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Abstract 

 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur utrikesrapporteringen under 2013 såg ut 

i lokaltidningen Södermanlands Nyheter (SN) och storstadstidningen Svenska 

Dagbladet (SvD). Frågorna som ska besvaras handlar om vilka områden och ämnen 

som läsarna får ta del av i tidningen, och vem som rapporterar om utlandet. För att 

besvara frågeställningarna genomfördes en kvantitativ undersökning med 

kompletterande intervjuer med representanter för SN, SvD och TT Nyhetsbyrån. 

Materialet som samlades in var 159 texter från SN och 214 texter från SvD, vilket blev 

totalt 373 texter. Den teoretiska utgångspunkten kretsar främst kring nyhetsvärdering 

utifrån Galtung och Ruge samt Prakke, agenda-setting, gatekeeping, samt det 

västerländska mediala beroendet.  

I resultatet besvaras frågeställningarna genom en analys av texterna, och utrymme ges 

åt representanter från SN, SvD och TT:s för att bemöta det framkomna resultatet. 

Undersökningen visade att de länder och världsdelar som ligger nära Sverige, både 

geografiskt och kulturellt, får större uppmärksamhet i både SN och SvD. Ju längre bort 

ett land ligger, desto mindre regelbunden uppmärksamhet. Undersökningen visar också 

att olika ämnen dominerar i olika världsdelar. Exempelvis kretsar rapporteringen om 

Europa övervägande kring politik, medan rapporteringen kring Mellanöstern 

domineras av krig. SN använder bara TT:s utrikesnyheter. SvD gör stora uppslag och 

reportage själva, och använder TT:s material främst som utfyllnad. Vår undersökning 

visar att 303 av de totalt 373 texterna kommer från TT. Detta trots att SvD har flertalet 

utrikeskorrespondenter och stringers världen över. En stor del av TT:s utrikesmaterial 

kommer från de tre stora västerländska nyhetsbyråerna, AP, AFP och Reuters, vilket 

kan bidra till en västerländsk vinkling på nyheterna.  
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1. Inledning 
 

Tar du upp ett exemplar av en morgontidning idag är det troligt att en eller flera 

utrikesartiklar är skrivna av nyhetsbyråer, förmodligen vår svenska TT Nyhetsbyrån. 

Detta driver tankarna till hur stor del av nyheterna som egentligen kommer från TT? 

Och vad är det för utrikesnyheter läsarna får ta del av i morgontidningen?  

 

För att kunna känna till och ta ställning till sin omvärld krävs kunskap. För att få 

kunskap måste du kunna lita på att den information du får är sann. Sverige har ett fritt 

medieklimat och tillsammans med Nederländerna och Norge delas förstaplatsen som 

de mest pressfria länderna i världen
1
. Genom att Sverige som land har möjlighet att 

producera eget medialt material, men också att köpa in internationellt producerat 

material, hör Sverige till ett av de länder som kan dra nytta av en internationell medial 

spridning
2
. Utan de internationella och nationella nyhetsbyråerna skulle läsarna inte 

kunna läsa om världshändelser till morgonkaffet, och det blir svårare att skapa oss en 

uppfattning om världen. Följande uppsats och undersökning är gjord för att få en 

uppfattning kring hur denna utrikesrapportering ser ut och hur den ter sig i en 

lokaltidning samt i en storstadstidning. Valet av tidningarna beror på skillnaderna i 

tidningarnas målgrupp, ekonomi och satsning på utrikesnyheter. Det totala undersökta 

materialet är 373 texter ur Svenska Dagbladet (SvD) och Södermanlands Nyheter 

(SN) för undersökningen.  

 

Några av de största nyhetshändelserna, enligt Rolf Porseryd på Tv4
3
, som skedde 

under 2013 hade allmänheten haft svårt att få tillgång till utan internationella och 

nationella nyhetsbyråer. Exempel på detta kan vara de fem största nyhetshändelserna 

under 2013 som är följande:  

1. Katastrofen i Syrien. Kriget gick in på sitt tredje år och har övergått till att bli en 

humanitär katastrof. En generation går förlorad då barn inte kan gå i skolan och 

flyktingströmmarna ökar konstant.  

2. Naturkatastrofernas år. Stormar, översvämningar och jordbävningar toppar 

                                                        
1
 http://freedomhouse.org/report/freedom-press-2014/press-freedom-rankings#.U24DSa1_vUe 

Hämtad 9/5 2014 
2 Mc Quail, D. 2010. Mass Communication Theory.  6:e uppl. London: SAGE Publication. 269 
3
 http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/de-st%C3%B6rsta-internationella-nyheterna-2013-2516710 

Hämtad 14/5 2014  

http://freedomhouse.org/report/freedom-press-2014/press-freedom-rankings#.U24DSa1_vUe
http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/de-st%C3%B6rsta-internationella-nyheterna-2013-2516710
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rubrikerna.  

3. Nelson Mandela avlider efter en längre tids sjukdom. Sydafrikas landsfader blev 

efter 27 år som politisk fånge 1994, den första svarta presidenten i landet som var känt 

för sin rasdiskriminering. 

4. Krisen i Egypten fortsätter. Den valde presidenten Muhammad Mursi avsätts av 

militären och efterverkningarna av den arabiska våren fortsätter. 

5. Edward Snowden avslöjar National Intelligence Agency (NSA):s spioneri och 

världen drabbas av en diplomatisk kris.  

 

Genom att undersöka utrikesrapporteringen i två morgontidningar i ett av världens 

mest pressfria länder, vill främst en egen nyfikenhet stillas. Men kanske också bidra 

till framtida forskning och funderingar.  
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Nedan redogörs för det huvudsakliga syftet och de frågeställningar som används i 

föreliggande uppsats.  

 

2.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att öka medvetenheten kring hur utrikesrapporteringen 

kan te sig i en lokaltidning och i en storstadstidning. Detta utförs genom att undersöka 

totalt 373 texter i utrikessektionerna i lokaltidningen Södermanlands Nyheter (SN) 

samt storstadstidningen Svenska Dagbladet (SvD) under 2013. Anledningen till att de 

två olika tidningarna valdes är att en är storstadstidning och den andra lokal, vilket 

leder till en bättre bild av hur den svenska utrikesrapporteringen ser ut. Valet av 

tidningarna beror på skillnaderna i tidningarnas målgrupp, ekonomi och satsning på 

utrikesnyheter. För att nå syftet undersöks vem det är som skriver nyheterna, vilka 

länder som uppmärksammas samt vad det skrivs om. Uppsatsen hoppas kunna ses 

som en pilotstudie inom ämnet ämnesrapportering.  

 

2.2 Frågeställningar 

De frågeställningar som kommer besvaras i föreliggande uppsats är följande: 

- Vilka geografiska områden rapporteras det om på SvD:s och SN:s 

utrikessektioner? 

- Vilka ämnen rapporteras det om på SvD:s och SN:s utrikessektioner? 

