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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att undersöka medierapporteringen om Dawit Isaak i svenska 

tryckmedier. Inledningsvis undersöksöks rapporteringen i samtliga tidningar och viktiga 

tendenser urskiljs. Därefter fokuserar undersökningen på tre tidningar (Dagens Nyheter, 

Expressen och Göteborgs-Posten) som på olika sätt varit framstående i rapporteringen. 

Tyngdpunkten ligger på vilket nyhetsvärde Dawit Isaak haft, hur det förändrats över tid, vilka 

bakomliggande orsaker som spelar in och vilka effekter det fått på dagordningen. 

 

I den tidiga rapporteringen använde tidningarna benämningar och tillspetsningar för att 

minska det kulturella och geografiska avståndet mellan Dawit Isaak och publiken. 

En brytpunkt i rapporteringen skedde 2009 då Sveriges största tidningar genomförde en 

gemensam kampanj för Dawit Isaak. Över sju år efter Dawit Isaak fängslades. Antalet artiklar 

ökade då från 222 artiklar till 2038 artiklar på ett år. Förutom en förändring i antalet artiklar 

syns även en markant förändring i placeringen i tidningen, storleken på bilderna, längden på 

artiklarna och kontexten i vilken Dawit Isaak omnämns. Vi diskuterar sedan resultaten utifrån 

teorier om nyhetsvärdering och dagordningsmakt. 

 

Vi har sett tendenser som antyder att den bristande rapporteringen om Dawit Isaak beror på att 

tidningarna inte bedömde att en person med dubbelt medborgarskap och utländskt namn i ett 

afrikanskt land hade tillräckligt högt nyhetsvärde. 

 

För att nå denna slutsats har en kvantitativ studie är genomförts för att urskilja hur Dawit 

Isaak benämnts i olika skeenden av rapporteringen. Sedan genomförde vi en kvalitativ studie 

på 18 artiklar för att noga studera skillnader i kontext och formuleringar mellan de två 

tidsperioderna. 

 

 

 

 

 

 

Sökord: dagordningsmakt, Dawit Isaak, kulturellt avstånd, mediekampanj, nyhetsvärdering, 

nyhetsurval. 
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Förord 

Under arbetet med uppsatsen har vi delat upp arbetet jämnt mellan oss både i den kvantitativa 

och den kvalitativa studien. I den kvalitativa delen har Arvid Jönsson analyserat Dagens 

Nyheter och Göteborg-Posten period 1 medan Jakob Lind analyserat Expressen och 

Göteborgs-Posten period 2.  I genomförandet av den kvantitativa kodningen delade vi de 267 

artiklarna mellan oss utan hänsyn till tidsperiod eller tidning. 

 

Vi vill slutligen tacka vår handledare Christian Andersson som hjälpt och väglett oss under 

arbetet med denna uppsats. 
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1. Inledning 

Den 23 september 2001 greps Dawit Isaak i Eritrea. Han har svenskt och eritreanskt 

medborgarskap och jobbade som journalist på tidningen Setit i Eritrea. I svenska medier 

rapporterades ingenting. Hans fall blev känt i början av 2002, men trots det ignorerades Dawit 

Isaak i stort sett helt fram till 2009 då rapporteringen ökade lavinartat. 

Med detta som utgångspunkt undersöker vi ingående hur Dawit Isaak beskrivits i svenska 

medier, först genom att åskådliggöra den bristande rapporteringen, sedan genom att visa hur 

Dawit Isaak getts olika benämningar och titlar i medierna för att föra honom närmare 

publiken och till sist genom en kvalitativ analys där texten både före och efter 2009 studeras 

ingående för att visa på hur medierna värderat nyheten om Dawit Isaak. Ordval, uttryck och 

stilgrepp i texterna analyseras, såväl som layout, placering av artiklarna och användning av 

bilder. 

Resultatet diskuteras sedan utifrån medieteorier om nyhetsvärdering och dagordningsmakt. 

Men vi börjar med att berätta om situationen i Eritrea och hur Dawit Isaak kom att bli “den 

fängslade svensk-eritreanska journalisten” 
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2. Bakgrund 

För att förstå Dawit Isaaks situation i Eritrea är det viktigt att känna till Eritreas nutidshistoria. 

Eritreas historia under senare delen av 1900-talen har många vändningar och flera aktörer har 

påverkat hur landet formats. Men för denna undersökning, som i huvudsak inte handlar om 

Eritrea, är dessa skeenden inte viktiga. Här följer istället en kort rekapitulation av Eritreas 

nutidshistoria, med tyngdpunkt på händelser som är av betydelse för denna undersökning och 

för Dawit Isaaks situation. 

 

Eritrea blev i praktiken självständigt 1991 efter att den eritreanska rebellgruppen Eritrean 

Peoples Liberation Front (EPLF) besegrat den Etiopiska armén i ett 30 år långt krig för 

självständighet. En folkomröstning om frigörelse från Etiopien hölls i maj 1993. 

Folkomröstningen genomfördes under övervakning av Förenta Nationerna (FN) och 99,8 % 

av rösterna var för full självständighet från Etiopien. I april 1993 blev Eritrea formellt 

självständigt och blev också medlem i FN. Generalsekreteraren för EPLF sedan 1987, Isaias 

Afewerki, valdes till president och en fick i uppgift att leda den övergångsregering som skulle 

skriva en ny konstitution och styra landet fram tills ett parlamentsval kunde hållas. 1994 

gjordes EPLF om till ett politiskt parti - People's Front for Democracy and Justice (PFDJ). 

(Leraand 2011). 

1996 stiftades lagar om pressfrihet och ett flertal tidningar startades, däribland Setit där Dawit 

Isaak senare blev delägare och jobbade som redaktör och journalist (Karlsson & Sjöberg 

2004). 

1998 startade en ny gränskonflikt mellan Etiopien och Eritrea som varade fram till 2000. Efter 

fredsavtalet i december 2000 tillsattes en oberoende kommission för att reda ut konflikten om 

gränsdragningen mellan länderna, men det förslag som lades fram under 2002 har inte 

godkänts av något av länderna (Jonsäter 2012). 

Ett parlamentsval skulle hållas i Eritrea under 2001 men blev uppskjutet, officiellt på grund av 

gränskonflikten med Etiopien (Leraand 2011). 

I maj 2001 publicerade 15 eritreanska regeringspolitiker, den så kallade 15-gruppen, ett öppet 

brev där de krävde demokratiska reformer och fria val i Eritrea. Brevet publicerades sedan i 

flera tidningar i Eritrea. Den 18 september 2001 greps 11 av politikerna i 15-gruppen. 

Samtidigt förbjöds samtliga av landets oberoende tidningar. Reportrar utan gränser rankade 

2012 Eritrea på 179:e plats (sist) i sitt pressfrihetsindex (Reportrar utan gränser 2013). 
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2.1 Gripandet 

Den 23 september 2001 greps Dawit Isaak i sitt hem i Eritrea av civilklädda säkerhetspoliser. 

Dagarna kring Dawit Isaaks gripande greps även ett tiotal andra journalister. Dawit Isaak 

jobbade som journalist och redaktör på tidningen Setit där han också var delägare. Setit var 

Eritreas största oberoende tidning och gavs ut två gånger i veckan. 

Den Eritreanska regeringen lämnar inga uppgifter om var Dawit Isaak hålls fängslad eller om 

han fortfarande är vid liv. 

 

Dawit Isaak har aldrig ställts inför rätta och i en intervju i dokumentärfilmen Fången från 

2011 sade Eritreas president Isaias Afewerki följande: 

“We don’t release him and we don’t take to trial. We know how to deal with him and others 

like him.” (Tamas, Magnusson 2011, 40.25 - 41.10). 

 

Dawit Isaak kom till Sverige från Eritrea 1987 för att undvika en två år lång 

militärtjänstgöring i Eritrea. Han blev svensk medborgare 1992. Sedan dess har han levt med 

dubbelt medborgarskap – svenskt och eritreanskt. 

Dawit Isaak återvände till Eritrea efter landet blivit självständigt och han gifte sig i Eritrea 

1992. Han arbetade under den tiden som dramatiker och författare, men reste igen till Sverige 

1998 då konflikten mellan Eritrea och Etiopien åter blossade upp. (Free Dawit 2013). 25 april 

2001 reste Dawit Isaak åter till Eritrea för att arbeta som journalist och kom att bli redaktör 

och delägare på tidningen Setit. Han använde sitt svenska pass för inresan i Eritrea (Tamas, 

Magnusson 2011). 

Eritreanska myndigheter uppger att de inte erkänner dubbelt medborgarskap och att de ser 

Dawit Isaak som eritreansk medborgare. Eritreanska myndigheter menar därför att Dawit 

Isaaks fall enbart är ett inhemskt ärende och att svenska myndigheter inte har rätt att ingripa. 

 

Den 18 november 2005 frigavs Dawit Isaak och han kontaktade flera personer i Sverige, 

bland andra sin fru. Sveriges Eritrea-ambassadör Bengt Sparre uttalade sig i svenska medier 

och förklarade att den tysta diplomatin gett resultat. Men uppgifterna dementerades snart av 

eritreanska regeringen och två dagar senare, den 20 november, fängslades Dawit Isaak igen. 

Den eritreanska regeringen hävdar att Dawit Isaak enbart varit på ett läkarbesök. Vad som 

egentligen skett under dessa dagar är fortfarande oklart. 
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2.2 Dawit Isaak i media 

Den 12 april 2002 publicerade Tidningarnas Telegrambyrå (TT) den första notisen som berör 

Dawit Isaak. “Två svenskar fängslade i Eritrea sedan i höstas” (TT 2002). En kort notis som 

nämner att två svenskar är fängslade och att den ene är journalist.   

Ekot (Sperling & Eriksson 2002. 06.45 - 08.45) och Aftonbladet, “Svensk redaktör torterad i 

Eritrea”, (Olsson & Ovander 2002, s. 15) följer upp TT nyheten dagen efter (13 april 2002), 

och publicerar för första gången Dawit Isaaks namn. 

De följande dagarna publiceras TT:s första notis i Sydsvenskan, Nerkes allehanda, Expressen 

och Göteborgs-Posten. 

Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter publicerar sin första artikel om Dawit Isaak den 21 april 2002 "Svensk i 

Eritrea inte torterad" men Dawit Isaaks namn framgår inte, trots att det är känt sedan en vecka 

tillbaka. Dagens Nyheter publicerade aldrig någon artikel om att Dawit Isaak skulle blivit 

torterad. 

Dagens Nyheters första egna text “Ännu en svensk fängslad i Eritrea” publiceras 3 maj 2002, 

25 dagar efter TT:s första artikel. 

 

Expressen 

Förutom TT-notiserna publicerar Expressen tre debattartiklar fram till december 2004 då 

tidningens första egenproducerade text publiceras. Dessa debattartiklar är; ”UD sviker”, 18 

april 2002 skriven av Johan Öbrink och Erik Jennische. “Öka pressen på Eritrea, Freivalds” 

24 mars 2003 skriven av riksdagsledamoten Cecilia Wigström (fp) och “Regeringen sviker 

Eritreasvensken” 22 september 2004 skriven av Johan Karlsson och Rikard Sjöberg i 

samband med att deras bok Dawit och Friheten utkom (Karlsson & Sjöberg 2004). 

5 december 2004 publiceras Expressens första egna redaktionella text “Fjärde julen utan 

pappa” (se kvalitativ analys). Tre år efter gripandet av Dawit Isaak. 

 

Göteborgs-Posten            

Göteborgs-Posten var den tidning som publicerade flest artiklar fram till 2009. Den första 

egenproducerade artikeln är en ledare med rubriken “Öka stödet för torterad svensk” 17 mars 

2003 (se kvalitativ analys). Förutom den första TT-artikeln publicerades ytterligare en TT 

artikel 2002-09-19 om Amnestys kritik mot Eritrea.  
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2.2.1 Kampanjen 

Första uppropet skedde 2007-03-14 då Dawit Isaak suttit fängslad i 2000 dagar. Då krävde 

sex kulturchefer på svenska dagstidningar (Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-

Posten, Aftonbladet, Expressen och Sydsvenska Dagbladet) att statsministern eller 

utrikesministern skulle resa till Eritrea för att officiellt kräva Dawit Isaaks frigivning. 

Samma dag tilldelades Dawit Isaak Publicistklubbens yttrande- och tryckfrihetspris till Anna 

Politkovskajas minne (TT spektra 2007). 

 

Den 19 februari 2009 startade tidningen Expressen en kampanj för Dawit Isaak och 

26 mars anslöt tidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Aftonbladet till 

kampanjen. 

 

Den 19 november 2009 publicerade 91 svenska tidningar en artikel om Dawit Isaak skriven 

av Svenska Akademiens ständige sekreterare Peter Englund (Englund 2009) och 10 december 

2009, när Dawit Isaak suttit fängslad i 3000 dagar, krävde 300 chefredaktörer på svenska 

tidningar i ett upprop officiellt Dawit Isaaks frigivning. 

 

2.2.2 Kritik mot medierapporteringen 

Bristen på mediebevakning av Dawit Isaak under hans första tid i fängelse har kritiserats från 

många håll. Enligt Esayas Isaak, Dawit Isaaks bror som är bosatt i Sverige, var intresset från 

tidningarna svalt när han kontaktade dem.   

 

Jag ringde till Expressen, Aftonbladet, Göteborgs-Posten, Metro men det var inte 

intressant. “Eritrea är ett land som är långt borta, våra läsare känner inte igen det. De 

vet inte vem Dawit Isaak är. Det är ingenting som intresserar oss.” 

                                                              Esayas Isaak (Tamas, Magnusson 2011, 30.50-31.10) 

Göteborgs-Postens biträdande redaktionschef 2004 Kent Andersson sade i en intervju i boken 

Dawit och friheten följande en fråga om orsakerna till den bristande bevakningen av Dawit 

Isaak: 

 

Jag tror att det till viss del har att göra med Dawit Isaaks dubbla medborgarskap. Han 

går inte in i hjärtat på samma sätt, när han är eritrean också.  

