en av marknadens många bakgator. 
Flickorna river upphetsat bland plastpåsarna. De flesta innehåller begagnade kläder och 
flickorna tjuter av förtjusning för varje ny klänning och t-tröja.  

 I en påse ligger några dvd-filmer. En tunn 10-årig flicka med flätade lockar, vars kropp visar 
de första tecken på pubertet, fastnar med blicken på ett av omslagen och stoppar genast in 
filmen i spelaren. Gruppen tystnar inför filmen om den fattiga flickan som drömmer om att 
gå på bal på slottet och möta sin prins. 

Scen 2:  
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Vi slår följe med Cathy in i marknadskvarteren. Hon går målmedvetet till en av barerna, där 
hon hört att 6-åriga Susan far illa. I ett plåtskjul möter vi förnedringen. På bänkar runt 
väggarna sitter gravt berusade män med svullna ansikten. Några redlösa kvinnor vacklar 
runt och dansar med en liten flicka. Det är Susan.  

Det blir en upphetsad scen och våldet ligger i luften. Cathy lyckas övertala Susans mor att 
låta henne gå. En annan berusad kvinna försöker stoppa oss men några åskådare griper in 
för att Susan ska kunna föras i säkerhet. 

Scen 3:  

Efter barbesöket fortsätter vi till Jubas skamfläck, bordellområdet intill bron över Nilen. Här 
ligger en klunga hus av korrugerad plåt med bås efter bås där de prostituerade tar emot. Vi 
parkerar under ett träd där ett 50-tal hallickar också sökt skugga. 

I samtliga scener kan vi tydligt uppfatta skribentens närvaro. I scen ett synliggörs skribentens 

åsikter genom de beskrivande orden ”lilla”, ”upphetsat” och ”tjuter av förtjusning”. Skribenten 

skriver även om filmen askungen på ett beskrivande sätt. Detta kan vara ett stilistiskt grepp där 

skribenten associerar till en saga som många känner till och där berättelsen möjligtvis får läsaren 

att tänka på hur dessa flickor inte är Askungen.  

 I scen två och tre kan vi se hur skribenten indirekt är involverad i händelserna. ”Vi slår 

följe med Cathy”, ”En berusad kvinna försöker stoppa oss, ”vi parkerar under ett träd”. Att 

skribenten endast skriver ut Cathys förnamn kan indikera att hen står nära personen. I andra 

utdraget kan vi se hur skribenten vill visa läsaren hur hen aktivt är med i händelserna genom att 

skriva ”stoppa oss”.   

Scener ur Al Jazeera 

I detta avsnitt kommer vi att ta upp exempel från två reportage, dels ”Sudan: War and 

independence” och dels ”Fears of military build-up in Sudan”. Även i detta fall kommer 

sistnämnda reportage att omnämnas i andra delar av uppsatsen men vi kommer här att ha fokus 

på textens beskrivande tendenser och inte så mycket på aktörerna. Nedan följer utdrag ur 

reportagen uppföljt med kommentarer. 

Sudan: War and independence: 

Scen 1: 

“Abdel Aziz Adam Al Hilu, the leader of the SPLA rebels in the disputed area of Southern Kordofan, 
emerged silently from the darkness, beaming genially.” 



36 
 

We had travelled for the best part of a day and night for this meeting, and we had no idea 
where we were, beyond the fact that we were in the open, somewhere in the Nuba 
mountains. We had travelled in strict radio silence – all satellite phones switched off to 
ensure Sudanese intelligence in Khartoum could not trace us. 

Genom beskrivningar i artikelns inledande faser etablerar journalisten en scen för läsarens inre 

bild. Till en början beskriver journalisten Södra Kordofan som ”the disputed border area.” Detta 

signalerar för läsaren att området är konflikthärjat. Sedan skriver journalisten att Aziz ”emerged 

silently from the darkness”, vilket indikerar att det är mörkt, antagligen kväll, när de träffas.  

De vet att de befinner sig i Nubabergen men annars gör journalisten det tydligt att de inte 

vet var de befinner sig. De hade rest natt och dag och var mitt ute i ingenstans – ute i vildmarken. 

Var själva intervjun tar plats får läsaren inte en vidare beskrivning av, utan lämnas till bilden av 

Södra Kordofan, vildmarken och bergen. Möjligtvis för att associera rebellerna till det primitiva, 

till vildmarken och den fria milisen som ska ”besegra” staten.  

Mot slutet av artikeln späder journalisten på bilden av det exotiska men konflikthärjade 

Södra Kordofan, ”[… ]this beautiful and troubled state.”     

 

Fears of military build-up in Sudan: 

Scen 1: 

“I take my place in a welcoming line of barrel-chested army officers, UN representatives and nervous-
looking local officials, as the main man works his way down, slapping shoulders and laughing heartily.” 