- Vem rapporterar på SvD:s och SN:s utrikessektioner? 
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3. Bakgrund 
 

Nedan presenteras den bakgrundshistoria som används för att skapa förståelse för 

undersökningen.  

 
3.1 Den svenska utrikesrapporteringens historia 

Redan på 1620- talet började svenska diplomater och nyhetsförmedlare rapportera 

tillbaka till Sverige från omvärlden, både med egna observationer och med utländska 

tidningar som källor
4
. Under 1700- talet kom de flesta utländska nyheterna från 

Holland, Hamburg och Altona, vilka senare kompletterades med de engelska 

tidningarna som nyhetskälla. Utrikesnyheterna under denna tid kretsade främst kring 

militärens och hovens angelägenheter
5
. De tidningar som grundades under 1780 och 

1790- talen innehöll oftast utrikesnyheter redan från början, då intresset för 

utrikesnyheter bland allmänheten ökade. Ju längre söderut i landet tidningarna fanns, 

ju tidigare fick läsarna sina utrikesnyheter, då de släpptes på vägen upp till Stockholm 

och vidare norrut i landet
6
. Under den senare delen av 1800- talet började tidningarna 

skicka ut sina egna korrespondenter i världen. Statusen som utrikeskorrespondent var 

hög och framhävdes gärna av tidningarna. En alternativ utrikeskälla var också de 

utländska tidningarna. På 1880- talet prenumererade de största tidningarna i 

Stockholmsområdet på mellan 30 och 60 utländska tidningar, främst från Frankrike, 

England och Tyskland
7
. Vidare fortsatte utrikesrapporteringen att hämtas från 

utrikeskorrespondenter, klipp från utländska tidningar samt telegram från 

nyhetsbyråer
8
.  

3.2 Professionaliseringen 

Från 1960- talet börjar pressen fokusera mer på objektivitet som mål för 

rapporteringen
9
. Journalistikens professionalisering börjar bli allt mer utmärkande, det 

var dags för en ny press som skulle komma att bli medborgarnas företrädare. Ett 

utmärkande drag för professionaliseringen var den aktive journalisten, och den 

                                                        
4
 Gustafsson, Rydén, Holmberg, Oscarsson, Torbacke. 2000. Den svenska pressens historia I. 

Stockholm: Ekerlid. 35-36 
5
 Gustafsson, Rydén, Holmberg, Oscarsson, Torbacke. Den svenska pressens historia I. 121 

6
 Ibid, 214 

7
 Gustafsson, Rydén, Nordmark, Johannesson, Petersson. 2001. Den svenska pressens historia II. 

Stockholm: Ekerlid. 190 
8
 Gustafsson, Rydén, Nordmark, Johannesson, Petersson. Den svenska pressens historia II, 229 

9
 Hadenius, Weibull, Wadbring. 2011. Massmedier- press, radio och tv i den digitala tidsåldern. 10:e 

uppl. Lund: Studentlitteratur, 275 
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granskande journalistiken växer fram. Nu skulle journalisterna stå på den ”lille 

mannens” sida, för att skydda medborgarna mot orättvisor
10

. I takt med 

professionaliseringen kom även en utveckling inom nyhetsorganisationerna. 

Produktionen på en nyhetsredaktion liknas vid en nyhetsfabrik, där fasta strukturer 

och kostnadseffektivitet styr
11

. 

 

3.3 Nyhetsbyråer 

Ett internationellt nyhetsutbyte var och är en självklar del i en välfungerande global 

värld
12

. Under mitten av 1800-talet växte det därför fram ett behov av snabbare 

utrikesnyheter och därmed av internationella nyhetsbyråer. Brittiska Reuters och 

franska Havas var de första nyhetsbyråerna som startade redan på 1850-talet, med 

inriktning på affärsnyheter
13

. Havas blev senare Agence France Presse (AFP). 

Amerikanska Associated Press (AP) grundades 1849 i New York. Idag är AP, AFP 

och Reuters de ledande nyhetsbyråerna i världen, även kallat de tre jättarna
14

. Strax 

efter de tre stora startade tyska Wolff. Svenska telegrambyrån startade 1867 som en 

filial till Wolff-byrån i Berlin. Svenska Telegrambyrån övergick till svensk ägo 1890, 

och fick senare stark kritik under första världskriget, då den ansågs vara för 

tyskvänlig
15

.  

 

3.3.1 TT 

Som ett resultat av problematiken att få tag på tillförlitliga nyheter under första 

världskriget, startades nyhetsbyrån Tidningarnas telegrambyrå (TT) 1921. TT 

startades som en svensk nationell nyhetsbyrå, ägd av den svenska dagspressen
16

. TT 

ägs idag av branschens största mediebolag och är Nordens största byrå
17

. Då var 

                                                        
10

 Hadenius, Weibull, Wadbring. 2011. Massmedier- press, radio och tv i den digitala tidsåldern. 10:e 

uppl. Lund: Studentlitteratur. 286-287 
11

 Nygren, Carlsson. 2008. Nyhetsfabriken. Lund: Studentlitteratur. 213 
12

 Nygren, Carlsson. Nyhetsfabriken. 214 
13

 Hadenius, Weibull, Wadbring. 2011. Massmedier- press, radio och tv i den digitala tidsåldern. 10:e 

uppl. Lund: Studentlitteratur. 268 
14

 MacGregor. 2013. International news agencies. I Journalism: New challanges, Fowler- Watt & 

Allan, S (red.), 35-63 (E-Bok). Bournemouth University: Centre for Journalism & Communication 

Research. 35 
15

 Hadenius, Weibull, Wadbring. 2011. Massmedier- press, radio och tv i den digitala tidsåldern. 10:e 

uppl. Lund: Studentlitteratur. 268-269 
16

 http://tt.se/om-oss Hämtat 6/5 2014 
17

 http://info.tt.se/om-tt/nyhetsbyran/tt-storst-i-norden/ Hämtat 6/5 2014 

http://tt.se/om-oss
http://info.tt.se/om-tt/nyhetsbyran/tt-storst-i-norden/
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nyheterna från TT korta och många, och främst från utlandet
18

. Idag arbetar runt 100 

personer på TT och de producerar omkring 200 nyhetstexter om dagen. Dessa 

omarbetas och uppdateras ofta och kan handla om allt från sport till inrikesnyheter. 

Utrikesnyheterna från TT grundas på material från medarbetare utomlands och från 

internationella nyhetsbyråer, men även de egna journalisterna på utrikesredaktionen. 

2013 samlades TT, Scanpix, TT Spektra och Svenska Grafikbyrån, under namnet TT 

Nyhetsbyrån
19

. 