                                                        Kent Andersson (Karlsson & Sjöberg 2004, s. 42) 
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I filmen Fången säger Lars Adaktusson: 

 

En annan faktor är att - och det måste man våga tala öppet om - är att han inte har ett 

svenskt namn, att han inte är född i Sverige. Hade det varit Claes Elfsberg, Erik 

Fichtelius eller Lars Adaktusson eller någon annan så hade det här varit mer 

uppmärksammat från början. Det hade varit en helt annan tyngd i bevakningen. 

Tyvärr.  

                                               Lars Adaktusson (Tamas, Magnusson 2011, 31.10-31.50) 

 

 

3. Tidigare forskning 

Ingen tidigare studie om hur Dawit Isaak behandlats i svenska medier är utförd. En fallstudie 

på c-nivå om tyst diplomat i fallet Dawit Isaak, Tyst diplomat - en omdiskuterad tystnad 

(Fridlund & Munga 2009) är publicerad på Lunds universitet, men är inte relevant för vår 

undersökning. 

Denna undersökning utgår istället från tidigare forskning om nyhetsvärdering och agenda 

setting. 

 

 

4. Agenda setting 

Agenda setting, eller dagordningsmakt är förmodligen den mest undersökta av alla 

medieteorier. Över 400 studier finns idag publicerade (Strömbäck 2009, s. 102). Teorin 

innebär att det som publiceras i medierna blir viktigt för allmänheten. Ju större utrymme en 

händelse eller person får, desto viktigare upplevs händelsen. Och tvärtom, om en händelse får 

lite eller ingen plats i medierna upplevs händelsen inte som viktig hos allmänheten.   

Det är viktigt att påpeka att media inte, i någon större utsträckning, påverkar vad publiken ska 

tycka om en händelse, utan vilka händelser publiken ska tycka saker om. Vilken fråga som 

anses som viktig. Vilka frågor som ska finnas på publikens dagordning. 

 

Förekomsten av bilder och/eller storleken på dessa bilder har i studier visats ha stor inverkan 

på hur viktig allmänheten anser att en fråga är (Coleman; McCombs; Shaw & Weaver 2009). 

 



 7 

Dagordningsmaktens två nivåer 

Om den första nivån kan beskrivas genom att om en händelse eller en person får stort 

utrymme i media så upplevs den som viktig, så handlar den andra nivån om hur en händelse 

eller person framställs. Vinklingen av, och urval av fakta, spelar stor roll för hur publiken ska 

uppfatta ett ämne (Adam Shehata 2012). 

 

 

5. Nyhetsvärdering 

När det gäller mediernas innehåll så finns det inte någon enkel förklaring. Det är en 

komplicerad process där många olika faktorer påverkar vad som kommer med i mediernas 

urval. Strukturen inom företagen samt journalisternas sätt att arbeta är några av de faktorer 

som påverkar vad som blir nyheter. (Shoemaker & Reese 1996, se Johansson 2008, s. 6) 

Enligt Bengt Johansson är det viktigt att skilja på nyhetsvärdering och nyhetsurval. 

Nyhetsvärdering är vilka attribut en händelse ska ha för att bli en nyhet. Nyhetsurval är hur de 

yttre omständigheterna, så som ekonomin, påverkar nyhetsproduktionen och vad som i 

slutändan produceras. (Johansson 2008, s. 7) 

 

5.1 Nyhetsvärdering 

Man brukar säga att det finns två olika fält inom nyhetsvärderingen. Det första fältet är 

föreställningen om vad publiken vill ha. Vilka nyheter som man tror är mest intressant för 

läsaren att ta del av. Detta styrfält är starkt marknadsorienterat och nuförtiden när 

medieföretagen är mer resultatmedvetna, likt alla företag, så får detta styrfält i praktiken mer 

och mer fäste. (Djerf-Pierre & Weibull 2001, se Johansson 2008, s. 9) 

Det andra styrfältet är inriktat på vad man anser att publiken bör ta del av, och tvärtom, vad 

publiken inte bör ta del av. Därför blir detta fält mer ideologiskt färgat. Det är starkt påverkat 

av journalisternas värderingar. De här två styrfälten är grundläggande om varför nyheter väljs 

ut. Om de antas intressera publiken, eller på grund av att publiken borde ta del av nyheten då 

den ses som viktig. Det blir en ständig konflikt styrfälten emellan då marknadsmässiga 

argument får stå mot de idealistiska. (Johansson 2008, s. 7-8) 

I praktiken ifrågasätts inte dessa teorier, utan journalister tar beslut utifrån den tysta kunskap 

”som sitter i väggarna”.  Nyheter ska beröra, det ska vara intressant och viktigt. ”en bra nyhet 

är något som angår människor, eller som vi bedömer angår människor” (Johansson 2008, s. 8 

& 27) 



 8 

Det som blir nyheter har kategoriserats otaliga gånger med olika benämningar. Men Marina 

Ghersetti sammanfattar dessa kategorier i; närhet, sensation och avvikelser, förenkling, och 

elitcentrering. 

 

Av ovanstående kategorier är punkten närhet extra relevant för denna uppsats. En nyhets 

kulturella och geografiska avstånd påverkar om en händelse uppmärksammas, och hur mycket 

den uppmärksammas. Något som händer i ett land långt borta eller i samhällen som vi i 

Sverige inte har någon relation till undgår oftast mediernas bevakning (Ghersetti 2012, s.212). 

 

Journalister missar nyheter som ligger utanför deras vetskap eller värdegrund då man oftast 

hittar nyheter inom sina egna referensramar. Man känner inte igen händelser som hamnar 

utanför dessa ramar. Ghersetti framhäver bristen av journalister med utländsk bakgrund som 

problematisk. Det är en social representation som just nu är ytterst begränsad. (Ghersetti 

2012, s. 210) 

 

5.2 Nyhetsurval 

När man har definierat vad som är en nyhetsmässig händelse så kommer man till 

nyhetsurvalet som har två viktiga byggstenar, ekonomin och medielogiken. (Johansson 2008, 

s. 9). 

 

I takt med de ökade kraven på ekonomisk vinst så kan man inte understryka ekonomins 

betydelse för journalistiken. Journalistik handlar idag om att producera nyheter med så lite 

resurser som möjligt. I den ständiga kampen mellan journalistiska ideal och ekonomins krav 

så får oftast de journalistiska idealen stå i skuggan. (Johansson 2008, s. 9).   

Medielogiken däremot, handlar om mediernas sätt att arbeta och fånga intresset hos publiken. 

Även denna teori har två olika styrspår. Det ena är hur medierna använder sig av 

medialiseringstekniker för att fånga publikens intresse genom att spetsa till nyheterna. Dessa 

tekniker är; Tillspetsning, Förenkling, Polarisering, Intensifiering, Konkretisering och 

Personifiering. (Hernes 1983, se Johansson 2008, s.32) 

Den andra omständigheten som spelar in, är hur pass bra en nyhet är anpassad till mediets 

form. Det vill säga en händelse som har rörliga bilder har betydligt större chans att komma 

med i TV än en händelse som saknar bilder. En nyhet har även större chans att komma med i 

urvalet om den passar in i mediernas dagliga rutiner och planering. Om det hålls en 
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presskonferens som passar in i mediets planering så är det stor chans att man skriver 

någonting om detta. (Altheide & Snow 1979; Hernes 1978, 1983; Asp 1990; Strömbäck 2000, 

se Johansson 2008, s.9-10) 

 

6. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Dawit Isaak framställts i svenska medier och 

vilka orsaker som ligger bakom att Dawit Isaak under sina sju första år i fångenskap i stort 

sett ignorerades av svenska medier. Men sedan 2009 har hans namn blivit känt och flera 

mediekampanjer har drivits i hans namn. Vi vill undersöka hur rapporteringen förändrats, dra 

paralleller till kampanjerna som tidningarna drivit och koppla det samman med tidningarnas 

nyhetsvärdering och dagordningsmakt. 

 

Tesen som drivs i denna undersökning är att Dawit Isaak blivit ignorerad av svenska medier 

på grund av att han har ett namn som inte är typiskt svensk, på grund av att han fängslats i ett 

afrikanskt land och på grund av att han har dubbelt medborgarskap. Han har blivit ignorerad 

trots att han är en svensk medborgare och trots att han är en journalist som arbetat för 

demokrati och mänskliga rättigheter i sitt hemland Eritrea. 

 

Frågeställning: 

1. Hur har rapporteringen om Dawit Isaak sett ut och hur har den förändrats över tid? Vilka 

bakomliggande orsaker finns till förändringarna? 

2. Hur har Dawit Isaak benämnts, hur har benämningarna förändrats över tid och vilken 

funktion har de haft i rapporteringen av Dawit Isaak? 

3. Hur har kontexten i rapporteringen om Dawit Isaak förändrats i och med att hans 

nyhetsvärde ökat? 
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7. Undersökningsdesign och urval 

Denna undersökning är uppdelad i tre delar - översiktsundersökning, kvantitativ undersökning 

och kvalitativ undersökning. Då inga tidigare studier är utförda om rapporteringen om Dawit 

Isaak har vi valt denna trestegsmodell för att ge en heltäckande bild av rapporteringen och för 

att identifiera viktiga skeenden och förändringar under den 11 år långa 

undersökningsperioden. 

För att identifiera artiklar om Dawit Isaak används Mediearkivet Retriever som samlar artiklar 

från tryckta medier i Sverige. Vi är medvetna om att arkivet inte är heltäckande och innehåller 

vissa tekniska brister, men Retriever är ändå det mest heltäckande arkiv över svensk 

tryckmedia som finns att tillgå. 

 

7.1 Översiktsstudie 

För att visa hur intresset för Dawit Isaak förändrats och hur antalet artiklar om honom ökade 

när mediekampanjen startade i början av 2009 använder vi oss först av en översiktsstudie. 

Genom denna studie vill vi visa hur medierna under många år ignorerade Dawit Isaak. 

Skillnaden i rapporteringen mellan 2008 och 2009 är markant. Trots att inga nya uppgifter om 

Dawit Isaak framkom under den tidsperioden. Skillnaden är enbart baserad på tidningarnas 

ökade intresse. En förändring av hur tidningarna värderade Dawit Isaak och med det en 

förändring av dagordningen. 

Genom att visa hur stor andel av artiklarna under 2009 som handlade om själva 

mediekampanjen istället för Dawit Isaak vill vi även visa hur medierna använt kampanjen för 

att framhäva hur stort ansvar de tar för pressfrihet och för en fängslad svensk medborgare. 

 

Genom översiktsstudien kunde tre specifika tidsperioder urskiljas. Dessa perioder är viktiga 

att känna till då vi utgick från dessa när vi utförde de kvantitativa och kvalitativa 

undersökningarna. 

Första perioden: 2001-09-23 t.o.m. 2009-02-18 

Andra perioden: 2009-02-19 t.o.m. 2009-12-31 

Tredje perioden: 2010-01-01 t.o.m. 2012-09-23 

 

Genom översiktsstudien valde vi även ut tre tidningar att studera mer ingående. 

Göteborgs-Posten - publicerade flest artiklar om Dawit Isaak under första perioden. 

Expressen - publicerade flest artiklar om Dawit Isaak under andra samt tredje perioden. 
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Dagens Nyheter - publicerade flest artiklar av Sveriges rikstäckande dagstidningar under 

samtliga perioder samt “fyller utrymmet” mellan kvällstidningen Expressen och 

lokaltidningen Göteborgs-Posten. 

 

Undantag i sökningen 

Dagens Nyheter publicerar dagligen följande notis: 

 

“(Angivet antal dagar) ... har den svenske journalisten Dawit Isaak suttit fängslad i Eritrea. 

Läs mer på www.freedawit.com. Vill du stödja arbetet för hans frigivning kan du sätta in 

pengar på bankgiro 5045-0295.” 

Expressen, Kvällsposten och GT publicerar dagligen en snarlik notis. På grund av den 

frekventa publiceringen och låga antalet tecken har denna artikel uteslutits från sökningen 

genom att exkludera sifferkombinationen “5045-0295”. 

Sökningen i retrievers Databas som konsekvent använts under denna undersökning ser ut på 

följande sätt: ("Dawit Isaac" OR "Dawit Isaak") ANDNOT 5045-0295 

 

 

7.2 Kvantitativ metod 

Syftet med den kvantitativa studien är att hitta mönster om hur tidningarna agerat i 

förhållande till Dawit Isaak. Vi vill undersöka hur sättet att rapportera om Dawit Isaak 

förändrats över tid för att minska det kulturella avståndet till publiken. (Esaiasson; Gilljam; 

Oscarsson & Wängnerud 2012, s. 197). För att hitta dessa mönster genomförde vi en kodning 

på totalt 267 artiklar som klarade urvalskriterierna (se senare förklaring). Vår huvudvariabel 

blev förstabenämningen. 

 

Med benämning avser vi de tillägg som direkt föregår Dawit Isaaks namn för att föra honom 

närmare läsaren och överbrygga det antagna avstånd, kulturellt eller geografiskt, som 

skribenten ansett att Dawit Isaak haft till tidningens publik. Exempelvis “svensken”, 

“journalisten”, “göteborgaren” eller “pappan”. 

 

Då vi genomförde den kvantitativa studien var vi tvungna att avgränsa oss. Avgränsningen är 

gjord dels för att få ett hanterbart antal artiklar, men också för att vi i början av 

undersökningen upptäckte att Dawit Isaaks namn förekommer i ett stort antal artiklar där han 
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enbart nämns som ett exempel eller används som argument för andra syften. Vi såg också att 

den tidiga rapporteringen innehöll ett stort antal debattartiklar. Då vi har för avsikt att 

undersöka hur tidningarna och de anställda journalisterna behandlat Dawit Isaaks fall har vi 

därför valt bort även dessa. Vi kom fram till fem kriterier som användes i urvalsprocessen till 

den kvantitativa studien. 