"Later, later!" he exclaims as I shake hands and attempt to firm up our pre-arranged interview. And then 
he's gone, a cloud of dust hanging above the road as his convoy disappears into town.” 

Scen 2: 

Late that night we get a call asking us to come first thing in the morning. So in the parched, 
early light we're driving along the rutted streets, past the donkey carts and packed beaten-
up buses to set up our equipment in the slightly incongruous setting of the governor's rose 
garden. 

“Sprinklers twitch away across green swathes, trees give voluminous shade and the roses are blooming 
and red. We're ready and not that hopeful.” 

“But suddenly the man himself emerges from breakfast, comes over and sits down. We're on! He settles 
into his chair, sharp-suited and comfortable. I've read somewhere of him being described as feline.” 
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Jämförelse 

I båda scenerna kan vi se hur skribenten är närvarande i texten. Första stycket kan tolkas som att 

skribenten försöker etablera en bild av huvudkaraktären som viktig. Detta synliggörs bland annat 

genom vilka aktörer som omnämns och genom att skriva att ”vissa” var ”nervous-looking”. Sista 

meningen i första scenen ”a cloud of dust hangning above the road as his convoy disappears into 

town”, ger läsarens en tydlig bild av vad skribenten observerat. En mening som möjligtvis 

lämnar läsaren med samma känsla som skribenten antagligen hade, förvåning och undran över 

vad som just hänt.  

Den andra scenen används antagligen som platsbeskrivning och dels som ett dramatiskt 

inslag i texten. Den är antagligen till för att göra texten mer målande samtidigt som kontrasterna 

med de sönderkörda vägarna och fullpackade slitna bussarna utgör stora kontraster till Harouns 

blommande trädgård där intervjun tar plats efter frukost.  

 I både SvD:s och Al Jazeeras reportage kan vi se hur skribenten beskriver miljöer, mer 

eller mindre detaljrikt, för att skapa scener för läsaren. Skillnaderna mellan miljöbeskrivningarna 

som kan uppfattas kan bero på olika retoriska vanor hos Al Jazeera och SvD. Varje redaktion har 

egna invanda rutiner som präglar hur texterna skrivs. Vad detta beror på kan ha att göra med 

många faktorer. En teori är den om resurser. SvD har inte lika mycket resurser som Al Jazeera 

och kanske känner sig manade att skriva mer deskriptivt när de väl är på plats. Detta märks när 

man ser till vilka skribenterna är.  

9.2 Dramatisering genom personifiering  

I detta avsnitt kommer vi att förklara fenomenet personifiering och stereotypisering genom 

främst Roger Fowlers Language in the news.  

 Nyhetsskribenter personifierar gärna händelser och större skeenden i skapandet av 

berättelser. Tekniken är baserad på att presentera lingvistiska tecken såsom kön, namn, arbete 

och eventuellt ålder för att läsaren ska bilda en uppfattning om personen.
78

 Det verkar alltså råda 

konsensus om vilka tecken som behövs för att etablera en bild av en individ. Fowler skriver att 

personifiering är ett grepp som hjälper journalister att skapa ordning i kaos. Skulle tidningarna 

skriva om alla händelser och skeenden i detalj skulle informationen bli överväldigande. 

Tidningar måste därför använda sig av dessa stilistiska grepp för att skapa struktur och ordna 
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verkligheten för sig själva men också för läsaren.
79

 Om individer kan representera ett skeende 

eller händelse är det därför mer sannolikt att detta blir en nyhet.
80

 Detta är dock ett fenomen som 

mer än ofta sker på ett undermedvetet plan och är del av arbetets diskursiva förhållningssätt.
81

  

 Risken med personifiering är att det kan övergå till ett etablerande av låsta roller som mer 

kan liknas vid mytologiska sagors berättelser om hjältar och demoner.
82

 Istället för att figurera 

som en individ med unika tankar övergår individen till att vara en representant för en större 

grupp människor. Personifieringen har övergått till stereotypisering.
83

 Med tanke på redaktioners 

begränsade tid och resurser är det inte ovanligt att journalister vänder sig till stereotyperna då de 

effektiviserar textproduktionen.  

 Fenomenet stereotypisering är ett sätt att kategorisera individer. Dessa kategorier 

skvallrar om tidningen eller mediets underliggande ideologiska mening. Något som kan 

synliggöras genom att studera aktörerna i nyhetsartiklar från mediet ifråga. Genom 

synliggörandet blottar man i grunden mediets diskurs, dess teorier om omvärlden och syn på 

den.
84

     

 Nedan följer några exempel på hur SvD och Al Jazeera använt sig av personifiering. Det 

första exemplet kommer från Al Jazeera, där man intervjuat guvernören Ahmed Haroun och det 

andra är ett reportage från SvD, där journalisterna träffat Cathy Groenendijk från Sydsudan. I det 

tredje exemplet ser vi hur både SvD och Al Jazeera har porträtterat Sudans president Omar al-

Bashir.  