Enligt TT:s utrikeschef Josef el Madhi, har TT tio fast anställda utrikesreportrar. Den 

enda utrikeskorrespondenten finns i Bryssel. Till detta kommer även fyra redaktörer 

som arbetar i två skift varannan natt.  TT:s redaktion i Malmö har också speciell 

bevakning av Danmark, och redaktionen i Göteborg har också utrikesbevakning. Vid 

stora händelser där det krävs större resurser kallas journalister från andra sektioner 

inom TT in för stärkt bevakning. De Sverigebaserade journalisterna reser regelbundet 

till områden som behöver bevakas lite mer, som till exempel Ukraina i skrivande 

stund. För nyheter runt om i världen används frilansare, stringers och material från 

internationella byråer. Hur stor del av materialet som kommer från andra byråer är 

omöjligt att svara på enligt el Mahdi. Han menar dock att material väljs in efter den 

byrå som är bäst lämpad att producera det, exempelvis AP på amerikanska nyheter
20

.   

 

3.4 Svenska Dagbladet 

Svenska Dagbladet (SvD) är en av Sveriges största storstadstidningar, med en upplaga 

på cirka 159 200 exemplar med en räckvidd på 404 000 läsare
21

. Majoriteten av 

läsarna finns i Stockholm. Första numret kom den 18 december 1884 och idag sker 

utgivningen dagligen
22

. Sedan starten 1884 har utrikesrapporteringen varit en del av 

SvD:s utbud
23

. 

SvD har en stark rapportering kring Europa och USA, då detta är delar av världen som 

intresserar läsarna mest. Därför har de också flest stringers och 

utrikeskorrespondenter i USA och Europa, men även i Kina, Thailand, Mellanöstern 

                                                        
18 Hadenius, Weibull, Wadbring. 2011. Massmedier- press, radio och tv i den digitala tidsåldern. 10:e 

uppl. Lund: Studentlitteratur. 270  
19

 http://info.tt.se/om-tt/nyhetsbyran/tts-historia/ Hämtat 6/5 2014 
20

 el Mahdi, Josef. Utrikeschef TT. Intervjuer 18/5 2014 och 21/5 2014 
21

 http://www.ts.se/mediefakta-upplagor/snabbfakta?mc=001848 Hämtat 19/5 2014 
22

 http://www.svd.se/special/svd_info/svds-publicistiska-uppdrag_2508667.svd Hämtat 10/5 2014 
23

 Zachrison, Olle. Redaktionschef SvD. Intervju 22/5 2014 

http://info.tt.se/om-tt/nyhetsbyran/tts-historia/
http://www.ts.se/mediefakta-upplagor/snabbfakta?mc=001848
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och Sydafrika
24

. Utöver det satsar SvD på en mångsidig utrikesrapportering menar 

redaktionschef Olle Zachrison, både geografisk och ämnesmässig. Utöver det egna 

producerade materialet används TT:s material i tidningen
25

.  

 

3.5 Södermanlands Nyheter 

Lokaltidningen Södermanlands Nyheter (SN) gavs ut för första gången 30 november 

1893. Sedan dess har utgivningen ökat till sex gånger i veckan och formatet har 

ändrats flertalet gånger. 2008 fick tidningen både utmärkelsen ”Årets dagstidning” 

och ”Årets redaktion” av Dagens Media, något som aldrig tidigare hade hänt
26

. 

Tidningen når Nyköping, Gnesta, Trosa och Oxelösunds kommuner, med en upplaga 

på cirka 23 000 exemplar. Tidningen har en räckvidd på 52 000 läsare
27

.  

 

Enligt chefredaktör Göran Carstorp, har SN aldrig haft egna utrikeskorrespondenter, 

då den som lokaltidning väljer att fokusera på vardagsfrågorna för lokalborna och det 

som berör den lokala rapporteringen. Deras nyhetsrapportering baseras på TT:s 

utrikeslina som de får dagligen. Utrikeslinan innebär att tidningen får ett antal artiklar, 

som de sedan väljer ut de mest relevanta. Oftast sker detta efter TT:s föreslagna 

nyhetsvärdering. Händelser som kan komma att intressera läsarna särskilt, exempelvis 

utrikes händelser med en lokal förankring, väljs dock ut i första hand. Carstorp menar 

att utrikesrapporteringen alltid har varit en del av SN
28

.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
24

 Sundén, Jesper. Utrikesredaktör SvD. Intervju 23/5 2014 
25

 Zachrison, Olle. Redaktionschef SvD. Intervju22/5 2014 
26

 http://www.sn.se/kontaktasn/1.78420 Hämtat 10/5 2014 
27

 http://www.ts.se/mediefakta-upplagor/snabbfakta?mc=001980 Hämtat 19/5 2014 
28

 Carstorp, Göran. Chefredaktör SN. Intervju 12/5 2014 

http://www.ts.se/mediefakta-upplagor/snabbfakta?mc=001980
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4. Tidigare forskning och teoretisk bakgrund  

 

Nedan redovisas relevant tidigare forskning samt teoretiska utgångspunkter på vilka 

uppsatsen grundas på.  

 

4.1 Nyhetsvärdering 

Det finns otaliga definitioner på nyhetsvärderingar och de olika begrepp som brukar 

för knippas med det. Nedan redovisas de definitioner och begrepp som används i 

denna uppsats.  

 

4.1.1 Vad är en nyhet? 

Enligt Nationalencyklopedin är en nyhet ett “offentliggjort meddelande om något som 

tidigare varit okänt.”
29

. En nyhet ska informera allmänheten om det densamme 

behöver veta för att vara fria och självstyrande.
30

 Nyhetsbegreppet är sammankopplat 

med samhällets ekonomiska och ideologiska utvecklingsnivå
31

. Alltså- vad som blir 

en nyhet i ett land, behöver inte nödvändigtvis bli det i ett annat.  

Det betyder att svara på vad som är en nyhet och inte är en svår fråga som många har 

försökt svara på. Den amerikanske journalisten Walter Lippmann blev en av de första 

som 1924 försökte ge en generell definition på vad en västerländsk nyhet är. Det 

viktigaste är att väcka känslor hos mottagaren och ge möjlighet för identifikation hos 

mottagaren. Enligt Lippmann står mottagarens känslor i centrum, och han menar att 

detta är den starkaste faktorn för vad som blir en nyhet
32

.  

Det är en svår balansgång som efter ett tag tycks komma naturligt för 

redaktionsmedarbetare. Någonstans finns alltid en nyhetsvärdering, en norm för vad 

som anses vara en nyhet. Enligt Björn Häger (2009) ser rangordningen ut som följer: 

vikt, icke-normalt, närhet, konflikt, elitpersoner, lättbegripligt samt nytt
33

.  