 

Kriterier för urval 

1. Vi avser att undersöka redaktionellt och opinionsmaterial producerat av tidningen. 

Debattartiklar och insändare kommer därför exkluderas. 

 

2. Vi avser att undersöka artiklar som helt eller delvis handlar om Dawit Isaak och hans 

situation som fånge i Eritrea. Texter som nämner Dawit Isaak men i huvudsak behandlar 

andra ämnen, texter som använder Dawit Isaak som argument för andra ändamål eller texter 

som enbart nämner Dawit Isaak som en fotnot kommer därför exkluderas. 

 

3. I september 2012 frigavs journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson från fängelset i 

Eritreas grannland Etiopien. På grund av ländernas geografiska närhet och det faktum att 

Dawit Isaak - precis som Johan Persson och Martin Schibbye - är journalist så nämns Dawit 

Isaak ofta i samband med Schibbye och Persson. Artiklar som i huvudsak handlar om Martin 

Schibbye och Johan Persson kommer därför exkluderas. 

 

4. För att undvika notiser och kortare texter där utrymmet kan anses för kort för att utveckla 

en ståndpunkt exkluderar vi även samtliga artiklar med färre än 150 ord. 

 

5. Precis som i översiktsstudien utesluter vi samtliga artiklar som innehåller 

sifferkombinationen 5045-0295. 

 

7.3 Kvalitativ studie 

Vi har valt att använda oss av den kvalitativa textanalysen för att få en klarare helhetsbild av 

vad texterna och tidningarna förmedlar för budskap. De kvalitativa analyserna fångar in 

aspekter som de kvantitativa analysenheterna undgår att belysa.   

 

Då all produktion inom media är en konstruktiv process så blir inte idéer och händelser 
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rapporterade neutralt. Det är inte möjligt då mediet har sina strukturella ramar, och dessa 

ramar redan är impregnerade med sociala värderingar. Allt som skrivs om världen är 

produkten av en persons eller organisations ideologiska perspektiv. (Fowler 1991, s.10 & 25). 

 

Det är genom språket som människans kunskaper om världen formas och speglas av 

skribenten, men det blir ett personligt förhållningsätt till verkligheten. Så när man studerar 

texten utifrån struktur, dramaturgi, ämnesval, språk och intertextualitet så hittar man 

ideologiska värderingar hos skribenterna som både formar och uttrycks i texterna. (Ghersetti 

2012, s.210- 211). 

 

Det är också relevant att titta på de stycken i texten som anses viktigare än andra passager. 

Endast efter noggrann läsning kan man hitta de underliggande budskap som förmedlas. 

(Esaiasson; Gilljam; Oscarsson & Wängnerud 2012, s. 210). 

Den kvalitativa diskursmetoden gör en fördjupande studie på ett mindre material. I vår 

undersökning har vi tolkat och granskat 18 texter. 

 

7.3.1 Metod för textanalys 

För att undersöka dessa underliggande budskap har vi utgått från boken, Nyheter – att läsa 

tidningstext av Kristina Lundgren, Torsten och Birgitta Ney (1999). 

Då två texter aldrig är identiska så bör frågeställningarna ses mer som en mall än ett strikt 

regelverk. 

Fokus ska ligga på det viktigaste i texten. Vi kommer att lägga vikt på hur Dawit Isaak 

benämnts och frågeställningar som belyser dagordningsfunktioner, nyhetsvärdering och 

förändringar av kontexten över tid. 

 

I vilken kontext publiceras artikeln? När publicerades senast en artikel i ämnet?  

Artiklar kan analyseras i ett större sammanhang. Hur samspelar texten med tidigare artiklar i 

ämnet? Hur är artikeln placerad i tidningen? Är artikeln bildsatt? Vilken effekt får det på 

agenda-funktionen?  

Hur vinklas texten? 

Förekommer det retoriska grepp avsedda att minska det kulturella avståndet till läsaren?  

(Lundgren 1999, s. 53-55)  
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7.3.2 Validitet och reliabilitet 

Denna studie i rapporteringen om Dawit Isaak är en fallstudie. Inget annat fall i svensk 

medierapportering är jämförbart med Dawit Isaak, men denna undersökning kan ändå belysa 

och visa på tendenser inom nyhetsvärdering på de undersökta tidningarna. 

Analyserna i den kvalitativa undersökningen är utförda ur vårt egna ideologiska perspektiv 

som uppvuxna i ett demokratiskt land med yttrande och pressfrihet och ett fungerande 

rättssystem. Vi är medvetna om, och räknar också med, att avvikande tolkningar kan göras ur 

andra perspektiv. Samtidigt är det kulturella avståndet mellan oss som tolkare och 

journalisterna som producenter av materialet litet vilket vi anser styrker våra tolkningar av 

texterna. 

I den kvantitativa undersökningen har vi utfört ett så kallad interkodarreliabilitetstest för att 

säkerställa reliabiliteten i resultatet. Vi kodade då om en mindre del av underlaget (15 %) och 

kontrollerade resultatet. Då underlaget i första kodningen delades lika mellan två kodare bytte 

vi också underlag med varandra för att undvika att kodningen skulle ske ur minne (Esaiasson 

2012. s. 64). 
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8 Resultat 
I detta kapitel redogörs resultaten från de tre delstudierna i den ordning de utförts och tidigare 

presenterats: översiktsstudie, kvantitativ studie och kvalitativ studie. 

 

8.1 Översiktsstudie 

 

Figur 1. Antal publicerade artiklar i svenska tidningar fr.o.m. 2001-09-23 t.o.m. 2012-09-23 

En markant ökning av antalet publicerade artiklar går att urskilja sedan 2009 då 

mediekampanjen för Dawit Isaak startade. 

Flest publiceringar 

Utifrån översiktsstudien kunde vi dela in rapporteringen om Dawit Isaak i svenska tidningar i 

tre perioder. 

Första perioden är tidsperioden från gripandet 23 september 2001 fram till 19 februari 2009 

då tidningen Expressen startade en kampanj för Dawit Isaak. Under denna första period 

publicerade Göteborgs-Posten flest artiklar av samtliga tidningar i Sverige. 

 

Andra perioden är från 19 februari 2009 och fram till årsskiftet. Under denna period drev 

Sveriges fyra största tidningar (Expressen, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Svenska 

Dagbladet) en kampanj för Dawit Isaak.  

 

Den tredje perioden sträcker sig från 1 januari 2010 och fram till idag. Vi har valt att avsluta 

vår undersökning på 11-årsdagen av Dawit Isaaks gripande 23 september 2012.  

 

Under de två senare perioderna publicerade Expressen flest artiklar av alla tidningar i Sverige. 

Under period tre sjönk antalet artiklar som nämner Dawit Isaak, jämfört med kampanjåret. 

n=7519 
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Figur 2. Publicerade artiklar i svenska tidningar fr.o.m. 2001-09-23 t.o.m. 2009-02-18. 

Göteborgs-Posten publicerade 224 artiklar fram till 2009, vilket är överlägset mest av 

tidningarna. Expressen och Dagens Nyheter har ett lägre antal publicerade artiklar. 

 

Figur 3. Publicerade artiklar i svenska tidningar fr.o.m. 2009-02-19 t.o.m. 2012-09-23. 

Expressen har sedan kampanjens start publicerat 750 % fler artiklar om Dawit Isaak. 

n=827 

n=2032 
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Kampanjen 

Under mediekampanjen som tidningarna drev under 2009 för att väcka uppmärksamhet om 

Dawit Isaak och hans situation såg vi att många artiklar handlade mer om själva kampanjen än 

om Dawit Isaak. Därför undersöktes också hur många artiklar om Dawit Isaak som nämner 

kampanjen. 

Resultat för 2009 

 

 

Figur 4. Antal artiklar under 2009 som handlar om Dawit Isaak och nämner kampanjen. 

Expressen är den tidning som uppmärksammar kampanjen mest. Det var även Expressen som 

startade kampanjen. 

8.2   Kvantitativ undersökning 

För att undersöka kontexten kring Dawit Isaak så valde vi att fokusera på benämningar 

anknutna till Dawit Isaak. Första benämningen hamnar oftast redan i ingressen och därför blir 

också den första benämningen mest relevant och den vi fokuserar på i denna analys. Publiken 

läser oftast inte hela artiklarna utan vill snabbt veta vad som hänt för att sedan gå vidare 

(Häger 2009. s.55). 

 

Genomgående har den kvantitativa undersökningen delats upp i de tre perioderna som nämnts 

tidigare: 

period 1: 2001-09-23 t.o.m. 2009-02-18 

period 2: 2009-02-19 t.o.m. 2009-12-31 

period 3: 2010-01-01 t.o.m. 2012-09-23 

14,68% 6,4 % 

n=472 
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Figur 5.  * Antal artiklar under perioderna för respektive tidning. 

Figur 5 visar hur många förstabenämningar tidningarna använt sig av under de tre olika 

perioderna.  

Även om antalet benämningar är lika för de tre perioderna hos DN och Expressen, så har man 

gått mot en enhetligare benämning i form av namnet “Dawit Isaak”, genom att använda den 

benämningen fler antal gånger, och de övriga benämningarna färre antal gånger.  (se figur 

6.1,6.2,6.3,7.1,7.2 & 7,3 i bilaga 2) 

 

DN väljer att under period 1 använda sig av benämningen “svenske journalisten” flest gånger. 

Under period 2 har man istället gått över till att kalla honom för “Dawit Isaak” 21 av 38 

gånger. Under Period 3 lyckas endast 11 av DN:s artiklar klara urvalskriterierna. Dagens 

Nyheter använder mer formella och mindre anpassade benämningar än Expressen och 

Göteborgs-Posten. (se Figur 7.1, 7.2, 7.3 i bilaga 2, som visar på hur Dawit Isaak har blivit 

benämnd i tre olika perioder i tidningen Dagens Nyheter.) 

 

Göteborgs-Posten är den tidning som har skrivit mest under period 1 och benämningarna är 

också mer spridda. Man använder sig av benämningar som Göteborgaren, Lerumsbon och 

pappan. Vi ser även en tydlig minskning på olika benämningar över tid, då man under period 

1 använde sig av 16 olika benämningar, medan under period 3 enbart använt sig av 4 olika 
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benämningar. Det är även betydligt färre artiklar som publicerats under period 2 och 3. (se 

Figur 8.1, 8.2 och 8.3 i bilaga 2)  

 

Expressen har också dem gått över till att använda sig av benämningen Dawit Isaak 

procentuellt mer under period 2 och 3 än under period 1. Men har även genomgående under 

perioderna använt sig av ett “personligt tilltal” så som pappan, svenske trebarnspappan, och 

brodern. (se Figur 6.1, 6.2 och 6.3 i bilaga 1) Vi kan också se en markant skillnad var 

artiklarna har publicerats i tidningen; Från period 1 då kulturdelen stod för 38 % av utrymmet 

till att gå över till nyhetstexter under period 2 och 3. (Se figur 12.1, 12.2 och 12.3 i bilaga 2)  

 

Sammanfattning 

Genom att undersöka hur Dawit Isaak benämnts för att minska det kulturella och/eller 

geografiska avståndet till läsaren ville vi visa hur tidningarna agerat i förhållande till Dawit 

Isaak. Vi kan visa hur benämningarna till en början var väldigt olika och även anpassades för 

att passa olika kontexter. Detta gäller både mellan tidningarna och artikel till artikel. 

 

Vi ser en tydlig förändring hur man benämner Dawit Isaak, då man i början av rapporteringen 

använder sig av medialiseringstekniker (se avsnitt 5.1) för att fånga publikens intresse. När 

väl detta är etablerat hos läsaren behöver inte tidningarna använda sig av lika personliga 

benämningar under period 2 och 3, utan hans namn i sig räcker då för att kroka in läsaren. 

Benämningarna på Dawit Isaak har blivit mer enhetliga och omskrivningar eller tillägg till 

Dawit Isaaks namn blivit färre allt eftersom han hamnat längre upp på mediernas dagordning 

och fått ett högre värde i nyhetsvärderingen. 
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8.3 Kvalitativ undersökning 

Dagens Nyheter period 1 

Ännu en svensk fängslad i Eritrea  

Dagens Nyheter 2003-05-07. Sida 6 nyheter. 

Texten handlar inte bara om Dawit Isaak, utan nyheten är som rubriken säger, att det är en till 

svensk som blivit fängslad i Eritrea. Dawit Isaak är dock en drivande motor i texten. 

Rubriken ”ännu en svensk fängslad i Eritrea” med betoning på ”ännu” är förmodligen för att 

man vill påminna läsaren att man har skrivit om Dawit Isaak i tidigare artiklar (se TT notiser). 

Man inleder även ingressen med meningen ”Ytterligare en svensk…” för att göra det ännu 

tydligare. 

 

”Sedan över ett år sitter en annan svensk, den 37 årige journalisten Dawit Isaak, häktad i sitt 

gamla hemland.” Skribenten skapar närhet och sympati inom en mening. Men läsaren får inte 

veta mycket mer än så, och känslan som förmedlas på grund av bristen på information är att 

det inte känns särskilt viktigt. Något som styrks av att artikeln står utan bild och placeringen 

på sidan, långt ned i mitten bredvid större artiklar med bilder. Ögonen leds inte till Isaak 

artikeln om man inte granskar sidan noggrant.  

Texten är kort, skribenten har uppenbarligen inte fått mycket utrymme att arbeta med. Språket 

är kort och koncist, man berättar vad som är och inget annat. Det är inga målande 

formuleringar utan det är rakt på sak. En typisk nyhetstext. 