9.2.1 Exemplet: “Ahmed Haroun” 

Reportaget som publicerats i Al Jazeera är baserat på ett videoreportage i tre delar. I del två åker 

reportrarna till Södra Kordofan för att intervjua regionens guvernör Ahmed Haroun. Reportaget 

uppfyller två av de tolv kriterier som Galtung & Ruge skapat gällande vad som blir nyheter. 

Dessa två kriterier är: Kontinuerlitet och hänvisning till elitpersoner. Med förstnämnda menas 

händelser som har högt nyhetsvärde för att de tidigare uppfyllt flera kriterier och blir därför 

lättare nyheter i ett senare skede. Och med sistnämnda menas personer som anses vara viktiga i 
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till exempel politiska avseenden.
85

 Haroun är dels en viktig polisk aktör i Sudan, efterlyst av den 

Internationella brottsmålsdomstolen och har även nämnts tidigare i nyheter där det rapporterats 

om händelser från Sudan.  

 I detta avsnitt kommer vi att ta upp reportaget som omnämnts ovan. Och vi kommer 

bland annat att titta på hur skribentens språkliga gestaltning ser ut vad gäller det retoriska greppet 

personifiering.  

 Skribentens beskrivning av Ahmed Haroun kan tyckas ha dramatiserande tendenser. 

Haroun är reportagets enda aktör och blir således den ende sudanesiska rösten och aktiva 

subjektet i detta sammanhang. Visserligen använder sig skribenten av sina egna observationer för 

att skapa myten om Haroun, men gör så i kombination med Harouns egna uttalanden. Kurt 

Johannesson skriver i ”Kriget som saga” om hur medier gärna skriver om det konkreta i 

politiken och hur medier ser tacksamt på karaktärer och uttalanden som är utöver det vanliga. 

Johannesson menar att dessa kan ”förstärkas” och ”förgrovas” för att ha en dramatiserande 

effekt. 
86

 I reportaget ”Fears of military build-up in Sudan” framstår Haroun som en politiker 

utöver det vanliga. 

”He is Ahmed Haroun, self-proclaimed man of the people, wanted for rape, murder and crimes against 

humanity – charges he dismisses out of hand.” 

“The main man works his way down, slapping shoulders and laughing heartily.” 

I citaten ovan synliggörs dels skribentens egna uppfattning av Haroun samt den myt 

skribenten kan vara ute efter att skapa. Genomgående kan vi se att Haroun har ett flertal 

tilltalsnamn som inte är hans egentliga namn, exempelvis: ”the main man”, ”self-proclaimed man 

of the people.”, ”the man himself” och ”the governor of South Kordofan”. Tilltalsnamnen visar 

hur skribenten använder sig av metonymi (namnbyte) för att bilda en myt om, och signalera att 

Haroun är en exklusivitet med status
87

: ”[… ] sweaty officials and beribonned military men and 

much laughing at every Haroun humorous aside.”  

 Eftersom nyheter är tolkningar och inte fakta är framställningen av Haroun skribentens 

tolkning och kan därför inte tas för en universell sanning. Skribenten använder språket för att 

förmedla en bild av Haroun och uppnår struktur genom att vinkla texten. Språket speglar alltså 
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inte verkligheten utan ger den snarare en betydelse.
88

 Fortlöpande har skribenten använt sig av 

beskrivningar och värdeladdade ord för att förmedla en bild av Haroun: 

 

”But suddenly the man himself emerges from breakfast, comes over and sits down. We’re on! He settles 

into his chair, sharp-suited and comfortable. I’ve read somewhere of him being described as feline.” 

”Later, later! He exclaims as I shake hands and attempt to firm up our pre-arranged interview. And then 

he’s gone. A cloud of dust hanging above the road as his convoy disappears into town.”  

“’No, no not possible,’ we’re told. And away goes Ahmed Haroun. It can only get better.” 

Exemplen ovan visar hur skribenten valt att vara synlig i texten och nästintill blir en aktör. 

Reportaget är således av beskrivande karaktär där skribenten tydligt visar att han varit på plats 

och förmedlar sitt intryck genom att använda sig av värdeladdade ord som till exempel: ”sharp-

suited”, ”feline” och ”comfortable”.  

I det analyserade reportaget förekommer flera exempel på hur skribenten uttrycker sig på 

ett sätt som inte är vanligt i nyhetsartiklar där tonen oftast är informativ och där det finns ett 

försök att vara opartisk. Texten passar snarare in i kategorin ”reportage” där den typen av 

beskrivningar är vanligt förekommande.
89

 Är läsaren införstådd i att reportage och nyhetsartiklar 

skiljer sig blir inte beskrivningarna fällande för textens trovärdighet, det handlar trots allt om 

skribentens tolkningar.  