 

                                                        
29

 http://www.ne.se/mellan%C3%B6stern Hämtad 11/5 2014 
30

 Häger. 2009. Reporter- en grundhandbok i journalistik. Sverige: Nordstedts. 79 
31

 Hadenius, Weibull, Wadbring. 2011. Massmedier- press, radio och tv i den digitala tidsåldern. 10:e 

uppl. Lund: Studentlitteratur. 320 
32

 Hadenius, Weibull, Wadbring. Massmedier- press, radio och tv i den digitala tidsåldern. 320 
33

 Häger. 2009. Reporter- en grundhandbok i journalistik. Sverige: Nordstedts. 80 

http://www.ne.se/mellan%C3%B6stern
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Några anledningar till att nyhetsbegreppet är så mångfacetterat är de olika nivåer man 

använder för att tala om det. I nyhetsvärderingen på olika redaktioner är det främst tre 

nivåer som varierar från medium till medium. För det första handlar det om hur 

mediet använder utrymmet de har till förfogande, alltså hur stor del används till 

exempelvis utrikes- respektive inrikesnyheter. Det handlar också om vilka områden 

och vilka ämnen mediet riktar in sig på, är det främst lokala nyheter blir inriktningen 

en annan än på en rikstidning. Även vilken del av en händelse som får 

uppmärksamheten är av betydelse, handlar det om en person eller själva olyckan i sig 

så spelar det roll för nyhetsvärderingen
34

.  

4.1.2 Galtung och Ruges nyhetsvärderingsteori 

Galtung och Ruges hypotesmodell från 1965 är fortfarande en använd och erkänd 

nyhetsvärderingsmodell. Deras forskning baserades på kriser i tre länder (Kuba, 

Cypern och Kongo) och hur de presenterades i fyra norska tidningar. Trots att 

modellen är från 1965 och har omarbetats många gånger är det fortfarande originalet 

som står sig i konkurrensen kring nyhetsvärderingsteorierna. Modellen presenteras i 

artikeln ”The structure of foreign news” i tidsskriften Journal of peace research, och 

går ut på åtta hypotespunkter som visar vad som krävs för att en nyhet ska 

publiceras
35

. Dock lade Galtung och Ruge till fyra hypoteser som de anser behövs. 

Dessa hypoteser är mer kulturellt bundna och används speciellt för den nordvästra 

delen av världen. Med dessa fyra sista hypoteser blir det alltså tolv punkter totalt som 

utgör Galtung och Ruges hypotesmodell.  

 

Galtung och Ruge menar att nyheter inte är det enda som formar människors bild av 

omvärlden, då personliga kontakter, diplomatiska utsända och yrkesmässiga relationer 

även ger en bild av ett land. Dock är det svårt att svara på hur stor del medierna 

respektive egna uppfattningar påverkar länders uppfattning om varandra. Medierna är 

dock de som är regelbundna, ständigt närvarande och ihärdiga i nyhetsrapporterandet, 

vilket gör att dessa även är till mycket stor del formande av den internationella 

världsbilden
36

.  

                                                        
34

 Hadenius, Weibull, Wadbring. 2011. Massmedier- press, radio och tv i den digitala tidsåldern. 10:e 

uppl. Lund: Studentlitteratur. 321 
35

 Galtung, Holmboe Ruge. The structure of foreign news. Journal of peace research vol.2 nr.1 (1965): 64-91 
36

 Galtung, Holmboe Ruge. The structure of foreign news. 64 
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Figur 1, Galtung och Ruge 1965, sid 65.  

 

Det är kring bestämmandet om vad som blir en nyhet Galtung och Ruge har ställt upp 

sina hypoteser. De diskuterar även kedjan från händelse till tryckt nyhet i tidningen, 

se figur 1. I kedjans första del, från händelsen, kan nyheten gå i många led, beroende 

på varifrån källan kommer. Har tidningen en egen korrespondent blir processen av 

naturliga skäl kortare, och av samma anledning längre om nyheten kommer från en 

utländsk nyhetsbyrå exempelvis
37

. Runt omkring i världen händer det saker konstant. 

Vad som blir en nyhet och inte diskuteras nedan, se avsnitt 5.2. Medierna måste alltså 

välja vad som är värt att skriva om, vad är en viss tidnings läsare intresserade av att 

läsa om? Det kan tyckas vara en enkel fråga, men än finns det ingen absolut sanning 

som svar. Därför tar vi nu upp Galtung och Ruges tolv hypoteser på vad de ansåg 

skapa en nyhet.  

 

Hypoteser  

Följande hypoteser är översatta efter Björn Hägers översättning i Reporter (2009)
38

.  

 

1. Täthet/ frekvens. I ett krig som pågår under en lång tid påpekas inte vartenda 

dödsfall eller händelse, om det inte är en dramatisk klimax som påverkar kriget. 

Snabba nyheter är därför mer nyhetsmässiga än de som utspelas under en längre tid.  

 

2. Tröskelvärde/ omfattning. Händelsen måste uppnå en viss omfattning för att det ska 

rapporteras kring detta. Exempelvis, ju större olycka, desto mer rapportering.  

 

3. Tydlighet. Ju tydligare en nyhet rapporteras, ju mer plats får den. Om meningen är 

tydlig, och inte kan tolkas på olika sätt, får den större utrymme i medier.  

 

                                                        
37

 Galtung, Holmboe Ruge. The structure of foreign news. Journal of peace research vol.2 nr.1 (1965): 

65 
38

 Häger. 2009. Reporter- en grundhandbok i journalistik. Sverige: Nordstedts. 110-111 
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4. Kulturell meningsfullhet. En typ av etnocentrism, ju närmre i avstånd och kultur, ju 

mer värde. Dock kan avstånd spela mindre roll om det påverkar oss i någon form.  

 

5. Oförutsägbar. Om händelsen är något som inte kunnat förutses eller förväntats, 

skapar den mer utrymme och uppmärksamhet.  

 

6. Förväntad utgång. När en oförutsägbar händelse ändå inträffar, ska det ske på det 

sättet medierna förväntar sig.  

 

7. Etablerad/ kontinuitet. Om händelsen redan har blivit en nyhet, så förblir den det ett 

tag, även då omfattningen minskar med tiden.  

 

8. Kompositionen. Om någon händelse presenteras som skiljer sig från övriga i 

rapporteringen kan det vara så att tröskelvärdet sänks för vad en nyhet är. Detta för att 

skapa en balans och bra komposition i rapportering
39

.    

 

De kulturella hypoteserna 

 

”But there is little doubt that there are also culture-bound factors influencing the transition 

from events to news, and we shall mention four such factors that we deem to be important at 

least in the northwestern corner of the world.”
40

 

 

9. Elitnationer. Ju mer en händelse berör en elitnation, ju troligare är det att det blir en 

nyhet.  

 

10. Elitpersoner. Ju mer en händelse berör en elitperson, ju troligare är det att det blir 

en nyhet.  

 

11. Personifiering. Ju mer en händelse kan ses som personlig, på grund av aktioner av 

en person, ju troligare är det att det blir en nyhet.  