Men händelsen i sig är inte särskilt ny, varken fängslandet av Dawit Isaak eller av den andra 

mannen som sitter fängslad sen några veckor tillbaka (läs artikeldatum). Men i och med det 

myndiga tonfall som skribenten har använt sig av så förmedlas känslan att det här hände igår.  

 

Regeringen tar kontakt om fängslad svensk  

Dagens Nyheter 2004-12-13. Sida 6 Sverige.  

En kort artikel i vänster spalt utan bild. 

Artikeln handlar om de diplomatiska kontakterna med Eritreas regering. Något som Sverige 

inte lyckats med sedan Dawit Isaak fängslades. 

Rubriken är intetsägande; regeringen tar kontakt om fängslad svensk. Ingenting som direkt 

lockar till läsning. Det kan vara vilken svensk som helst som sitter fängslad någonstans i 

världen. 

I ingressen kommer det fram att det är den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak. Något 
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som har blivit Dagens Nyheters standardbenämning under den första tiden av rapporteringen. 

Svensk-eritreanen låter inte lika slagkraftigt som svensk-eritreanske journalisten. Därför är 

DN förmodligen mån att påpeka att Dawit är journalist.  

Texten förklarar att han fängslades för tre år sedan, och ännu har regeringen inte fått kontakt 

med de eritreanska myndigheterna. En subtil kritik mot regeringen framkommer i texten. 

Dawit Isaak hade ”rest” till Eritrea för att arbeta som journalist. Ordet ”rest” förmedlar till 

läsaren att Dawit är i Eritrea temporärt och att Dawit skulle tillbaka till Sverige, men det var 

nog inte Dawits tanke. 

Skribenten nämner att familjen i Göteborg inte fått några livstecken från Dawit. Ordet 

livstecken är värdeladdat och blir starkt förknippat med oro. Något som alla kan relatera till. 

Det framgår av texten att Isaak och hans familj inte blivit informerad om en eventuell 

rättegång ska hållas. Detta eftersom han rest in med sitt eritreanska pass. Därför anser den 

eritreanska regeringen att man inte har några skyldigheter att informera Sverige om eller när 

en rättegång kan hållas. 

Citaten i texten är tillspetsade och endast en källa i form av dåvarande utrikesministerns 

pressekreterare Anders Hagquist kommer till tals. Det är en kort artikel där journalisten inte 

behöver ha några andra källor då nyheten är att myndigheterna äntligen lyckats etablera en 

kontakt med Eritreas styre. 

 

Fängslad för sina ord 

Dagens Nyheter 2005-01-10. Sida 2 Ledare. 

Första ledaren, som fått stort utrymme och som verkligen tar upp Dawit Isaaks situation. 3 år 

och 4 månader efter det att Isaak fängslats. Det är endast den andra artikeln som DN har en 

bild på Dawit Isaak. 

Så det är först i den här artikeln som Dawit Isaak verkligen uppmärksammas och får en stor 

intresseväckande bild. Bilden illustreras av ett inramat foto på Dawit i förgrunden, medan två 

formellt klädda människor sitter och dricker kaffe och äter prinsesstårta i bakgrunden. 

Kontrasten i bilden blir stor. Medan Dawit sitter i en liten cell så fikas det friskt runt om i 

Sverige. Bildtext saknas så läsaren får göra sin egen bedömning. 

Artikeln handlar om hur press- och yttrandefriheten har blivit sämre runt om i världen. Isaak 

får vara en motor och en ingång i den diskussion som skribenten har. Han blir en symbol för 

något större än sig själv. Ingressen inleds med “2004 var det värsta året för pressfriheten i 

världen sedan 1995”, samma mening får även avsluta texten, vilket är ett klassiskt slitet 

stilistiskt knep att knyta ihop texten.   
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Det är inte mycket som skrivs om Isaaks situation, men det som skrivs är att han är inofficiellt 

anklagad för spioneri men att hans verkliga brott tycks vara att han arbetat för den oberoende 

tidningen Setit. 

Det är en tydlig sarkasm i stycket där journalisten använder sig av Eritreas argumentation på 

ett förlöjligande sätt.  Det här skapar ett intresse för läsaren att veta mer om Dawits osäkra 

situation där ingen egentligen vet vad som gäller. 

Man är inte sen att påpeka att Dagens Nyheters chefredaktör Jan Wifstrand försökt överlämna 

en protest till Eritreas ambassad men inte fått göra detta. Det är många före Wifstrand som 

”uppvaktat” Eritreas ambassad, men det är självklart viktigt för Dagens Nyheter att visa att 

man är engagerad i ärendet. Man får således gratis solidaritetspoäng. Uppvaktat låter som ett 

frieri, en olycklig kärlek där Sverige går lottlösa. 

Texten fortsätter med ”eritreanska regimens inställning till journalistik är dessvärre 

representativ för större delen av världen” och därefter redogörelsen om press- och 

yttrandefriheten runt om i världen. 

Skribenten menar att bristen på fria medier är en mätare för andra “sjukor” och inte bara ett 

branschproblem. Att skribenten nämner det högt upp texten är förmodligen ett sätt att skapa 

ett allmänintresse och visa att texten inte bara är en personlig angelägenhet.  

 

Sammanfattning period 1 

Dagens Nyheters första artiklar är väldigt korta (ingen av de fem första artiklarna är över 1400 

tecken) och får litet utrymme i tidningens tryckta del. Majoriteten av artiklarna som är 

publicerade under period 1 är utan bild vilket sänker Dawits Isaak värde på tidningens 

dagordning under perioden. Allteftersom tiden går inser även Dagens Nyheter vikten av 

ärendet och börjar använda sig av ett mer “sympatiskt” språk och tillkännagivande av Isaak. 

 

Dagens Nyheter period 2 

Dagens Nyheter går med i kampanjen för Dawit Isaak 27 mars 2009. 

Diktaturens offer. 

Dagens Nyheter 2009-03-27. Sida 2 Ledare. 

Ingressen inleds med ”Svensken Dawit Isaak sitter fängslad i en av världens hårdaste 

diktaturer”. Det här är kan vara ett sätt för skribenten att skapa en känsla att Isaak är relevant 

att ta ställning för. Vidare i ingressen tar också ledaren ställning i ärendet när man säger att 

tyst diplomati inte kommer att befria honom. Man vill alltså se en förändring.  
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Nästa stycke berättar när Dawit Isaak greps och varför. Även här benämns Isaak som ”den 

svenske journalisten och medborgaren Dawit Isaak”. Och det märks att det är viktigt för 

skribenten att skapa ett band till läsaren på en gång. Det berättas även att Isaak bara 

genomfört legitimt journalistarbete, men att i landet Eritrea är det lika med ”regimfientlig 

verksamhet”. Ordet fientlig har en väldigt negativ ton, något skribenten använder sig av för att 

troligtvis framhäva en konflikt. 

Det märks att det här är en speciell dag för Dawit Isaak i medierna, för Isaak har fått mycket 

utrymme. På ledarsidan är det en illustration som ska visa på att Isaak sitter bakom galler, 

samtidigt som hans namn är skrivet med versaler på vad som ska likna en tidning. 

Illustrationen använder man sig förmodligen på grund av att det inte finns några nya bilder på 

Isaak, och har inte funnits sedan han blev fängslad. Det kan vara ett försök att skapa ett 

intresseväckande uppslag med andra medel. 

Texten är huvudsak starkt kritisk mot den svenska regeringen och EUs försök att lösa Dawits 

situation. Skribenten tar tydlig ställning i ärendet och anser att Sverige och EU ska sätta hårt 

mot hårt och dra in alla bistånd och sätta in sanktioner mot Eritrea för att sätta press på 

Eritrea. 

“Om regimen slipper utgifter för skolor och sjukhus - för att biståndsgivarna bygger - får den 

mer pengar att lägga på militär, säkerhetspolis eller hustruns shopping.” Retoriskt sätt väldigt 

fin mening som vaggar in läsaren att så ska det självfallet inte vara. Men skribenten har 

egentligen inte några hårda fakta att visa upp i texten utan det är antaganden att regimen gör 

på detta sätt. 

En liknande mening återfinns i ett senare stycke, men där är skribenten tydlig med att visa att 

det är en hypotes, men som känns trolig i sammanhanget. “Vem vet: kanske har några svenska 

skattekronor gått till att bygga ännu ett fängelse och utan att de begått något brott”. Här är det 

också viktigt att nämna att svenska skattepengar, pengar från den gemene mannen, går till att 

förtycka människor. Självfallet är det inte många av Dagens Nyheters läsare som ställer sig 

emot det argumentet och där har skribenten vunnit över läsaren på sin sida. 

Skribenten tar upp händelsen 2005 där Dawit släpptes i några dagar för att sedan snabbt 

fängslas igen. Dock nämns det aldrig att det spekulerats i om svenska medier genom sin 

rapportering kan ha påverkat den eritreanska regimens beslut att frihetsberöva Dawit Isaak 

ännu en gång. Det hade gått emot textens argumentation om att tyst diplomati inte är rätt väg 

att gå. 
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Dawit Isaak har idag varit fängslad i 2742 dagar. Utan åtal och utan dom. 

Dagens Nyheter 2009-03-27. Sida 7 Sverige. 

Artikeln är ett gemensamt ställningstagande från de största tidningarna i Sverige. Kampanjen 

“Free Dawit” får sitt ordentliga igenkännande i Dagens Nyheter. Det är en stor bild på Dawit 

Isaak där han ser väldigt rekorderlig ut med vit skjorta och svart kavaj. En man med gedigna 

åsikter. 

Upplägget på artikeln är traditionell. Först berättar om man Dawit Isaak, hur och varför han 

sitter fängslad, för att sedan gå över till att han blivit vårdad på sjukhus och att hans tillstånd 

blir allt sämre. Ett dramatiskt stycke som förmedlar att läget är allvarligt. Sedan kritiserar man 

svenska myndigheters inställning till ärendet och tyst diplomati inte är rätt angreppsätt. 

Skribenterna är även måna om att berätta för läsaren hur Dawit Isaaks barn hunnit växa upp i 

Göteborg utan sin far, vilket är väldigt sorgligt.  Meningen ”Denna oanständiga grymhet mot 

Isaaks familj måste få ett stopp” visar vad författarna tycker om den saken. 

Genomgående i texten klättrar man upp och ner på abstraktionsstegen. 

Även i denna text får Dawit Isaak symbolisera press- och yttrandefriheten. Han är svensk 

medborgare och adopterad samvetsfånge. Sett över hela texten är det ord som dessa som gör 

att artikeln känns viktig.   

Tidningarna lägger sin dagliga konkurrens åt sidan för att gemensamt lägga fokus på fallet 

Dawit Isaak. Det här något som har inträffat mycket sällan, om ens någonsin, så det ger en 

extra tyngd åt artikeln. Skribenterna, som består av de fem chefredaktörerna, är väldigt 

noggranna i sina ordval och i sin retorik som skapar en känsla om att det här är det viktigaste 

just nu. Chefredaktörerna blir fanbärare av åsikter, något som annars sköts av politiker.   

Tanken är att få ihop så många namnunderskrifter som möjligt, och då har man förmodligen 

insett att en gemensam kampanj är det bästa sättet att göra det på. Det är även med en bild på 

chefredaktörerna, samt deras underskrifter. Något som förmedlar auktoritet. Det ska kännas 

viktigt och relevant. Alla ska bry sig om uppropet som chefredaktörerna tar gemensam 

ställning för. 

Sista stycket riktar sig även direkt mot läsaren med ett tilltal som är personligt och vädjande. 

Visa ditt engagemang, skriv på, så är det ett litet steg närmare frihet för Dawit Isaak. 
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Här överlämnas uppropet till Eritrea 

Dagens Nyheter 2009-05-05. Sida 14 Sverige. 

Ett uppslag som visar på att chefredaktörerna hållit vad dem lovat. De är på plats på 

eritreanska ambassaden för att lämna in de 210000 namnunderskrifter som tidningarna lyckats 

skrapa ihop under ca en månads tid. 

Språket är kort, koncist och korrekt. Det är inga stora utsvängningar utan mer en kort 

nyhetstext. Förmodligen hade tidningarna lite större förhoppningar om att få ny information 

om Dawit Isaak när man väl fick tid hos de eritreanska myndigheterna. 

 

”Däremot lämnade han inga besked alls om Dawit Isaak i det timslånga samtal han hade med 

Dagens Nyheter, Expressen, Svenska dagbladet och Aftonbladet.” Det är troligtvis viktigt för 

tidningarna att visa läsaren att man verkligen försökt göra någonting gott med det timslånga 

samtal som skedde med eritreanska talesmannen. Dagens Nyheter är även noggranna att 

skriva sin egen tidning först i ordningen av uppradningen av representanter. Dagens Nyheters 

redaktionschef Pia Skagermark är den som får komma till tals i större delen av artikeln.   

Hon berättar i stort att samtalet med Eritreas högsta sändebud Yonas Manna Balru var vänligt 

men formellt och att han hellre ville prata om annat än Dawit Isaak. Till exempel att 60000 

Eritreaner är på flykt på grund av konflikten med Etiopien. Han försökte helt enkelt att få lite 

sympati från de svenska chefredaktörerna, men han var även tydlig att han inte uppskattade 

den kampanj som drivits för Dawit Isaak. 

I slutet av texten tar skribenten Mats Carlbom upp frågan om att kampanjen riskerade att ha 

kontraproduktiv effekt för Dawit Isaak. Expressens chefredaktör Thomas Mattson får svara på 

frågan och säger att man inte har något att förlora då Dawit är svårt sjuk.  Inget motargument 

får komma fram i texten. 

Skribenten uppmärksammar de andra tidningarna som var med och lämnade listorna. SvD, 

Aftonbladet, Aftonbladet.se och Expressen. 

Texten är mer en redogörelse att namninsamlingen nu officiellt är slut och att tidningarna 

genomfört något bra. Hos läsaren vinner man solidaritetspoäng för de nämnda tidningarna. 