9.2.2 Eldsjälen Cathy Groenendijk 

SvD:s artikel ”Unga flickor offer för sexhandeln i Sudan” är ett reportage och samtidigt en 

generell framställning av hur sexhandeln ser ut i Sydsudan. Texten handlar om reporterns möte 

med Cathy Groenendijk, grundare av CCC – Confident Children out of Conflict, där hon arbetar 

för att barn i Juba ska få mat, husrum och inte behöva prostituera sig på gatan. 

 I följande avsnitt ska vi se på hur skribetens språkliga gestaltning ser ut där det retoriska 

greppet personifiering ingår.  

 Den enda aktiva aktören i texten är Groenendijk. Förutom en hallick och en flicka som 

får komma till tals med två meningar är det hon som gör alla uttalanden. Tillsammans med 
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skribentens flertaliga beskrivningar av henne samt de egna uttalandena skapas i texten en person 

som kan framstå som helgonliknande. I ingressen står det: 

I den blivande staten Sydsudan – utnyttjas småflickor sexuellt. En del i bordellområdet intill 

Nilen, andra i utbyte mot en bit mat eller en säng för natten. Eldsjälen Cathy Groenendijk 

för en hård kamp för att rädda några av barnen. 

Längre ner i texten står det: 

”Den här lokalen där flickorna kan få skydd och mat drivs av en eldsjäl, Cathy Groenendijk. Cathy säger 

att hon måste agera snabbt, medan flickorna ännu är små.” 

Texter involverande individer som används för att berätta en historia (personifiering) har 

höga chanser att bli nyheter.
90

 Detta är fallet i reportaget. Skribenten upprepar att Groenendijk är 

en ”eldsjäl” vilket blir en metonymi
91

 som är till för att visa att Groenendijk är en sympatisk och 

produktiv människa, ordvalet kan uppfattas som dramatiserande då aktören får tilltalsnamn som 

inte är personens egentliga namn. Det urval av Groenendijks uttalanden som skribenten gjort 

framställer henne som hårt arbetande, och nödvändig: 

”Det gäller att sysselsätta dem här, annars går de ut på barerna igen.” 

”Jag fokuserar på flickorna. De är mest utsatta. De får hiv och blir gravida vid 12-13 års ålder.” 

”I fjol tog jag ledigt över jul. Genast var fem av mina flickor tillbaka på bordellen.”  

 

Texten är vinklad för att visa det Groenendijk gör bra, att hon är en ”eldsjäl” som för en 

”hård kamp”, som ”lyckas övertala” och ”har byggt upp goda relationer”. Skribentens 

beskrivningar av Groenendijk, denna etablerade aktör, gör det lätt för läsaren att uppfatta henne 

som ett exempel på en viss typ av människa, en ”eldsjäl”. Förhållandet till henne förenklas 

eftersom hennes egenskaper sorteras in i redan existerande kategorier av människor där det råder 

konsensus om vilka egenskaper som representerar en viss typ av människa.
92

 Hon blir en av ”de 

goda”. Skribenten framställer Groenendijk på ett sätt som underförstått visar att det är med henne 

läsaren bör sympatisera: 

”Här har hon tiggt pengar från lokala affärsmän för att starta CCC, Confident Children out of Conflict. 

150 gatubarn får hjälp med mat, skydd och skolgång.” 
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”Cathy känner flera av flickorna. Några visar upp nyfödda barn och får gratulationer och kramar. Bra 

relationer är viktigt för att kunna agera här och få loss de yngsta.” 

 Reportern nämner Groenendijk vid förnamn ett flertal gånger i texten. Detta kan 

uppfattas som ett retoriskt grepp för att göra henne mer mänsklig och ”närmare” läsaren. Detta 

står i motsatsförhållande till om hon endast skulle nämnas vid efternamn, vilket skulle vara mer 

formellt. Det är möjligt för skribenten att skriva Groenendijks förnamn för att texten inte är en 

nyhetsartikel, utan ett reportage. De andra karaktärerna som bland annat omnämns förutom 

Groenendijk är:  

”En tunn 10-åring med flätade lockar” 

”Kalima” (Vår anteckning: Den tioåriga flickan som tagits under Groenendijks beskydd.) 

”6-åriga Susan” 

”Gravt berusade män med svullna ansikten” 

”Några redlösa kvinnor” 

”De prostituerade” 

”En hallick” 

 Således är Groenendijk textens hjälte, den enda aktiva aktören som försöker rädda barnen  

från ”berusade män, ”redlösa kvinnor”, hallickar och prostitution. Texten avslutas med ett 

uttalande av Groenendijk som kan uppfattas som hjältemodigt av läsaren: 

”Visserligen finns organ som FN:s barnfond Unicef. Men de jobbar på högre plan, med byråkrati. Ingen 

där skulle drömma om att gå in på barer och bordeller och rädda barnen handgripligt. Som jag.” 