 

12. Negativitet. Ju mer negativa konsekvenser en händelse skapar, ju mer troligt är det 

att det blir en nyhet. 
41

 

 

                                                        
39

 Galtung, Holmboe Ruge. The structure of foreign news. Journal of peace research vol.2 nr.1 (1965): 

64-91. 66-67 
40

 Galtung, Holmboe Ruge. The structure of foreign news. 68. 
41

 Ibid, 68 
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De ovanstående tolv hypoteserna i modellen är inte oberoende av varandra, eller 

enkelt urskiljbara från varandra. Istället samverkar de för att skapa en reaktion på en 

händelse. Det är hur händelsen konstrueras och rekonstrueras som en nyhet, både för 

journalisten, redaktionen och läsaren. Det är med andra ord en process som beskriver 

hur människan reagerar på en händelse som blir en nyhet
42

.  

 

4.1.3 Prakkes nyhetsvärderingsteori 

 

Figur 2. Prakkes nyhetsvärderingsteori. Faksimil Hadenius, Weibull, Wadbring. 2011. Massmedier- 

press, radio och tv i den digitala tidsåldern. 10:e uppl. Lund: Studentlitteratur, 322.  

 

Kommunikationsforskaren Henk Prakke ställde år 1969 upp en teori kring just 

nyhetsvärdering för att försöka få fram en mer generell bild kring begreppet 

nyhetsvärdering och vad som skapar uppmärksamhet kring en händelse. Även denna 

teori kan ses som gammal, men den är fortfarande relevant för forskningen. Prakke 

ansåg att tid, kultur och rum är de viktigaste faktorerna som påverkar en nyhets 

värde
43

. Ju längre bort någonting sker desto mindre troligt är det att det blir en nyhet. 

Det största nyhetsvärdet har händelser som händer nu och som händer nära. Prakke 

menar att ju mindre berörd mottagaren blir, ju mindre intresse skapar det för nyheten. 

I figur 2 förklarar modellen hur närhet, timing och engagemang är viktiga faktorer för 

                                                        
42

 Galtung, Holmboe Ruge. The structure of foreign news. Journal of peace research vol.2 nr.1 (1965): 

64-91. 71 
43

 Hadenius, Weibull, Wadbring. 2011. Massmedier- press, radio och tv i den digitala tidsåldern. 10:e 

uppl. Lund: Studentlitteratur. 321 
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att en händelse ska bli en nyhet. Enligt Prakkes resonemang leder detta till att de 

nyheter som uppmärksammas är politiskt, ekonomiskt, geografiskt, tidsmässigt och 

kulturellt nära, samt visar en överrepresentation av elitpersoner. Modellen tar dock 

inte med sensationer och ovanliga händelser, men den beskriver ändå en generell bild 

av vad som blir en nyhet från ett västerländskt perspektiv
44

 

4.1.4 Agenda- setting 

Trots nya medier och nya sätt att finna information, är det fortfarande genom de 

traditionella medierna vi får det mesta av vår information. Alltså är de flesta av 

nyheterna som hör till allmänintresset, andrahandsinformation som bearbetats och 

tolkats av en journalist. De nyheter läsaren möter dagligen handlar om det som har 

hänt i närheten och i omvärlden. Detta är händelser som allmänheten anses behöva ha 

tillgång till, valda av medierna
45

. Medierna berättar för publiken vilka ämnen de ska 

ha åsikter kring, men inte vilka åsikter de ska ha om dem
46

. Händelser som står först i 

tidningen, nämns först på TV- nyheterna och nämns flera dagar i rad, visar publiken 

att det är något viktigt. Medierna använder sin agenda genom att symbolisera de 

viktigaste nyheterna. Genom att media värderar vissa nyheter högre än andra, börjar 

också publiken värdera vissa nyheter högre än andra. På detta vis sätter mediernas 

agenda även publikens agenda
47

. Det händer saker hela tiden överallt i världen som 

kräver uppmärksamhet från journalister. Det går varken att samla information eller 

rapportera om allt. Medierna rapporterar efter sina normer och den nyhetsvärdering 

respektive redaktion använder sig av
48

. Den bilden medierna presenterar för sina 

användare kan jämföras med en smal glipa i ett fönster, där resten av utsikten går 

förlorad
49

.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
44

 Hadenius, Weibull, Wadbring. Massmedier- press, radio och tv i den digitala tidsåldern. 322 
45

 McCombs. 2014. Setting the agenda. 2:a uppl. London: Polity Press.  1 
46

 Mc Quail. 2010. Mass Communication Theory.  6:e uppl. London: SAGE Publication. 512 
47

 McCombs. 2014. Setting the agenda. 2:a uppl. London: Polity Press. 2 
48

 McCombs. Setting the agenda. 24 
49

 Ibid. 25 
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4.1.5 Gatekeeping 

Begreppet gatekeeper kommer från 1949 och sägs ha myntats av den amerikanske 

journalisten David Manning White. Han gjorde en urvalsanalys av en veckas telegram 

på en tidning, där White kallade urvalsredaktören för Mr Gates. White granskade 

vilka telegram Mr Gates valde ut som nyheter och vilka som inte valdes ut. En 

gatekeeper är alltså den person som skiljer ur vilka nyheter som får och inte får en 

plats i tidningen
50

.  

 

 

Figur 3. Lewins terminologi Fakisimil Hadenius, Weibull, Wadbring. 2011. Massmedier- press, radio och 

tv i den digitala tidsåldern. 10:e uppl. Lund: Studentlitteratur, 317. 

 

Även den amerikanske psykologen Kurt Lewin sägs ha myntat uttrycket, när han 

använde uttrycket gatekeeper för att beskriva processen vid urval av nyheter på en 

redaktion. Det vill säga hur människor behandlar information och gallrar materialet 

som kommer från massmedierna. Se Lewins terminologi i figur 3, för vilka 

olika ”gates” som nyheterna går igenom
51

. Lewins modell visar ett av många 

alternativ på hur det kan gå från ett händelseförlopp till det att nyheten når läsarna i 

tidningen.  

Det kan framstå som att en gatekeeper sitter på en stor makt och kan välja nyheter 

efter eget behag. Detta är dock en förskönad bild av funktionen, då forskning visar att 

individuella faktorer inte har någon större betydelse
52

. Forskningen som gjorts har gått 

                                                        
50

 van Ginneken. 1998. Understanding global news. London: SAGE. 35 
51

 Hadenius, Weibull, Wadbring. 2011. Massmedier- press, radio och tv i den digitala tidsåldern. 10:e 

uppl. Lund: Studentlitteratur. 318 
52

 Hadenius, Weibull, Wadbring. Massmedier- press, radio och tv i den digitala tidsåldern. 317. 
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ut på att analysera inkommande material på exempelvis en nyhetsbyrå, och vad som 

senare sänds ut till tidningarna. Resultatet har visat att de enskilda personernas urval 

har skett med obetydlig skillnad
53

. Vad som dock påverkar det som kommer ut från en 

tidning eller en nyhetsbyrå är den redaktionella policyn. Oftast har tidningar och 

nyhetsbyråer riktlinjer för vad en nyhet är och hur en journalist ska bedöma olika 

situationer. Dessutom måste beslutet tas med hänsyn till vad som intresserar 

tidningens läsare
54

.  