 

Sammanfattning Dagens Nyheter period 2 

Allt eftersom kampanjen inleddes i mars så kan man se en tydlig förändring i Dagens 

Nyheters sätt att uppmärksamma Dawit Isaak. Det är i linje med vad man vill få ut av 

kampanjen, och det är just att få mer uppmärksamhet från allmänheten och på så sätt sätta 

press på de svenska myndigheterna. Det är även en tydlig ändring i språket jämfört med 
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period 1 då språket och texterna var kortare och torftigare. I period 2 är språket mer retoriska 

och man målar upp situationerna för att skapa ett annat djup som tidigare inte fanns. Det är 

även bilder på alla artiklar som handlar om Dawit Isaak. Han har klättrat på Dagens Nyheters 

dagordning. 

Göteborgs-Posten period 1 

Öka stödet för torterad svensk 

Göteborgs-Posten 2003-03-17. Sida 2 Ledare. 

Rubriken är väldigt stark med orden ”torterad svensk” som indragare. Vem vill inte läsa mer 

om en torterad svensk? Det visar även på att Eritreas regim är obarmhärtig. Det är en ond 

aktör som läsaren lätt kan ta ställning emot.   

Göteborgs-Posten är väldigt tidigt ute med att skriva en ledare om ”Dawit Isaac”, om man 

jämför med andra tidningar. Namnet är förövrigt felstavat. 

Artikelns placering på ledarsidan är i alldeles i mitten där den har fått ett standarutrymme på 

ca 1500 tecken. Göteborgs-Postens ledarsida har flera olika texter som handlar om allt 

möjligt. Därför ges intrycket att denna artikel varken är mer eller mindre viktig än någon 

annan artikel. 

 

Ledaren berättar att ”Isaac” suttit fängslad 1,5 år. Och att hans fall ”visserligen” 

uppmärksammats. Han jämförs med rapporteringen om den svenska talibanen som satt 

fängslad på Guantanamo, och att Isaak har inte alls fått samma utrymme i medierna. 

Man skriver att Dawit Isaak kom till Sverige 1980 som flykting och blev svensk medborgare. 

Han har alltså varit i Sverige en lång tid innan han blev fängslad i Eritrea. Men denna 

information är felaktig då Dawit Isaak kom till Sverige 1987 för att slippa militärtjänstgöring. 

  

Skribenten använder benämningen ”Dawit” genomgående i texten förutom första benämning 

då hela namnet skrivs ut. Det här ger ett människan Dawit Isaak ett mer jordnära tilltal. 

Förnamn förmedlar en personlig känsla. 

Man är även mån att berätta att Dawit Isaak åkt tillbaka för att bygga upp demokratin i 

Eritrea. Demokrati ses som en självklarhet i Sverige, något att kämpa för. Han 

uppmärksammas även som grundare och redaktör på den oberoende tidningen Setit, där man 

ur texten kan tyda att tidningen arbetade för just demokrati. Alltså är det en god aktör som 

blivit tystad av den hårda regimen. Även här har man ett faktafel då Dawit Isaak inte var 

grundare av tidningen Setit, utan han blev delägare i ett senare skede.  
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Texten avslutas med att det är möjligt att fallet försvåras för att Dawit ”fortfarande” har 

dubbelt medborgarskap, och att det därför är extra viktigt att resurser sätts in för att skynda på 

ärendet. Fortfarande ger en hint om att han i framtiden kommer att avsäga sig något 

medborgarskap, även om detta förmodligen inte är skribentens avsikt. 

 

”Regeringen är passiv” Fängslad svensk journalist får stöd av Cecilia Wigström 

Göteborgs-Posten 2003-11-19. Sida 26 politik. 

En lång torr rubrik som tar upp att Cecilia Wigström stödjer den fängslade svenska 

journalisten. Redan där har man gett ackreditering för den här folkpartisten. Hon slåss för 

något bra. 

Ingressen tar upp det som skribenten förmodligen tror att den lokala läsaren är intresserad av. 

Nämligen att han är svensk journalist från Lerum, en förort till Göteborg. Det är en stark lokal 

anknytning för Göteborgs-Postens läsare och därför trycker man nog extra hårt på den 

informationen, långt fram i texten. 

Skribenten använder ordet ”försvunnen” inom citattecken för att visa på att ingen vet var 

Dawit befinner sig. Det är ett ord som skribenten återkommer till under sina senare artiklar. 

 

Den som får komma till tals är endast Cecilia Wigström, och hon kritiserar starkt regeringens 

agerande i ärendet. Det blir ensidigt och man hade gärna fått höra vad motsatt sida har att säga 

till sitt försvar. 

Som tidigare ledare i tidningen nämnt så skriver skribenten att ”Isaak hade då dubbelt 

medborgarskap”. Det ger en känsla att han inte har det längre, något som inte stämmer. 

Andra halvan av artikeln består av fråga-svar intervju med Cecilia Wigström där skribenten 

radar upp sina frågor. Något han även gör i senare artiklar. Cecilia Wigström kommenterar 

även att regeringen inte agerat för att medierna inte har uppmärksammat Dawits situation.  

 

Isaak kan få hjälp av EU 

Göteborgs-Posten 2003-11-20. Sida 29 politik. 

Ingressen är ett sammandrag av vad dåvarande ”justitieminister” Laila Freivalds sagt under 

den förmodade telefonintervju som gjorts. Det blir en förvirring i texten när skribenten senare 

kallar Laila Freivalds utrikesminister, vilket är den enda rätta benämningen. Laila Freivalds 

blev utrikesminister 10 oktober 2003, alltså en månad innan artikeln publiceras. Ett sådant 

enkelt fel gör att trovärdigheten sjunker direkt. 

Artikeln handlar om att Laila Freivalds lovar att försöka samla EU för en gemensam aktion 
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för Dawit Isaak. Hon får även bemöta gårdagens kritik (läs föregående analys) och menar på 

att regeringen inte alls varit passiv utan försöker skapa diplomatiska kontakter med Eritrea. 

Inledningen i texten är den samma som de flesta texter i tidningen om Dawit Isaaks situation. 

Han var då inte känd för allmänheten och det är därför förståeligt att en sådan upprepning sker 

i varje text som publiceras. Det är folk som aldrig har hört talas om Dawit Isaak förut som 

läser tidningen. 

Skribenten påpekar även i denna artikel att Dawit Isaaks fru och barn fortfarande bor i 

Göteborg. Det här förmedlar en känsla av närhet till läsaren, som annars blir svårt, då 

händelsen i sig att Dawit Isaak sitter fängslad i Eritrea är så pass långt bort geografiskt och 

kulturellt för Göteborg-Postens läsare.  

I artikeln tas Eritreas inställning i beaktning för första gången och det är att Sverige inte har 

någonting med saken att göra, eftersom Dawit Isaak också är eritreansk medborgare. Ett 

argument som Freivalds använder sig av för att förringa kritiken mot den Svenska regeringen 

och diplomatin. Andra halvan i artikeln är som tidigare avsatt för fråga-svar intervju där 

Freivalds åsikter kommer fram. Det är kritiska frågor som redovisas och det ger en känsla av 

att skribenten verkligen försöker ställa Laila Freivalds mot väggen. 

 

Sammanfattning Göteborgs-Posten period 1 

Göteborgs-Posten var tidigt ute med att uppmärksamma Dawit Isaak. Han är från Lerum och 

det blir då väldigt relevant för Göteborgs-Posten att skriva om detta då han har en lokal 

anknytning. Det är ett väldigt personligt tilltal som skribenterna använder sig av, och när man 

benämner Dawit Isaak är det oftast i form av förnamn, något som ger en personlig känsla. Det 

är en del faktafel som förekommer under den tidiga rapportering och det gör att 

trovärdigheten sjunker markant. Men allt eftersom så blir uppgifterna korrekta. 

 

Göteborgs-Posten period 2 

Riksdagsledamöter pressar Eritrea om Isaak 

Göteborgs-Posten Publicerad 2009-03-20. Ekonomi/politik. 

Artikeln är placerad högst upp till vänster på sidan och är den största artikeln på sidan. På 

sidan finns ytterligare en artikel, och resten av sidan tar upp av 5 reklamplatser. Högst upp i 

en av spalterna på artikeln finns en liten porträttbild på Dawit Isaak och ett förstorat citat 

lyder ”den tysta diplomatin har nått vägs ände. Citatet är slagkraftigt och får läsaren att anta 

att andra metoder nu ska prövas. 
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Artikeln handlar om att 267 riksdagsledamöter skrivit på ett upprop för Dawit Isaak. 

Riksdagsledamoten Cecilia Wigström är ordförande i riksdagens tvärpolitiska Dawit Isaak-

grupp och uttalar sig flera gånger i texten. Hon har bland annat överlämnat uppropet till 

Eritreanska ambassaden i Stockholm. Hon kommenterar händelsen ”jag blev i alla fall 

insläppt”. Läsaren kan då ana att hon inte har några stora förhoppningar och att ambassaden 

inte brukar vara tillmötesgående. Uttalandet står mot ett annat hon gör tidigare i texten då hon 

påstår att ”det borde göra intryck på honom”. Då syftar hon på Eritreas Isaias Afewerki. 

 

Texten informerar sedan läsaren om hur situationen ser ut för Dawit Isaak och berättar bland 

annat att han flyttats till ett nytt fängelse och att han befaras vara vid dålig hälsa. 

Läsaren får också veta att Sveriges Eritrea-ambassadör Fredrik Schiller nyligen besökt 

Eritreas huvudstad Asmara men att han inte fått någon ny information om Dawit Isaak. 

Uppgifterna om Dawit Isaaks hälsa kommer istället från ”kontakter i Eritrea”. Att 

informationen kommer från kontakter och att Sveriges ambassadör inte fått någon information 

och Cecilia Wigströms attityd mot Eritreas ambassad berättar för läsaren att Eritreanska 

myndigheter inte samarbetar eller delar information om Dawit Isaak. ”skurken” i texten blir 

således eritreanska myndigheter. 

 

Språket i artikeln är rakt och okonstlat. Typiskt nyhetsspråk där faktaurvalet och vinkling 

istället för målande eller argumenterande språk får skapa läsarens bild av situationen för 

Dawit Isaak och uppropet bland riksdagsledamöterna 

 

Drömmen om ett fritt land 

Göteborgs-Posten Publicerad 2009-03-21. Kulturreportage med bild. 

Texten är publicerad på ett uppslag med två andra artiklar på ytterkanterna. En porträttbild av 

Semret Seyoum är placerad till vänder av uppslaget och drar till sig läsarens uppmärksamhet. 

Det finns även små texter ovanför artikeln men allt fokus på sidan hamnar på ”Drömmen om 

ett fritt land”. 

 

Artikeln handlar om situationen i Eritrea och berättar om landets nutidshistoria med utgång 

från tidningen Setit som Dawit Isaak jobbade på när han greps. Huvudpersonen i artikeln är 

däremot inte Dawit Isaak, utan Setits grundare Semret Seyoum som nu är bosatt i Sverige. 
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Texten börjar med att berätta om bristen på pressfrihet i Eritrea och vad som hänt med dem 

som jobbat som oberoende journalister i landet. Den eritreanska regeringen är den klara 

“skurken”, och fraser som ”den totalitära makten har alltid fruktat det fria ordet” ger texten en 

skönlitterär effektfullhet. 

 

Andra delen i texten är en intervju med Semret Seyoum. Han presenteras genom att han läser 

”svenska dagstidningar” och det påpekas också att han i Örnsköldsvik lärt sig ”utmärkt 

svenska”. Detta kan vara ett sätt för skribenten att visa för läsaren att Semret Seyoum är både 

intellektuell och välanpassad till sitt nya hemland Sverige. Han beskrivs också som en hjälte 

med fraser som ”viljan att offra sig för en större sak”. 

Senare berättas hans livshistoria från att han värvades till den eritreanska armen vid 11-års 

ålder fram till han startade Setit tillsammans med Aaron Berhane. 

 

Tidningen Setit beskrivs också och dess roll och hur Dawit Isaak kom att jobba på tidningen. 

Setit hade, enligt texten, stor opinionsmakt och drog därför till sig regeringens ogillande och 

till slut greps Semret Seyoum och han satt fängslad i en vecka. 

 

Texten beskriver hur den eritreanska regeringen först införde censur och sedan förbjöd landets 

fria press. Den eritreanska ”regimen” ”slog till igen”, ”hårt och välriktat slag mot all politisk 

och intellektuell opposition”. Skribenten använder åter igen skönlitterära grepp för att 

övertyga läsaren om att “skurken” är den eritreanska regeringen och att den förtrycker 

“hjältarna” – Eritreas journalister och intellektuella som kämpar för demokrati. 

 

Den sista delen av texten handlar om Dawit Isaak. Läsaren får en dyster bild av hans situation 

genom fraser som ”ingenting i hans ansiktsuppsyn antyder något som kan liknas vid 

optimism” när Semret Seyoum pratar om sin ”forne kollega”. 

 

Den enda angivna källan i texten är Semret Seyoum, men det framkommer mycket 

information om Eritrea, Setit och även om att ”trycket mot den svenska regeringen har ökat”, 

så det är tydligt att skribenten använt sig av andra källor som inte anges. 

 

Texten är klart ställningstagande mot regeringen i Eritrea och även mot den tysta diplomati 

som Sveriges regering använder sig av ”att den svenska regeringen fortfarande tror att tyst 

diplomati ska rädda Dawit Isaak är djupt beklaglig”. 
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Språket är genomgående målande och effektfullt vilket gör texten lättläst och engagerande för 

läsaren. De språkliga greppen fungerar som acceleratorer till de argument som görs i texten 

och hjälper till att övertyga läsaren. 

 

Protester i rätt tid 

Göteborgs-Posten Publicerad 2009-03-21. Ledare. 