9.2.3 Omar al-Bashir 

I de artiklar vi har undersökt omnämns Sudans president Omar al-Bashir olika beroende på vilka 

sammanhang han figurerar i. Vi har tittat på hur al-Bashir framställs i SvD och i Al Jazeera och 

om några tydliga olikheter eller likheter kan urskönjas. Omar al-Bashir är likt Ahmed Haroun en 

”elitperson” och blir därför en intressant nyhetsaktör.
93

 Vidare har al-Bashir spelat en avgörande 
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roll i händelseförloppen rörande Sudan och Sydsudan. Nedan följer exempel på hur al-Bashir 

framställs i SvD. 

 I två av artiklarna har skribenterna skrivit ut ”Sudans president Omar al-Bashir” och 

sedan följt upp detta med att han ”är känd för att vara efterlyst av Internationella 

brottsmålsdomstolen i Haag”. I en annan artikel skriver skribenten ”Nordsudans president Omar 

al-Bashir” och att han ”planerar att komma till Juba…[al-Bashir] har länge talat om att ’söka 

vänskapliga relationer’”. Skribenten följer upp detta med att belysa al-Bashirs ”brokiga 

förflutna” i och med att han är efterlyst för folkmord, krigsbrott och brott mot mänskligheten. 

Skribenten hänvisar även till analytiker som ifrågasätter al-Bashir: 

”Flera analytiker ifrågasätter om al-Bashir verkligen är beredd att acceptera ett Sydsudan som på egen 

hand utnyttjar sina naturresurser.”  

Ur samma artikel: ”al-Bashir har flera konflikthärdar att spela med om han vill starta ett nytt krig.” 

Andra exempel på al-Bashirs framställning i SvD är: 

”Han hotar att svara på varje militär provokation från Sydsudan”  

”Nordsudans president Omar al Bashir har lovat att respektera utgången av folkomröstningen i Söder. 

Men tonläget mellan norr och söder skärps för varje dag när södern anklagar Khartoum för att 

understödja de olika milisgrupperna.”  

Värt att notera i dessa sammanhang är med vilka ord man väljer att framställa al-Bashir. 

Genomgående verkar det finnas en viss skepsis gentemot honom, något som synliggörs med 

skribenternas ordval och citaturval. ”Han hotar att svara på varje militär provokation”, 

”analytiker ifrågasätter… och han har ett ”brokigt förflutet”.  

 Al Jazeera har i sin tur en ganska snarlik beskrivning av al-Bashir i de artiklar vi har 

studerat. Fastän ordvalen i vissa sammanhang kan konnotera till en mer desperat uppfattning av 

presidenten. Nedan följer exempel. 

 

As for the arms, well there are legitimate reasons why sudanese president Omar al bashir 

may whant to bolster security here in South Kordofan. This could soon be part of North 

Sudans international border with the south after all. And these are uncertain times. 

 

What became abundantly clear was that president Omar al bashir, like some of his 

predecessors, is willing to bend to the prevailing win of ultra-conservatisim in order to hang 

on to power. Here is someone whos note in history may yet be ‘the man who lost the 
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South,’ but who is determined to defend his position by virtually any means, including the 

adoption of draconian rules to ensure strict adherence to Sharia, should this be deemed 

politically benefitial. 

“the increasingly isolated regime of Omar al bashir in Khartoum.” 

“In the unlikely event that a member of the Security Council should propose joint or singular 

humanitarian intervention in Sudan, there are two great obstacles to contend with. China has welcomed 

Omar al Bashir on a blood-red carpet…” 

Med det kursiverade i citaten ovan vill vi visa hur Al Jazeera framställer al-Bashir. Det 

framgår ganska tydligt att presidenten inte är en karaktär som läsaren ska sympatisera med och 

han beskrivs bland annat som isolerad, villig att tillämpa striktare Sharia lagar och att han skulle 

göra vad som helst för att behålla sin maktposition.  