På grund av internet och ett friare flöde av information, så har rollen som gatekeeper 

och dess betydelse förändrats. Stegen, eller gates, i informationsordningen har blivit 

färre, det är nu möjligt för journalisten att själv få information av en händelse via 

exempelvis sociala medier. Det är även möjligt för allmänheten idag att erhålla direkt 

förstahandsinformation från aktörer själva, exempelvis från organisationer och 

regeringars egna källor. Läsarna behöver därmed inte längre förlita sig på gatekeepers 

utan kan själva ta reda på den information de söker. Den etablerade journalistiken är 

inte längre en privilegierad källa för nyheter Dock kontrolleras fortfarande den 

information redaktioner och byråer får via källor och andra medier på korrekt sätt, en 

kontroll som en enskild person kanske inte har möjlighet till att genomföra
55

. 

 

4.2 Ett medialt beroende 

Västvärldens dominerande ställning över resten av världen började för flera hundra år 

sedan när europeiska länder påbörjade kolonisationen. De europeiska ländernas 

värderingar, lagar och kultur tog över det koloniserade landets ursprungliga 

motsvarigheter, oftast med våld
56

. Bland de faktorer imperialismen förändrade som 

mest, fanns språket och religionen. Inhemska språk ersattes av de stora språken, 

spanska, franska och engelska, på samma sätt som inhemska religioner ersattes av 

kristendomen
57

. Med nytt språk och ny religion försattes de koloniserade länderna i en 

beroendeställning. Med en svagare utveckling inom både teknik och ekonomi 

hamnade kolonialländerna direkt i en underlägsenhet, då de inte kan försvara sig eller 
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54
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55
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skydda sig från den nya beroendeställningen. Än idag kan mönster upptäckas av 

västvärldens imperialism, även inom den mediala världen.   

 

Västvärldens dominans inom dagens nyhetsrapportering demonstreras genom att det 

är de tre globala nyhetsjättarna AP, Reuters och AFP som i det stora hela sätter ribban 

för nyhetsrapporteringen i världen. Två byråer är europeiska och en amerikansk. Det 

är dessutom från dessa tre jättar som nationella byråer, exempelvis TT, samlar stor del 

av sin information ifrån. Detta innebär att det är AP, Reuters och AFP som grovt sagt 

bestämmer hur världen ska framställas
58

.  

 

”They tell us what is ”the news””.
 59

  

 

De länder som med sin starkare ekonomiska ställning också har en starkare politisk 

ställning internationellt, rapporteras det kring mer regelbundet. Kring de lägre rankade 

länderna rapporteras det mer sporadiskt om, och då kring större händelser
60

. I sin 

klassiker från 1965 menar Galtung och Ruge att de internationellt lägre rankade 

länderna får en annorlunda rapportering om sig. Nyheterna handlar oftast om 

elitpersoner, negativa och oväntade händelser. Rapporteringen sker oftast efter ett 

mönster av stereotyper som bekräftas via nyhetsrapporteringen kring dessa lägre 

rankade länder. Stereotyper som att länderna är farliga, styrda av en elit, och som bara 

finns till för att uppfylla högre rankade länders behov
61

. MacGregor (2013) är inne på 

samma spår när han diskuterar vanliga kontroverser kring nyhetsbyråerna, som att 

nyhetsrapporteringen blir västerländskt vinklad. Han nämner också 

medieimperialismen, att de västerländska nyheterna med västerländska värderingar 

och ideal, underlättar de högre rankade ländernas påverkan på de lägre rankade 

                                                        
58

 MacGregor. 2013. International news agencies. I Journalism: New challanges, Fowler- Watt & 
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länderna
62

. Detta gäller i allra högsta grad även de svenska medierna där liknande 

material finns.   

 

”Den världsbild som presenteras i de svenska massmedierna är ett resultat av vad som finns 

tillgängligt och vad de enskilda medierna bedömt vara av intresse.”  

 

 

4.2.1 Skiften i världsdominansen  

Det finns dock motsägelser mot den beroendeställning övriga världen sägs ha 

gentemot västvärlden. Med dagens teknik och möjligheter att själv leta information på 

internet är människor inte längre lika beroende av mediernas bild av världen för att 

kunna skapa en egen bild av den
63

. Nyheter sprider sig via den nya tekniken till och 

från världens alla hörn, oberoende av de traditionella medierna
64

. Redaktioner världen 

över är inte längre beroende av nyhetsbyråerna för att få information från ställen som 

inte täcks av egna utrikeskorrespondenter. Det går enkelt att hitta den informationen 

på internet idag. En värld som är i ständig förändring, både gällande maktförhållanden 

och ekonomi, börjar färga av sig på medier och nyhetsbyråer. De tre stora 

internationella nyhetsbyråerna börjar fokusera mer och mer på Asien och Afrika, 

exempelvis. I länder som får bättre ekonomi och förändrad politik, skiftar också 

förhållanden och mediebehovet ökar
65

. För de globala nyheternas spridning idag är 

det inte längre ett måste med de stora nyhetsbyråerna. Men de rapporterar från ställen 

som annars inte hade blivit hörda och sällan eller aldrig blir uppmärksammade. Det 

kan handla om både farliga områden och avlägsna områden i världen. Detta medför 

också en vinkling, då det är byråernas västerländska rapportering, syn på nyheter och 

vem som ska höras som till stor del definierar den globala rapporteringen
66

.  
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4.2.2 Etnocentrism 

Etnocentrism innebär att man har ett perspektiv där allt annat sätts i relation till sin 

egen grupp eller kultur. Här riskerar västerländska globala nyhetsbyråer bli 

etnocentriska i sin rapportering, något som kan komma att påverka en världsbild som 

påverkar människor världen över. En amerikansk och västeuropeisk medial dominans 

leder till att detta blir normen som ”vi” och resten av världen blir 

stereotypiska ”dom”
67

. Det blir svårt för mindre kulturer och folkslag att ta sig fram 

och göra sin röst hörd i en dominans som denna. Dock är det som sagt de stora 

byråerna som rapporterar från avlägsna ställen och låter olika människor komma till 

tals. Det är journalistikens uppgift att se till att rapporteringen inte bara kretsar kring 

katastrofer från dessa platser.  
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5. Metod 

 

Nedan följer en beskrivning av den kvantitativa insamlingsmetoden av 

analysenheterna som ligger till grund för föreliggande uppsats.  

 

5.1 Urval 

De tidningar som undersöks är Södermanlands Nyheter och Svenska Dagbladet. Detta 

då SN är en lokaltidning och SvD är en storstadstidning. Varför just de tidningarna 

valdes beror på tidigare kunskap och erfarenhet av och om tidningarna, samt det 

intressanta i att undersöka två olika typer av tidningar. Undersökningen fokuserar 

endast på utrikessidorna, och inte andra artiklar som berör utrikesnyheter i andra delar 

av tidningen. Detta gör att ekonominyheter exempelvis inte finns med i följande 

uppsats, inte heller sport eller första sidan.  