Texten är placerad till höger på ledarsidan som en spalt. Ovanför texten finns en liten 

porträttbild på Dawit Isaak och under bilder, med stora siffror, står 2735 som är antalet dagar 

som Dawit Isaak då hade suttit fängslad. Texten är relativt kort (874 tecken) men drar ändå 

uppmärksamhet till sig genom att vara en av två texter på sidan med bild. 

 

Texten handlar om att EU-parlamentets ordförande Hans-Gert Pöttering skrivit till Eritreas 

regering och uppmanat att låta en tjänsteman träffa Dawit Isaak. Skribenten ställer sig mycket 

positivt till att ett agerande för Dawit Isaak kommer från högsta politiska instans. 

 

Skribenten går sedan längre och föreslår att EU:s bistånd till Eritrea (som då skulle höjas) 

borde dras in. Skribenten ställer sig också positivt till det upprop bland svenska 

riksdagspolitiker som ”kväver att allt bistånd som inte är rent humanitärt avbryts”. 

 

Skribenten avslutar texten med att ställa sig emot den tysta diplomati som Sveriges regering 

använder sig av i Dawit Isaaks fall. På påpekar att ”det är viktigt och värdefullt att allt fler 

röster nu börjar höjas”. 

 

Språket är rakt och utan metaforer eller bildspråk. Genom detta blir skribentens 

ställningstagande mycket tydligt och skribentens åsikter kan aldrig bli en tolkningsfråga för 

läsaren. 

 

Sammanfattning Göteborgs-Posten period 2 

Samtliga artiklar tar klar ställning mot den svenska regeringens tysta diplomati, men än 

tydligare mot Eritreas agerande när det gäller Dawit Isaak. Göteborgs-Posten deltog aldrig i 

mediekampanjen för Dawit Isaak och ingenting om kampanjen nämns heller i någon av 

artiklarna. 
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Expressen period 1 

Fjärde julen utan pappa. Svenske Dawit fängslad och försvunnen i Eritrea 

Expressen Publicerad 5 december 2004. Reportage på uppslag och en extra sida. 

I rubriken används flera ord för att väcka känslor hos läsaren. ”Fjärde julen utan pappa” är lätt 

för läsaren att tänka sig in i utan att egentligen veta vad artikeln handlar om. ”Svenske Dawit 

fängslad och försvunnen i Eritrea” avser också att skapa närhet. Att sätta ”svenske” före 

namnet kan innebära att journalisten (eller rubriksättaren) inte trott att namnet Dawit lät 

svenskt nog. Fängslad och försvunnen och också laddade ord som lockar till läsning. Det 

finns två bilder på uppslaget. En mindre bild inlagd i texten på Dawit Isaak och en större bild 

på två ungdomar. Med bildtexter och upplägg kan läsaren förstå att mannen på bilden är den 

försvunne och barnen på bilden är hans. 

I ingressen finns en kort förklaring om vem Dawit Isaak är, att han räknas som samvetsfånge, 

att han är svensk medborgare och han fängslats för att berättat sanningen. Att han jobbat som 

journalist nämns inte. 

Texten inleds med en ursäkt från tidningens sida. Där står att tidningen borde skrivit om 

Dawit Isaak för tre år sedan. Sedan följer ett kort citat från ett av barnen som vill träffa sin 

pappa. 

Sedan byggs en scen upp vid Eritreanska ambassaden. Barbro Fischerström, vd för 

tidningsutgivarna, är vid ambassaden för att överlämna ett ”protestskrivelse” men släpps inte 

in. Kommunikationen med ambassaden sker genom en högtalartelefon och rösten i telefonen 

beskrivs som rädd. Att rösten beskrivs på detta sätt kan antyda för läsaren att rösten är tvingad 

och att det finns andra aktörer som inte ger sig till känna. 

Reportaget går sedan igenom flera aspekter på Dawit Isaaks fångenskap. Underrubrikerna 

lyder: gripandet, brottet, pappas pris, fängelset, extrapappan, misslyckandet, regimens röst 

och minnen. 

Scenen byts sedan ut mot underrubriken ”gripandet”. Där får läsaren veta hur Dawit Isaak 

greps. Han benämns som ”den svenske medborgaren”. Längre ned får Betlehem (Dawit 

Isaaks dotter) berätta vad hon minns av dagen på Dawit Isaak greps. Att Dawit Isaaks barn 

själv berättar om gripandet skapar en intim känsla till läsaren och väcker sympati. 

Underrubriken ”brottet” förtäljer att läsaren nu får veta vad Dawit Isaak gjort för att hamna i 

fängelse. Först nämns Mehdi Ghezali, Calle Jonsson och Annika Östberg och deras brott 

förklaras snabbt. Det står sedan att Dawit Isaaks ”enda” brott var att han jobbade som 

journalist. Att ordet enda används förstärker att han aldrig begått något brott. Sedan får Lis 
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Truelsen, f.d. svensk honorärkonsul i Asmara, berätta om när hon träffade Dawit Isaak i 

fängelset i november 2001. Hon beskrivs som den siste skandinav som sett Dawit Isaak vid 

liv. Att hon beskrivs som skandinav kan vara ett sätt att föra henne närmare läsaren, men kan 

också ses som ett sätt att skriva att hon är den sista vita person som träffat Dawit Isaak. För 

hon är inte den sista i detta reportage som träffat Dawit Isaak. 

 

Under underrubriken ”priset” berättar ”elvaåriga Betlehem” om vad hon vill göra när ”pappa” 

kommer hem. Här ligger en klar språklig tyngdpunkt på familjebanden Dawit Isaak benämns 

bland annat flera gånger som enbart ”pappa”. Betlehems uttalanden citeras på ett väldigt exakt 

vis med avbrott och grammatiska fel med i texten. Det får henne att framstå som lite blyg och 

osäker och förstärker bilden av att hon är en 11-årig flicka som växer upp utan sin pappa. 

Under rubriken ”fängelset” intervjuas Semere Kesete som även han suttit fängslad i Eritrea. 

Genom honom får läsaren veta om förhållandena i fängelset där han satt. Han berättar om 

tortyr och om hur han ”blivit svårt skadad, fysiskt och psykiskt” om han inte lyckats fly. 

 

Under rubriken ”extrapappan” får läsaren veta att tillsammans med Dawit Isaaks bror Esayas 

Isaak, som benämns som ”farbror Esayas”, ”gör barnen sånt som man gör med sina pappa” 

(sic!). Esayas Isaak framstår som en positiv och snäll person som ställer upp i sin brors 

frånvaro. Att han kallas ”farbror” gör att hans nära relation med barnen bekräftas. 

Under rubriken ”misslyckande” jämförs Dawit Isaak åter igen med Mehdi Ghezali och Calle 

Jonsson. Under en referens till boken ”Dawit och friheten” jämförs hur svenska medier agerat 

i de olika fallen. 

Avslutningsvis återvänder texten till eritreanska ambassaden i Stockholm där Barbro 

Fischerström fortfarande inte släpps in. Hon skjuter protestskrivelsen under dörren och 

meddelar detta via porttelefonen. Svaret blir ”om ni vill leka på det sättet” på vilket 

Fischerström replikerar ”vi leker inte”.  

Hur detta uttalande ska tolkas är väldigt personligt. Ett sätt att tolka citaten är att Barbro 

Fischerström står upp mot ambassaden och inte ger upp. Ett annat sätt är att tolka citaten på är 

att skribenten försöker skapa en dramatisk avslutning på texten och använder sig av repliker 

ur actionfilmer. I det senare fallet kan det också ifrågasättas om den ordväxlingen verkligen 

ägt rum. 

Dawit Isaak benämns genom hela texten som ”Dawit”. Att bara använda förnamnet skapar en 

intim och informell känsla. Texten är även skriven på ett sådant sätt att läsaren från första 

början känner hur skribenten anser att Dawit Isaak borde friges. 
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Alla personer får uttala sig med pratminus vilket ger en stark närvaro och det framstår som att 

skribenten träffat personerna som citeras. 

 

I slutet av texten framgår det att en del av researchen till reportaget kommer från boken Dawit 

och friheten (Karlsson & Sjöberg, 2004).  

Efter att ha läst den boken framgår det att alla personer, utom Barbro Fischerström, är 

namngivna i boken. Med denna information framstår reportaget som mer av ett referat än ett 

självständigt arbete. Det verkar som om skribenten pratat med några av personerna som 

förekommer i boken och sedan följt med Barbro Fischerström till Eritreanska ambassaden för 

att ha en scen att skriva reportaget runt. 

 

Snart kan pappan släppas fri 

Expressen Publicerad 2005-02-17. Nyhetsartikel med bild. 

Rubriken anspelar på det reportaget ” Fjärde julen utan pappa. Svenske Dawit fängslad och 

försvunnen i Eritrea” som publicerades 2004-12-05 (2 månader och 12 dagar tidigare). Ett 

faksimil av det reportaget finns även inklippt under artikeltexten. Det tidigare reportaget 

bygger till stor del på boken Dawit och friheten (Karlsson & Sjöberg, 2004) och bilden till 

denna artikel på Dawit Isaaks barn, Betlehem och Yoran, är samma som omslagsbilden till 

boken. 

 

Artikeln är placerad på en sida som ser ut som ett reklamuppslag med en stor bild på en bil. 

Längst in mot ryggen finns två artiklar. Den andra artikeln handlar om mediegruppen MTG 

och dess nya ägare Christina Steinbeck. Artikeln anknyter inte på något sätt till Dawit Isaak 

men stjäl, precis som reklamen på resten av sidan, uppmärksamhet från artikeln om Dawit 

Isaak genom att ha ljusare och mer utstickande bilder. Bilden på Christina Steinbeck är frilagd 

och tagen rakt framifrån, hela kroppen syns och hon ler. Bilden på Betlehem och Yoran är 

tagen uppifrån, de är nedstämda och är placerade nederkant av bilden. Skillnaden mellan hur 

den vita kvinnan och de mörkhyade barnen framställs är markant. Detta beror självklart på 

ämnet i de två artiklarna, men samtidigt är konstrasten för stor för att inte nämna. 

 

Ingressen är väldigt vag och ord som ”hög diplomat”, ”okända samtal” och ”antytt kommande 

frisläppande”. Dawit Isaak benämns som ”den fängslade svensk-eritreanska journalisten”. Ett 

grepp för att föra Dawit Isaak närmare läsaren och göra honom mer relevant. 
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Artikeltexten börjar med att kort förklara för läsaren att journalisten “Dawit Isaak har suttit 

fängslad utan rättegång i Eritrea i tre och ett halvt år”. 

 

Artikeln handlar sedan om att Dawit Isaak snart kan komma att friges. Uppgifterna kommer 

från Lars Vargö, chef för riksdagens internationella kansli. Han är den enda person som 

uttalar sig i texten. Uppgifterna som ska komma från Yonas Mann Bairu, andreman på 

Eritreas ambassad i Stockholm, men i texten hänvisas all information till Lars Vargö. På 

grund av det framstår det som att skribenten enbart talat med Lars Vargö. 

 

Språket är väldigt sakligt och stora delar av texten utgörs av citat. Men ingen specifik 

information ges och texten blir väldigt vag på frågorna när, hur och varför som normalt ska 

besvaras i en artikel. 

Texten avslutas med ett citat ”jag tolkar signalerna som att de vill släppa Isaak.”. Det citatet 

får hela texten att framstå som byggd på en tolkning av Lars Vargö och att artikeln inte är 

baserad på fakta. 

 

Eritrea måste frige Dawit Isaak 

Expressen Publicerad 2005-04-01. Signerad ledare med bild 

Texten handlar om Dawit Isaaks situation och är starkt kritisk till den ”tystnad” som råder om 

honom. Den innehåller också en uppmaning till Eritrea om att omedelbart släppa Dawit Isaak. 

Texten är en av tre ledare på sidan och har den enda bilden på sidan som inte är en bylinebild. 

Bilden är den numera ikoniska bilden av Dawit Isaak i profil tittandes till vänster. 

I ingressen benämns Dawit Isaak som ”svensken” och stort utrymme ges till hur länge han 

suttit fängslad. Det skapar sympati hos läsaren för Dawit Isaak för att en svensk sitter fängslad 

utomlands är ju inte rätt. 

Texten inleds med en med en passage som starkt ifrågasätter Dawit Isaaks tillfångatagande. 

Termer som ”utan förklaring”, ”vägrar svara”, och “erkänna” används för att ifrågasätta den 

eritreanska regimens handlande. 

Sedan förklarar texten vem Dawit Isaak är och hur han blev svensk medborgare och hur han 

återvände till Eritrea. Språket är sakligt fram till slutet av stycket då språket blir mer 

skönlitterärt med uttryck som ”ty” och en effektfull upprepning. Dawit Isaak framstå då som 

“hjälten” berättelsen. 
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Texten fortsätter i samma stil och blandar saklig information, som ”enligt läkare utan gränser 

vårdade han för tortyrskador” med kritiskt språk om Eritreas agerande och Eritreas president 

Isaias Afewerki och mer målande fritt språk för argumenten och en jämförelse med en Calle 

Johansson (om det är en felstavning eller en medveten omskrivning av Calle Jonsson som satt 

häktad i Grekland framgår inte). 

 

Texten antyder genom jämförelsen med Calle Jonsson att marginaliseringen av Dawit Isaak 

och bristen på diplomatiska ansträngningar från Sveriges sida är på grund av att Dawit Isaak 

inte är vit. “Om den fängslade hade hetat Calle Johansson och sett ut att heta Calle Johansson 

kan man förmoda att UD hade hittat den motivation de nu har saknat” 

 

Blandningen av språkliga stilar gör texten övertygande och intressant att läsa och antydan om 

att Dawit Isaak hade fått mer uppmärksamhet av UD om han varit vit är både en stark 

anklagelse och klart ställningstagande mot UD:s agerande i ärendet. 