10. Slutsatser och diskussion  

I detta avsnitt har vi för avsikt att besvara och resonera kring våra resultat. De frågeställningar vi 

har ämnat besvara är: 

1. Vilka retoriska grepp använder sig de olika medierna av? 

2. Skiljer sig användningen på något sätt, och i så fall hur? 

 

Undersökningen har synliggjort att både Al Jazeera och SvD använder sig av snarlika retoriska 

grepp. Hur dessa grepp har använts har däremot skiftat beroende på om texten varit ett reportage 

eller en nyhetsartikel. Genom att besvara våra frågor som är baserade på den massmedieretoriska 

analysmodellen har vi kunnat urskönja vissa specifika retoriska grepp som fått utgöra underlaget 

till denna uppsats. De retoriska greppen som har förekommit mest frekvent i Al Jazeera och SvD 

är användandet av: värdeladdade ord, metaforer, liknelser, metonymier, miljöbeskrivningar, 

personifieringar och dramatiseringar. I första hand vill vi belysa att det finns stora skillnader i det 

svenska och engelska språket. Och trots det anser vi oss behärska språket till fullo och kunde 

således genomföra en rättvis analys.  

 Eftersom både Al Jazeera och SvD hör till den seriösa skaran medier vars uppgifter är att 

förmedla trovärdig rapportering följer båda medierna en snarlik ”regelbok” när det kommer till 
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nyhetsvärdering och textproduktion. Denna regelbok kan ses som en tyst överenskommelse, 

något som ”sitter i väggarna” på redaktionerna och som förväntas efterföljas av skribenterna. Det 

handlar till mångt och mycket om vilken slags mediediskurs som råder. Med detta sagt betyder 

det inte att Al Jazeera och SvD vinklar sina nyheter på samma sätt. I slutändan är det 

skribenterna själva som avgör i vilken följd orden kommer. Det vi däremot har noterat är att 

skribenterna gärna följer sina respektive redaktioners invanda mönster, det vill säga hur 

nyhetsvärderingen och den dagliga rutinen ser ut. Därför har det också varit möjligt för oss att 

undersöka texterna utan att titta speciellt mycket på vem skribenten har varit. Det vi däremot 

varit noga med har varit bestämmande av genrer. Det är av yttersta vikt att tidigt i 

analysprocessen konstatera vilka texter som är vad, och göra så genom redan etablerade 

definitioner inom det vetenskapliga forskningsfältet. En nyhetsartikel kan, och bör inte 

analyseras som ett reportage. Och dess slutsatser bör framförallt inte redovisas på samma sätt. Vi 

har visserligen ställt samma frågor till samtliga texter men har alltid haft i åtanke vilken genre 

texterna tillhör.  

10.1 Hypotes 

Vår hypotes var att SvD:s rapportering skulle innehålla eurocentriska tendenser och att dessa 

skulle synliggöras i en jämförelse med Al Jazeera. Då Al Jazeera inte har sin bas i ”väst” hade vi 

en hypotes om att Al Jazeeras rapportering skulle skilja sig, om inte avsevärt, dock en hel del vad 

gäller exotifiering och andrafiering. Vår hypotes motbevisades.  

 Vår tanke om att SvD skulle ha eurocentriska tendenser behöver inte nödvändigtvis 

förkastas helt. Men att detta fenomen ska synliggöras med hjälp av en jämförelse av den 

språkliga gestaltningen hos de båda nyhetsleverantörerna är inte det optimala. Vår forskning 

synliggjorde snarare likheter än skillnader mellan Al Jazeera och SvD. De ideologiska 

undertonerna synliggjorde likheter, något som vi inte förväntat oss att hitta. Detta tror vi kan 

bero på Al Jazeeras och SvD: s vilja att framstå som seriösa nyhetsleverantörer hörande till den 

auktoritära mediediskursen. Ytterligare en faktor som vi tror påverkar resultatet är att Al Jazeera 

antagligen strävar efter att upprätthålla sin status som internationellt erkänt mediebolag. Detta 

gör man genom att anpassa sin rapportering (åtminstone den från Al Jazeera English) till den 

bredare ”västerländska” publiken.  
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 När det kommer till frågan om de exotifierande och andrafierande tendenserna ser vi nu 

hur både Al Jazeeras och SvD:s rapportering präglades av dessa fenomen. Sudan och 

sudaneserna porträtteras som ”bovarna i dramat” medan sydsudaneserna beskrivs som de 

oskyldiga. Sydsudaneserna beskrivs både som offer och som handlingskraftiga och i båda 

medierna får invånare från Sydsudan komma till tals. Sudaneserna får däremot extremt sällan 

komma till tals i varken SvD:s eller Al Jazeeras rapportering. Detta anser vi vara ett tydligt 

exempel på andrafierande tendenser. Vad gäller exotifieringen ser vi hur Sydsudan ofta beskrivs 

i positiva ordalag där framtidstro och hopp är ledord. Sydsudan beskrivs som om det vore en 

framgångssaga. Situationen är dock mer komplex än vad den framställs vara i både SvD och Al 

Jazeera och detta, menar vi, visar på hur båda medierna har exotifierande tendenser i sin 

rapportering. 

 När vi inledde forskningen hade vi en viss uppfattning om Al Jazeera som förändrades 

under arbetets gång. Ju mer research vi bedrev desto mer insåg vi att vår ursprungliga 

uppfattning om Al Jazeera byggde på okunskap om hur mediebolaget bedrev sin verksamhet. 