 

Tidsperioden som valdes blev de första måndagarna och tisdagarna varje månad. 

Vissa månader börjar på en tisdag, därför valdes måndag och tisdag som började 

tillsammans. Året som undersöks är 2013, då det ligger nära i minnet och ökar 

aktualiteten. Undersökningen tros visa tendenser för hur respektive tidningars 

utrikesrapportering såg ut under 2013. Ett internt bortfall förekom, den 1 april i SN. 

Detta berodde på att det var annandag påsk och därför kom tidningen inte ut den 

dagen. Inget internt bortfall förekom från SvD under samma period.  

 

Insamlingsmetoden har gått efter en kvantitativ struktur, se nedan i avsnitt 5.2
68

. 

Sökmetoden gjordes digitalt, se avsnitt 5.4. Microsoft Excel valdes som 

uppställningsprogram för matrisen. Tidningarna lästes och protokoll fördes samtidigt. 

159 av analysenheterna är texter från SN, och 214 är från SvD. Totalt blev det 373 

analysenheter, det vill säga textartiklar. Alla texter på utrikessidorna räknades. För 

analysen av resultatet användes räkning med papper och penna av de olika variablerna 

och variabelvärdena. Totalt användes nio variabler, se avsnitt 5.5.  
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5.2 Kvantitativ analys 

Undersökningen har utförts kvantitativt
69

. Den kvantitativa undersökningen är 

induktiv i sin struktur, vilket betyder att vi har dragit slutsatser från empirisk fakta och 

använt oss av en induktiv metod
70

. Reliabiliteten är stark i undersökningen då 

premisserna har testats intersubjektivt, vilket betyder öppet och gör det möjligt för 

vem som helst att göra exakt samma undersökning igen
71

. Alltså, med en öppet 

redovisad undersökning är det möjligt att ifrågasatta men även efterlikna denna 

undersökning.  

 

5.3 Kompletterande intervjuer  

För att få svar på frågor som dök upp under undersökningens gång, och få djupare 

kunskap om respektive tidning samt TT:s tillvägagångssätt, historia och annat, 

utfördes kompletterande intervjuer. Med Göran Carstorp, SN:s chefredaktör, utfördes 

intervjun via telefon. TT:s utrikeschef Josef el Mahdi svarade på frågorna via e-mail 

och kompletterande frågor via telefon. SvD:s utrikesredaktör Jesper Sundén, och 

redaktionschef Olle Zachrison, svarade på frågorna via e-mail.  

 

5.4 Tillvägagångssätt 

Digital prenumeration skaffades för båda tidningar för att enkelt få en överblick och 

en enkel tillgänglighet av materialet. SvD undersöktes via en app i en iPad, SN nåddes 

via datorn som pdf- filer. För att nå artiklarna användes sökfunktionen i respektive 

tidning, där datumen användes som sökord. Väl på rätt datum och tidning bläddrades 

utrikessidorna fram och då började kodningen, se definitioner nedan under avsnitt 5.5.  

 

5.5 Variabeldefinitioner 

Nio variabler användes i kodningen. Dessa är när, vad, var, vem, artikelstorlek, 

artikeltyp, närvaro, bild och fotograf. Inom variabeln om vad artikeln handlade om 

användes sju variabelvärden, exempelvis krig och politik. Se bilaga 1 för utförliga 

definitioner.  
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5.6 Metodkritik 

En kvantitativ undersökning som denna är tacksam att utföra då det sker en kategorisk 

insamling av dokumenterat material. Totalt samlades det in 373 analysenheter, varav 

214 från SvD och 159 från SN. När insamlingen väl har skett finns kodningen på 

papper att visas upp för den det kan beröra. Dock kan den mänskliga faktorn påverka 

även i denna typ av undersökningar. Sådana fel är endast våra egna.  

 

I kodningen har egna tolkningar använts i kategoriseringarna av texterna. Den del av 

kodningen där egna tolkningar har tagit mest plats är i V2, alltså vad artikeln handlat 

om. Vid svåra bedömningar har uppsatsförfattarna gemensamt tagit beslutet om 

kategorin. Tidningarna kodades var för sig, men för att undvika missförstånd och 

olikheter i kodningen gjordes de första cirka 40 analysenheterna tillsammans. Detta 

för att minimera risken att analysenheterna kunde uppfattas som olika typer av text 

exempelvis och för att öka reliabiliteten i kodningen. Vid minsta tvekan uppstod ett 

resonerande kring kodsvaret tillsammans. Induktiva slutsatser kan dock ses som 

osäkra då de ska ha en möjlighet till falsifiering. Än så länge kan slutsatsen ses som 

en provisorisk sanning
72

.  

 

Variabelvärdet V3, som handlar om vilka länder texten handlar om, är en 

tolkningsfråga. Texter där fler än ett land omskrivs benämns som texter med fler 

aktörer. Detta kan påverka resultatet, då länder inte står ut individuellt. Variabelvärdet 

V7, reporters närvaro, var även det en svår bedömningsfråga. I flera artiklar är det 

svårt att utläsa om reportern varit på plats eller ej. Här har osäkra beslut tagits 

tillsammans. Dock har detta variabelvärde inte använts aktivt i undersökningen, varför 

det inte bör spela någon avgörande roll för resultatet. Variabelvärdena V8 och V9, 

bild och fotograf användes i kodningen. Dock har denna information inte använts, då 

det inte ansågs relevant för frågeställningarna. Tyvärr måste urval göras i 

undersökningar som denna, varför exempelvis bild, fotograf och artikeltyp inte har 

använts.  

 

Undersökningen är fokuserad på utrikessektionerna i SN och SvD. Detta gör att andra 

nyheter, så som ekonominyheter, ledare och förstasidor inte kommer med i 
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undersökningen. Att ekonomi- och sportdelen inte är med i undersökningen är det 

författarna tror påverkar mest.  

 

I resultatdelens redovisas procentsatser, vilka har avrundats upp eller ner till jämna 

procent. Det blir smärre skillnader, men fördelen med att slippa kommateringar och 

precisionen övervinner detta. Vid för små procentsatser har procentindelningen valts 

bort, då det är för små procentsatser, exempelvis i avsnitt 6.1 om Västindien.  

 

Då en fjärdedel av Ryssland ligger i Europa, har landet definieras som Asien. Vi har 

valt definitionen av geografiska skäl, inte på grund av det politiska läget
73

. Därför står 

vi fast vid beslutet att ha kvar Ryssland under Asien. Att Afghanistan har definierats 

som Mellanöstern bör också förklaras. Detta valdes då vi ansåg att det är en generell 

uppfattning att landet tillhör Mellanösternområdet
74

.  Mexiko har definierats som 

Nordamerika. Även detta kan diskuteras, men vi har valt att följa 

Nationalencyklopedins definition
75

.  