 

Sammanfattning Expressen period 1 

Ett klart fokus ligger på att Dawit Isaak är Far till tre barn som bor i Sverige. En vinkling som 

kan antyda att Expressen inte anser Dawit Isaak som journalist är tillräckligt intressant och 

inte väcker läsarens intresse. Någonting annat som väcker intresse är frekvensen av 

publiceringar. Tre artiklar under de första mellan september 2001 och april 2005 visar hur 

Dawit Isaak inte prioriterats och nyheten om honom värderats lågt. 

 

Expressen period 2 

Expressen inledde sin kampanj för Dawit Isaak 19 februari 2009. Vi har dock valt att inleda 

den kvalitativa analysen för denna period med en artikel som publicerades dagen innan. Dels 

för att redaktionen vid publiceringen var medvetna om att kampanjen skulle inledas dagen 

efter, men också för att det är en artikel av intresse som bör studeras närmare. 

 

Dags att agera nu 

Expressen Publicerad 2009-02-18. Kulturartikel med bild. 

Artikeln är placerad mitt på sidan med två andra artiklar i ytterspalterna. Och ytterligare en 

artikel i nederkant. Men det är klart artikeln om Dawit Isaak som dominerar sidan. Rubriken 

är väl tilltagen i storlek och sträcker sig över mitten i tidningen. Den ikoniska porträttbilden 
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på Dawit Isaak är placerad till vänster i artikeln och under den finns tre mindre bilder på 

stadsminister Fredrik Reinfeldt, Utrikesminister Carl Bildt och Socialdemokraternas 

utrikespolitiska talesperson Urban Ahlin. 

 

Texten inleds med en förklaring av vad som sker i riksdagens utrikespolitiska debatt. Språket 

är personligt och argumenterande. Texten går sedan över till att beskriva hur diplomatin i 

Dawit Isaaks fall och Dawit Isaak beskrivs som ”Sveriges mest angelägna humanitära 

ärende”. Och hanteringen beskrivs som ett misslyckande. Men misslyckandet skylls inte på 

svenska diplomater, utan istället läggs skulden på ”diktaturregimen i Asmara”. 

Att argumentera på detta vis skapar en känsla för läsaren om att Sverige verkligen försökt och 

att felet ligger i Eritrea. Ordet ”diktaturregim” är också starkt negativt. 

 

Den tysta diplomati som Sverige använder sig av kritiseras och en fras som står ut är ”få 

utanför arvfurstens palats vet idag vilka bedömningar som ligger till grund för att tyst 

diplomati ska utgöra den enda vägens politik.” 

Arvfurstens palats är den byggnad där Sveriges utrikesminister arbetar, men att använda sig 

av det skapar en känsla av att UD anser sig vara förmer och inte behöver förklara sina 

handlingar. Uttrycket får även extra vikt då utrikesminister Carl Bildt kommer från en 

adelsfamilj. 

 

Texten går vidare och jämför Sveriges agerande gällande Dawit Isaak med hanterandet av 

Raoul Wallenberg som fängslades i Sovjetunionen 1945. Wallenberg används som ett 

varnande exempel på hur illa det kan gå om Sveriges regering inte agerar. 

Avslutningsvis ger skribenten förslag på hur fallet ska hanteras. 

 

Texten är genomgående personligt argumenterande faller mot talspråk med mycket ironiska 

tongångar och muntliga uttryck. Men utan att bli svårläst eller urvattnad. Det ger läsaren ett 

intryck av personligt engagemang. “Skurken” i texten är ”diktaturregimen, hjälten är ”en 

oskyldigt fängslad demokrat och sanningssägare” men uppmaningen att agera går till de 

diplomater som inte prioriterar ärendet. 

 

Största möjliga tystnad 

Expressen Publicerad 2009-03-13. Nyhetsartikel med bild. 

Artikeln handlar om Dawit Isaak och om den tysta diplomati som Sveriges regering använder 
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i fallet. Artikeln är ifrågasättande och kritisk till agerandet från regeringens sida, men artikeln 

innehåller inte några stora mängder information utan bygger intervjuer med personer som per 

definition inte säger sig kunna uttala sig i ärendet. 

 

Artikeln är uppdelad i tre delar och tar upp nästan hela sidan. En kort artikel finns längst ned 

på sidan men all fokus hamnar på artikeln om Dawit Isaak. Rubriken är iögonfallande och tar 

upp en tredjedel av hela sidan. 

 

Överst på sidan finns ett flertal citat från flera pressekreterare på utrikesdepartementet som 

försvara och förklara hur arbetet för att få Dawit Isaak frigiven fungerar. 

 

På högra kanten finns en kort genomgång av Dawit Isaaks liv i punktform, med början 1987 

och slut 2009. 

 

Huvudartikeln har en egen rubrik som lyder ”Dawit Isaak fånge i 2727 dagar – så försvarar 

UD sin tysta diplomati.”. Att UD använda ordet ”försvara” antyder till läsaren att UD gjort 

någonting som är fel, och artikeln, som är en intervju med kabinettsekreterare Frank Belfrage, 

är fylld av kritiskt vinklade frågor. 

 

I ingressen benämns Dawit Isaak som ”den svenske trebarnspappan och journalisten Dawit 

Isaak”. Att berätta för läsaren att Dawit Isaak är svensk, far, och journalist kan ses som ett sätt 

för skribenten att föra Dawit Isaak närmare läsaren (han är svensk) och väcka sympati (han är 

pappa till tre barn). 

 

Artikeln är som tidigare nämn mycket kritisk mot UD:s agerande i Dawit Isaaks fall, men 

artikeln nämner ingenting om vilket ansvar Eritrea bär. Endast en fråga handlar om Eritrea: 

”får ni ingen information från myndigheterna?”. men frågan är ställd på ett sådant vis att det 

faktum att den Eritreanska regeringen inte delar någon information med svenska myndigheter 

skulle vara en lögn från UD:s sida. Läsaren av denna artikel kan således få en bild av att det är 

svenska myndigheters agerande som bär skulden för att Dawit Isaak sitter fängslad. 

 

”Vi funderar på hur vi ska få loss honom” 

Nedryckare: UD har inte kommit någonstans med Isaak 

Expressen Publicerad 2009-03-15. Nyhetsartikel med bild. 
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Artikeln är den enda på sidan men ena halvan av sidan tas upp av en annons för Canal Digital. 

Rubriken är väl tilltagen i storlek och en stor bild på utrikesminister Carl Bildt drar också stor 

uppmärksamhet trots att han inte uttalar sig eller citeras i texten. Långt ned till vänster i 

artikeln finns en bild på Dawit Isaak, just ovanför en sammanfattning av hans historia. Att 

Dawit Isaak har en mindre bild är Carl Bildt leder läsaren till att tro att artikeln handlar om 

Carl Bildt. Även rubriken som är skriven med citattecken är missvisande då det leder läsaren 

till att tro att det är Carl Bildts uttalande, någonting som i texten visar sig inte stämma. Över 

själva artikeln finns en banner som lyder ”free Dawit” och under artikeln finns ännu en banner 

som uppmanar läsaren att skriva på Expressens upprop för Dawit Isaak. 

 

Artikeln inleds med att berätta för läsaren hur många som skrivit på tidningens upprop för 

Dawit Isaak och sedan följer ett citat från tidningens egen chefredaktör Thomas Mattsson. I 

mitten av texten förklaras att UD använder sig av tyst diplomati, men i samma mening 

anklagar texten UD för att inte säga någonting. ”På utrikesdepartementet pågår tyst diplomati 

– men inget sägs om försöken att få honom fri”. Meningen är förvirrande då den i anklagande 

språkbruk påtalar att någon som är tyst inte säger någonting. Vad som är tanken men den 

meningen är oklart, men den ifrågasättande tonen gentemot UD är konsekvent genom hela 

texten. 

Citatet som även utgör rubrik kommer från Anders Jörle. Att Anders Jörle är presschef på UD 

framgår inte i texten, utan bara att det är han som svarar när tidningen ringer UD. 

Texten avslutas med ytterligare ett citat om tidningens kampanj där Thomas Mattsson säger 

att läsarna har engagerat sig och att kampanjen ska utvecklas. Att tidningens egen 

chefredaktör uttalar sig två gånger i en artikel om Dawit Isaak och att det andra citatet är 

kommer från ett telefonsamtal kan betyda att resurserna som lagts ned på denna artikel är 

små. 

Ett tydligt fokus på tidningens egen kampanj för Dawit Isaak går också att urskilja och 

skribenten utmålar den egna tidningen som hjälten, medan UD:s agerande ifrågasätts. 

 

Sammanfattning Expressen period 2 

Expressens artiklar tar under denna period ställning för Dawit Isaak, men nästan tydligare tar 

artiklarna ställning mot den svenska regeringens agerande. Artiklarna framhäver även den 

egna tidningens agerande och kampanjen som tidningen driver för Dawit Isaak. Mycket fokus 

hamnar också på “Expressen mot regeringen” istället på Dawit Isaak. 
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9. Analys 

Här analyseras de resultat vi kommit fram till, vilka tendenser undersökningarna visat i 

rapporteringen och vilka förändringar som skett under de elva år som undersökts. 

Vi svarar här på den ursprungliga frågeställningen.  

 

Göteborgs-Posten 

Göteborgs-Posten publicerade flest artiklar av alla svenska tidningar under första perioden. 

Det tolkar vi som att man också ansett att händelsen haft högt nyhetsvärde. Men vi har även 

sett att Göteborgs-Posten i början av rapporteringen i stor utsträckning anpassar benämningen 

på Dawit Isaak för att passa olika sammanhang. Göteborgs-Posten använder sig av ett väldigt 

personligt tilltal tidigt i rapporteringen där enbart förnamn eller benämningar som pappan, 

Lerumsbon och Göteborgaren kommer högt upp i texten. Man trycker hårt på Dawit Isaak 

lokala anknytning till Lerum och Göteborg. 

Antalet olika benämningar gick ned från 26 under första perioden till 4 under tredje perioden. 

Vi kan då anta att redaktionen gjort bedömningen att läsarna under tredje perioden kände till 

Dawit Isaak och därför inte behöver använda sig av medialiseringstekniker för att kroka in 

läsaren.  

Göteborgs-Posten är den tidning som i störst utsträckning följt klassisk nyhetsvärderingen (se 

5.1). Alltså att någonting som tidningen anser att dess läsare vill känna till inträffar och  

tidningen gör händelsen till en nyhet. Nyheten behandlas sedan efter hur stort intresse läsarna 

bedöms ha och om ingenting nytt sker så blir händelsen mindre viktig allt efter som tiden går. 

Om någon ny information eller en relaterad händelse inträffar så kan nyheten sedan bli aktuell 

igen. 

 

Expressen 

Expressen publicerade väldigt få artiklar under första perioden och bad även om ursäkt för 

detta i det första reportage man publicerade om Dawit Isaak. Men trots ursäkten ökade inte 

antalet artiklar, och de artiklar man publicerade var antingen korta, utan bild eller byggde på 

research gjord av någon utomstående. Vad detta beror på är svårt att uttala sig om men vi 

tolkar det som att Expressen inte ansett att Dawit Isaak hade nog högt nyhetsvärde. 

2009 hände någonting som strider mot klassisk nyhetsvärdering (se 5.1). Expressen inledde en 

kampanj för Dawit Isaak, utan någon föregången anledning. Om kampanjen startat 2005 då 

Dawit Isaak på grund av händelserna under det året var aktuell i medierna hade ett naturligt 
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händelseförlopp kunnat urskiljas. Men istället föll fallet i glömska i ytterligare tre år. Man kan 

tolka det som att Expressen en dag bestämde att Dawit Isaak var intressant och började 

publicera artiklar om honom. Detta går emot traditionell nyhetsvärdering som säger att en 

händelse blir mindre intressant ju längre tid som gått. Att Expressen ökade sin 

publiceringsfrekvens med 750 % från 2008 till 2009 är anmärkningsvärt. Att Expressen sedan 

nämner sin egen kampanj i 26 % av alla artiklar om Dawit Isaak är än mer anmärkningsvärt. 

Vi tolkar det som att Expressen använt Dawit Isaak för att öka tidningens goodwill och för att  

visa att man står upp för en fängslad journalist. Det är anmärkningsvärt då Expressen 

ignorerade Dawit Isaak under så många år. 

 

Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter följer ungefär samma mönster i publiceringsfrekvens som Expressen med få 

artiklar under första perioden och för att sedan öka publiceringsfrekvensen från och med 

2009.  

De första artiklarna var väldigt korta, ingen av de fem första artiklarna är över 1400 tecken, 

och alla är utan bild. Det dröjer 3 år och 4 månader innan Dagens Nyheter publicerar en 

längre ledare med bild, vilket är första gången tidningen tar ställning för Dawit Isaak. 

Dagens Nyheter är konservativa i sina benämningar om Dawit Isaak, och är den tidning som 

varierar minst i antalet olika benämningar. Men oavsett skillnaden i benämningar så har vi 

genom den kvalitativa analysen sett en förändring i tonläget över tid. När Dagens Nyheter går 

med i kampanjen för Dawit Isaak den 27 mars så ändras kontexten drastiskt. Man tar ut 

svängarna i sin rapportering och är kritiska mot den svenska regeringens insats och 

argumenterar även starkt emot Eritrea som stat och diktatur i ett flertal ledare. Dagens 

Nyheter framhäver inte sig själva i samma utsträckning som Expressen när de driver 

kampanjen, men nämner ändå kampanjen i 14 % av artiklarna som publiceras under 2009. 

 

Kampanjen 

Kampanjen är unik i det avseendet att flera normalt konkurrerande tidningar gjort gemensam 

sak och valt att föra fram en specifik person. Vanligtvis strävar medier efter att vara ensamma 

och att vara först med en nyhet. Så är inte fallet i kampanjen för Dawit Isaak. Kampanjen är 

den bakomliggande orsaken till att rapporteringen drastiskt ökat och att kontexten förändrats. 