Vår generella uppfattning om medierna i ”Mellanöstern” var till stor del präglad av hur 

”västerländska” medier rapporterar om regionen. En porträttering som för vår del frammanade  

associationer om området som mindre utvecklad, däri inkluderat medierna, regeringarna och 

människorna. Med tanke på att flera medier i regionen influeras eller helt styrs av sina respektive 

regeringar anser vi att vår första spontana tanke kring dessa medier var förståelig. Vi insåg 

snabbt att vår uppfattning var onyanserad och kunde efter påbörjad research snabbt omdefiniera 

vår bild av åtminstone Al Jazeera.  

10.2 Metaforer, liknelser och värdeladdade ord 

I analysdelens första avsnitt undersökte vi metaforer, liknelser och värdeladdade ord. 

Undersökningen synliggjorde att flera av dessa retoriska grepp förekom i både nyhetstexter och 

reportage i både Al Jazeera och SvD. Det tenderade dock att förekomma fler beskrivningar i 

reportagen än i nyhetstexterna. Detta tror vi beror på att ramarna för reportage ser annorlunda ut 

och att det i reportage tillåts mer text av deskriptiv karaktär. I till exempel SvD:s reportage 

”Unga flickor faller offer för sexhandeln i Sudan” och Al Jazeeras ”Fears of military build-up in 

Sudan” märkte vi liknande tendenser i användandet av metaforer, liknelser och värdeladdade ord. 

Skribenterna var snabba med att låta sina egna tolkningar, spekulationer, uppfattningar och 
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åsikter om det observerade göras synliga. Detta maskerades genom stilistiska grepp och på ett 

sätt som sammanfaller med respektive nyhetsleverantörs ton. I likhet med att reportagen 

framställts på ett sätt gör även nyhetstexterna det. Gränsen mellan reportage och artikel är dock 

inte alltid tydlig. Och det är vanligt att hitta dessa redan nämnda retoriska grepp i nyhetstexter 

med. Visserligen hade vi uppfattningen om att Al Jazeera och SvD strävade efter att förmedla 

”objektiva” skildringar av händelser och aktörer. Med detta sagt innebär det inte att det inte fanns 

metaforer, liknelser eller värdeladdade ord, om än mer svårfunna sådana. 

I och med att Al Jazeera är ett tv-bolag i grunden uppfattar vi det som att de tagit sig 

vissa friheter. Detta i och med att de exempelvis skriver artiklar baserade på ”höjdpunkter” från 

det tv-producerade materialet. Vidare noterade vi att Al Jazeera låter sakkunniga och experter 

skriva texter som är av stark resonerande karaktär, till skillnad från SvD. I dessa texter uttrycks 

åsikter tydligt och lösningar på problem rörande de politiska och socioekonomiska problemen i 

Sudan och Sydsudan. Det är dock av yttersta vikt att poängtera att Al Jazeera i dessa texter 

förklarat att de inte nödvändigtvis stödjer eller håller med om skribentens åsikter uttryckta i 

artikeln. På så sätt har man helgarderat sig. Genom att låta dessa skribenter publicera sina texter 

på deras webbsida markeras det faktum att Al Jazeera anser att dessa personer håller en 

tillräckligt hög professionell nivå. Al Jazeera strävar trots allt efter att bibehålla och 

vidareetablera sin roll som erkänt och respekterat internationellt mediebolag.  

 SvD är i flera avseenden likt Al Jazeera då även de vill uppfattas som seriösa. Vi märkte 

dock att SvD inte har lika mycket resurser som Al Jazeera, och har därför inte lika många 

reportage där de varit på plats. En teori har här varit den om att utrikeskorrespondenten för SvD 

gärna har utnyttjat de retoriska greppen till fullo när han väl fått möjlighet att skriva ett 

reportage. Ola Säll är SvD:s enda reporter i Afrika och kommer således inte alltid kunna befinna 

sig i regionerna kring Sydsudan och Sudan. Medan Al Jazeeras har haft flera olika skribenter 

utstationerade. Här är det viktigt att ha i åtanke att Al Jazeera är ett internationellt tv- bolag med 

kontor över hela världen. 

 I detta avseende när det kommer till metaforer, liknelser och värdeladdade ord kan vi 

konstatera att det finns en del skillnader, fastän diffusa sådana. Det uppdagades snabbt att 

likheterna var fler än skillnaderna och att både SvD och Al Jazeera använder snarlika retoriska 

begrepp när de vill förmedla ett visst skeende. Visserligen kunde vi se att Al Jazeera hade ett 

bredare urval av deskriptiva ord, vilket har sin naturliga förklaring i att engelskan har ett rikare 
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ordförråd än svenskan. I ekvationen hör till att Al Jazeera hade fyra kommentarer/opinionstexter 

som tillät skribenterna ha friare tyglar i sin språkliga gestaltning. Detta ökar frekvensen av 

omväxlande retoriska grepp som använts av Al Jazeera.  