För att avgöra varför tidningarna startade kampanjen hade vi behövt genomföra en 

intervjustudie med redaktionerna. 
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10. Slutdiskussion 

Denna undersökning visar hur Dawit Isaak ignorerades under de första sju åren av sin 

fångenskap.  

Att tidningarna använde sig av benämningar som “svensken”, “pappan” och “göteborgaren” 

tolkar vi som att tidningarna ansett att Dawit Isaak som svensk medborgare fängslad i Eritrea 

utan vare sig åtal eller rättegång inte bedömdes locka till läsning i tillräckligt stor 

utsträckning. 

 

Det här dock föga förvånande då medierna följer nyhetsvärderingen, och där närhet får stor 

betydelse för vad tidningarna skriver. Något som händer i ett land långt borta har mindre 

chans att hamna i de svenska mediernas innehåll. På grund av att Dawit Isaak varit bosatt i 

Lerum finns en geografisk anknytning till Göteborg och därmed till Göteborgs-Posten och 

dess läsare.  Detta speglas också i Göteborgs-Postens tidiga rapportering om Dawit Isaak. 

 

Med undantag för Göteborgs-Posten, som följt en mer normal nyhetsbana med frekventare 

publicering i början som sedan avtagit i och med att tiden gått, karakteriserades de första sju 

åren av väldigt få artiklar som dessutom var korta artiklar med få bilder. Det tolkar vi som att 

Dawit Isaak de första sju åren i fängelse bedömdes ha lågt nyhetsvärde bland de undersökta 

tidningarna och att de hade en tro på publikens ointresse för en person med osvenskt namn 

och dubbelt medborgarskap fängslad i ett afrikanskt land.  

 

Vi har sett hur de undersökta tidningarna en dag bestämde sig för att Dawit Isaak var viktig. 

De placerade honom på dagordningen. Det beslutet styrde sedan nyhetsvärderingen och all 

information om Dawit Isaak blev då relevant, och det är en nyhetsvärdering som står sig än 

idag. Om ny information kring Dawit Isaak skulle komma fram skulle med största sannolikhet 

alla tidningar värdera nyheten högt. 

Vi har också sett hur framförallt Expressen, men även Dagens Nyheter ofta nämnt sin egen 

mediekampanj i samband med Dawit Isaak. Detta ser vi som ett försök att ge den egna 

tidningen goodwill för rapportering som kommer många år för sent. 

 

Vi kan inte belägga att Dawit Isaak ignorerats på grund av sin hudfärg eller på grund av sitt 

namn. Men vi har heller inte funnit några andra möjliga förklaringar till tidningarnas 

agerande. I ledaren ”Eritrea måste frige Isaak” 1 april 2005 anklagar Expressen 
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Utrikesdepartementet för att inte agera på grund av att Dawit Isaak inte är vit och inte har ett 

svensk namn (Marteus 2005). Ett rimligt antagande kan då vara att Expressens bristande 

rapportering under åren innan 2009 har samma förklaring. 

 

 

Vi vill slutligen förtydliga att vi trots kritiken inte anklagar tidningarna för att medvetet 

diskriminera eller ha rasistiska motiv bakom värderingen av Dawit Isaaks fall som 

nyhetsmaterial. Vi menar att det är en följd av att dessa händelser fallit utanför redaktionernas 

rutiner och nyhetsvärdering. Men vi menar att det är en värdering av nyheter som vidhåller 

“avståndet” mellan Sverige och Afrika på så vis blir den nyhetsvärderingen självuppfyllande 

genom att publiken inte kan visa intresse för någonting de inte känner till. Någonting som inte 

finns på publikens dagordning. 

 

Vi har också kommit till insikten att vi har fler frågor nu när undersökningen är genomförd än 

när vi började. Frågor som hur hade Dawit Isaaks situation sett ut idag om svenska medier 

uppmärksammat hans fall tidigare? Vad hade det fått för effekt? Hade medierna agerat 

annorlunda om Dawit Isaak hetat David Isaksson? Hade fallet haft högre nyhetsvärde då? Det 

är frågor som denna undersökning väcker men aldrig besvarar. 

 

10.1 Förslag på vidare forskning 

Att tidningarna utgått från att publiken inte intresserar sig för händelser i ett afrikanskt land 

som handlar om en person med ett osvenskt namn är enligt oss tydligt. Men det faktum att 

publiken engagerade sig och att intresset faktiskt fanns när artiklarna väl publicerades antyder 

att tidningarnas initiala bedömning var felaktig. 

När tidningarna förde upp Dawit Isaak på dagordningen, och publiken visade sitt intresse, 

blev han också högre värderad som nyhet. En fråga som då rimligen bör ställas är om 

tidningarna underskattar publikens intresse för händelser i Afrika? Och håller tidningarna då 

indirekt händelser i afrikanska länder på avstånd från den svenska publiken genom ett antaget 

brist på intresse? En form av moment 22 inom nyhetsvärderingen alltså. 

 

Kan det vara så att tidningarnas nyhetsvärdering inte har följt med i utvecklingen av en 

globaliserad värld där det kulturella avståndet minskar och det geografiska avståndet inte 

längre har lika stor betydelse?  
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Bilaga 1 – Kodschema 

V1 ID 

 

V2 Kodar ID 

1= Jakob Lind 

2= Arvid Jönsson 

3= Jakob Lind och Arvid Jönsson 

 

V3 Kodardatum 

 

V4 Tidning 

1= Göteborgs-Posten 

2= Expressen 

3= Dagens Nyheter 

 

V5 Publiceringsdatum 

 

V6Artikeltyp 

0= Annat 

1= Ledare 

2= Nyheter 

3= Reportage 

4= Krönika 

5= Fråga-Svar intervju 

6= Kulturartikel 

7=Nöje 

8=EkoPol 

 

V7 Rubrikbenämning  

0= Benämns ej 

1= Demokratikämpe 

2= Svensk/Svenske 

3= Pappan 

4= Isaak 

5= Svenske journalistens 
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6= Dawit Isaak 

7= Dawit 

8= bror 

9=Han 

10=Journalistfånge 

11=fängslad svensk 

12= make 

13= Fallet Isaak 

14= far 

15= torterad svensk 

16= fängslad svensk journalist 

17= fängslad journalist 

18= journalist 

19= fängslad 

20= Göteborgs-farsa 

 

V8 Första benämning 

0=Dawit Isaak 

1= Journalisten 

2=Den svenska medborgaren 

3=Svensk-eritreanen 

4=Eritreanen 

5=Svensken 

6=Göteborgaren 

7= Trebarnspappan 

8= fängslade svensk-eritreanska journalisten 

9= Dawit 

10= Svenske journalisten 

11=svensk-eritreanske journalisten 

12=min bror 

13=fängslade journalisten 

14=svenska journalisten och dramatikern 

15= fängslade svenska journalisten 

16= svenske trebarnspappan och journalisten 
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17=svenska medborgaren och journalisten 

18= fängslade svensken 

19= pappan 

20=Isaak 

21= Den svenske författaren och journalisten 

22 = "försvunne" svensk-eritreanske journalisten 

23= fängslade svenske medborgaren 

24= frisläppte 

25= Eritreanska åsiktsavvikare 

26= Lerumsbon 

27= fallet Dawit Isaak 

 

V9 Andra benämning 

0=Förekommer ej 

1=Dawit Isaak 

2=Den svenska medborgaren 

3=Svensk-eritreanen 

4=Eritreanen 

5=Svensken 

6=Journalisten 

7=Göteborgaren 

8= Svenske medborgaren och journalisten 

9=Fängslade journalisten 

10= svenska journalisten och dramatikern 

11= Dawit 

12= Isaak 

13=Den svensk-eritreanske journalisten 

14=Den 37-årige journalisten 

15= Svenske journalisten 

16= fängslade svenska journalisten 

17= fängslade 

18=svensk-eritreanska kollegan 

19= fängslade journalisten och svenske medborgaren 

20= Fallet Dawit Isaak 
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21= Det prioriterade ärendet Dawit Isaak 

22= EU-medborgaren 

23= pappan 

24= ålder (t.ex. 38-årige) 

25 = "försvunne" svenske journalisten. 

26= fängslade svensk-eritreanen 

27= svensk-eritreanske medborgaren 

 

V10 Sista Benämning 

0=andra benämning är sista benämning 

1=Dawit Isaak 

2=Den svenska medborgaren 

3=Svensk-eritreanen 

4=Eritreanen 

5=Svensken 

6=Journalisten 

7=Göteborgaren 

8= Demokratikämpen 

9= Isaak 

10= Svenske journalisten 

11=Dawit 

12= Första benämning enda benämning 

13= vännen 

14= svenske medborgaren och journalisten 

15= pappa 

16= fängslade svensken 

17= Den svensk-eritreanske journalisten 

18= Samvetsfången 

 

V11 Är benämningen enhetlig? 

1= Ja 

2= Nej 
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Bilaga 2 - Diagram 

 

Figur 1. Samtliga träffar presenterade.  

En markant ökning av antalet publicerade artiklar går att urskilja sedan 2009 då 

mediekampanjen för Dawit Isaak startade. 

 

 

n=7519 

n=827 
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Figur 2. Publicerade artiklar i svenska tidningar fr.o.m. 2001-09-23 t.o.m. 2009-02-18. 

Göteborgs-Posten var tidigt ute med att börja skriva om Isaak, främst beroende på att Dawit 

själv bott i Lerum, en förort till Göteborg och att familjen Isaak fortfarande bor kvar. Dawit 

Isaak får då en stark lokal anknytning. 

 

Figur 3. Publicerade artiklar i svenska tidningar fr.o.m. 2009-02-19 t.o.m. 2012-09-23. 

Expressen har efter kampanjen startat, ökat sin rapportering om Dawit Isaak markant, hela 7,5 

gånger fler artiklar, och det på ett kortare tidspann. 

 

14,68% 6,4 % 

n=472 

n=2032 
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Figur 4. Antal artiklar under 2009 som handlar om Dawit Isaak och nämner kampanjen. 

Expressen är den tidning som uppmärksammar kampanjen mest. Det var även Expressen som 

startade kampanjen. 

 

 

Figur 5.  Figur 5 visar hur många olika benämningar tidningarna använt sig av under de tre 

olika perioderna.  

* Antalet artiklar under perioderna för respektive tidning. 

 

*26 *38 *11 *29 *46 *25 *61 *18 *13 
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Figur 6.1 

Figur 6.1 visar på vilka förstabenämningar Dawit Isaak haft under period 1 i tidningen 

Expressen. 

 

Figur 6.2 
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Figur 6.2 visar på vilka förstabenämningar Dawit Isaak haft under period 2 i tidningen 

Expressen. 

 

 

 

Figur 6.3 

Figur 6.3 visar på vilka förstabenämningar Dawit Isaak haft under period 3 i tidningen 

Expressen. 
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Figur 7.1 

Figur 7.1 visar på vilka förstabenämningar Dawit Isaak haft under period 1 i tidningen 

Dagens-Nyheter. 

 

Figur 7.2 
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Figur 7.2 visar på vilka förstabenämningar Dawit Isaak haft under period 2 i tidningen 

Dagens-Nyheter. 

 

Figur 7.3.  

Figur 7.3 visar på vilka förstabenämningar Dawit Isaak haft under period 3 i tidningen 

Dagens-Nyheter. 
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Figur 8.1. Figur 8.1 visar på vilka förstabenämningar Dawit Isaak haft under period 1 i 

tidningen Göteborgs-Posten. 

 

Figur 8.2 

Figur 8.2 visar på vilka förstabenämningar Dawit Isaak haft under period 2 i tidningen 

Göteborgs-Posten. 

 

 

Figur 8.3 

Figur 8.3 visar på vilka förstabenämningar Dawit Isaak haft under period 3 i tidningen 

Göteborgs-Posten. 
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Figur 9.1 

Figur 9.1 visar på vilka rubrikbenämningar Dawit Isaak haft under period 1 i tidningen 

Expressen. 

 

 

Figur 9.2 

Figur 9.2 visar på vilka rubrikbenämningar Dawit Isaak haft under period 2 i tidningen 

Expressen. 
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Figur 9.3 

Figur 9.3 visar på vilka rubrikbenämningar Dawit Isaak haft under period 3 i tidningen 

Expressen. 

 

 

Figur 10.1 

Figur 10.1 visar på vilka rubrikbenämningar Dawit Isaak haft under period 1 i tidningen 

Dagens Nyheter. 
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Figur 10.2 

Figur 10.2 visar på vilka rubrikbenämningar Dawit Isaak haft under period 2 i tidningen 

Dagens Nyheter. 

 

 

Figur 10.3 

Figur 10.3 visar på vilka rubrikbenämningar Dawit Isaak haft under period 3 i tidningen 

Dagens Nyheter. 
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Figur 11.1 

Figur 11.1 visar på vilka rubrikbenämningar Dawit Isaak haft under period 1 i tidningen 

Göteborgs-Posten. 

 

 

Figur 11.2 

Figur 11.2 visar på vilka rubrikbenämningar Dawit Isaak haft under period 2 i tidningen 

Göteborgs-Posten. 
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Figur 11.3 

Figur 11.3 visar på vilka rubrikbenämningar Dawit Isaak haft under period 3 i tidningen 

Göteborgs-Posten. 

 

 

Figur 12.1 

Figur 12.1 visar på vilken artikeltyp Dawit Isaak förekommit under period 1 i tidningen 

Expressen. 
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Figur 12.2 

Figur 12.2 visar på vilken artikeltyp Dawit Isaak förekommit under period 2 i tidningen 

Expressen. 

 

 

Figur 12.3. Figur 12.3 visar på vilken artikeltyp Dawit Isaak förekommit under period 3 i 

tidningen Expressen. 
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