10.3 Scener & personifiering 

Vi valde att analysera två reportage från SvD och två från Al Jazeera. Detta för att reportagen 

hade fler beskrivningar än nyhetstexterna. Vi tyckte att detta utgjorde ett rikare 

undersökningsmaterial att analysera.  

 I personifieringsexemplet med Omar al-Bashir såg vi skillnader i hur Al Jazeera och SvD 

beskrev honom. Visserligen verkar båda ha en negativ syn på presidenten och vi har fortlöpande 

i i princip samtliga tjugo artiklar sett att man gärna beskriver al-Bashir, Khartoum och Sudan 

med aggressiva verb och adjektiv samt andra ord som man ogärna associeras med. I ytterst få 

tillfällen får sudanesiska invånare komma till tals. Och Sudan beskrivs ofta på ett abstrakt plan 

vilket gör att den sudanesiska befolkningen omintetgörs och endast al-Bashir får föra deras talan, 

vilket även detta är sällan förekommande. Sudan och Khartoum blir abstrakta fenomen som 

läsaren inte kan relatera till. Nedan kan vi se exempel på hur Sudan och Khartoum framställs i 

negativ dager: 

 

“Blame the north for everything”,  

“South Sudan braces for trouble”,  

”Khartoum’s superior forces”. 

”Bashir har flera konflikthärdar att spela med” 

”Om han (al-Bashir) vill starta ett nytt krig” 

 

I dessa exempel ovan från både Al Jazeera och SvD kan vi se hur ”nord” framställs som ”the bad 

guy”. Detta ställs i kontrast till hur Sydsudan oftast porträtteras. Vi märkte att både Al Jazeera 

och SvD mer än ofta lät sydsudaneser berätta om sina livs svårigheter som varit ett resultat av 

Sudans aggressiva handlingar. Både SvD och Al Jazeera exemplifierar gärna genom att låta den 

”vanliga människan” (sydsudanes) uttrycka sin framtidstro, oro, hopp eller förtvivlan: 
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”Hoppet spirar i unga Sydsudan”  

”Utan tvivel väljer majoriteten separation” 

”De vill forma sin framtid på egen hand” 

”Detta är en massmigration, en etnisk-religiös separation likt det forna Jugoslavien eller Indien-

Pakistan”’ (Vår anteckning: Massimmigration till Sydsudan avses) 

”det väller in hemvändare”  

”Health ministry has big plans”, (Sydsudans ”health ministry” avses). 

“Under one umbrella and defeat Khartoum” (Sydsudanesiska miliser och rent allmänt 

sydsudanesiska invånare avses). 

I exemplen ovan vill vi belysa hur både Al Jazeera och SvD framställer Sydsudan i ett positivt 

sken. Läsaren sympatiserar med de av ”nord” drabbade sydsudaneserna, och vi gläds, som läsare, 

åt separationen. Detta är ett tydligt exempel på Saussures poäng om att det ena inte kan existera 

utan det andra. Det måste finnas ett motsatsförhållande för att berättelsen ska vara godtagbar i 

läsarens ögon. Samtliga skribenter låter Sudan formas av beskrivningarna av Sydsudan. 

Sydsudaneserna är de som drabbats och de är ”hjältarna” läsaren vill ska lyckas. Deras motpol 

blir det abstrakta subjektet Sudan, den oformliga massan, boven i dramat.  

 Vi kan således konstatera att både Al Jazeera och SvD använder sig av de retoriska 

greppen på nästintill identiska sätt. Detta förvånade oss, eftersom vi i början av 

forskningsprocessen trodde att Al Jazeera skulle ha en mer nyanserad bild med tanke på sin 

geografiska närhet. Orsakerna till varför det är så här kan vara flera till antalet. Våra slutsatser, 

som vi baserat på vår forskning, är att både Al Jazeera och SvD trots sina olikheter hör till 

mycket liknande mediediskurser och arbetar därmed inom liknande ramar. Vid en första anblick 

kan man tänka sig att den språkliga gestaltningen ska skilja sig, dels med tanke på att Al Jazeera 

i grunden inte är ett västerländskt medium och dels med tanke på att man kan tänka sig att 

mediernas diskurser skiljer sig avsevärt. Det visade sig dock att de jämförda texterna hade långt 

fler likheter än olikheter då det kom till den språkliga gestaltningen. Ett fenomen som kan bero 

på globaliseringens effekter och att de båda nyhetsleverantörerna arbetar inom liknande 

mediediskurser.  
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