 

Tidsurvalet kan påverka utfallet av undersökningen. Detta då undersökningen har 

fokuserat på två dagar i följd, måndagar och tisdagar. Resten av veckan kan nyheter 

ha omarbetats och mer information kan ha kommit fram. Att de två dagarna direkt 

efter helger har valts kan även det påverka rapporteringen. Det är möjligt att vissa 

länder eller ämnen kan ha diskuterats i medierna under veckans och månadens övriga 

dagar, mer om detta under avsnitt 7. Då den undersökta perioden endast visar två 

dagar per månad och tidning kan resultatet inte sägas vara representativt. Dock anser 

vi att det visar tendenser till hur utrikesrapporteringen ter sig i de respektive 

tidningarna. Exempelvis har stickprov gjorts ur verktyget Retriever Research 

(Mediearkivet) på bland annat Argentina och Kanada, då de inte nämndes alls under 

den undersökta perioden. Då nämndes Argentina 4 gånger under hela 2013 på 

utrikessidorna i SN. I SvD nämns Argentina 11 gånger under samma år. Exemplet 

Kanada visar 6 texter i SN och 10 texter i SvD. Detta visar att respektive land inte 

nämns så många gånger, vilket kan visa att det urval som har gjorts i undersökningen 

visar tendenser. Stora händelser har skett under de dagarna av månaden som inte 
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ingått i undersökningen. Till detta hör Nelson Mandelas död den 5 december 2013
76

, 

som skedde på torsdagen efter de undersökta dagarna. Därför hamnade händelser som 

denna inte i vår undersökning.  

 

 

6. Resultat 

 

Här redovisas resultatet av den kvantitativa undersökningen och de intervjuer som 

gjorts. Det kvantitativa resultatet redovisas med diagram och kompletterande text.  

 

6.1 Vilka geografiska områden rapporteras det om på SN och SvD:s 

utrikesredaktioner? 

Den kvantitativa undersökning som gjorts har resulterat i totalt 373 texter i SvD och 

SN sammanlagt. Av dessa är 159 texter från SN och 214 texter är från SvD. Vi 

kommer nu att redovisa världsdel för världsdel hur rapporteringen ser ut i antalet 

texter per land. 

 

 

Figur 4. Antal texter i SN och SVD per land i Asien.  
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Av totalt 214 texter nämns Asien, se figur 4, i 48 texter på SvDs utrikessektion under 

den undersökta perioden, vilket gör att Asienrapporteringen uppgick till cirka 23 

procent av den totala utrikesrapporteringen. Kina och Pakistan har fått mest utrymme 

i SvD. SN hade under samma period totalt 159 artiklar, se ovan. Av dessa handlade 38 

texter om Asien, vilket blir cirka 24 procent av utrikesrapporteringen. I likhet med 

SvD: s resultat hamnar Kina i toppen även här.  

 

Kina är världens mest folkrika stat med 1,3 miljarder invånare, vilket innebär att en 

femtedel av världens befolkning är kineser
77

. Sverige har även ett bra förhållande till 

landet, och var den första av västvärldens läder att upprätta diplomatiska relationer 

med Kina på 1950- talet
78

. Dock ligger Asien långt bort från Sverige, både vad gäller 

tid och rum, men även kulturmässigt. Trots det kan Kina ses som en typ av elitnation, 

främst då landet är världens andra största ekonomi, efter USA
79

. Och händelser i 

elitnationer är intressanta för omvärlden, speciellt för västvärlden, som nämns i punkt 

nio i Galtung och Ruges kulturella hypoteser
80

. På punkt sju i samma modell, där 

Galtung och Ruge menar att om en händelse redan har etablerats som en nyhet, så 

förblir den det ett tag. Detta gäller också om Kina nämns frekvent, då skapas nyheten 

och aktualiteten kring detta, och den fortsätter således ett tag till
81

.  

 

En fjärdedel av rapporteringen om länder handlar om Asien. Den europeiska 

koloniseringen spred sig runt om i världen, så även i Asien
82

. Dock har de flesta 

länderna lyckats behålla både språk och religion, vilket kan vara en anledning till att 

beroendeställningen inte är lika stark som på andra håll i världen
83

. Med Kina och 

Ryssland i spetsen får Asien en starkare internationell ställning, på grund av den 

politiska makten länderna har genom att vara en medlem i Förenta Nationernas (FN) 

säkerhetsråd
84

. Geografiskt mindre länder och de mindre utvecklade länderna får inte 

lika mycket utrymme under den undersökta perioden som elitnationerna Kina och 
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Ryssland. Exempelvis nämns Kambodja 1 gång av SvD och Kuwait 1 gång av SN 

under den undersökta perioden. Detta visar att det ofta stämmer att de lägre rankade 

länderna får mindre uppmärksamhet och företrädesvis när det gäller relationer med 

västvärlden
85

. Det finns alltså kvar en medial dominans kring de mer utvecklade 

länderna.  

 

 

Figur 5. Antal texter i SN och SVD per land i Afrika.  

 

Av totalt 214 texter nämns Afrika, se figur 5, i 19 texter på SvDs utrikessektion under 

den undersökta perioden, vilket gör att Afrikarapporteringen uppgick till 8 procent av 

den totala utrikesrapporteringen. Det är Nigeria och Sydafrika som har fått mest 

utrymme i SvD. SN hade under samma period totalt 159 artiklar, se ovan. Av dessa 

handlade 11 texter om Afrika, vilket blir cirka 7 procent av utrikesrapporteringen. 

Mali och Kenya delar förstaplatsen i SN:s rapportering.  

 

Trots att rapporteringen ligger på 8 respektive 7 procent från tidningarna, är det inte 

samma länder i fokus. Mali som SN skriver om är ett av världens fattigaste länder
86

. 

Även Kenya är ett fattigt land trots en ökande välfärdskurva under de senaste åren. Än 

så länge är Kenya, liksom Mali, beroende av internationellt bistånd
87

.  
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SvD har valt att lägga sin fokus på Sydafrika och Nigeria. Nigeria är det mest folkrika 

landet i Afrika
88

. Sydafrikas utveckling går framåt. Landet är Afrikas ekonomiska 

maktcentrum och ses även som ett medelinkomstland
89

. Med sin växande ekonomi ses 

Sydafrika som en elitnation i Afrika. Det är dessa 4 länder som ligger i toppen för 

tidningarnas respektive utrikesrapportering gällande Afrika. Alla de 4 nyss nämnda 

länder präglas av konflikter, fattigdom och korruption. Dessa saker kombinerat gör att 

länderna, och Afrika i sig, ses som lägre rankade internationellt. Detta ses kring 

rapporteringen. Faktum är att av de 54 länder som finns i Afrika,
90

 nämns bara 13 i 

SN och SvD. En etnocentrism där Afrika hamnar i en medieskugga syns, vilken 

påverkar den bild människor får av Afrika och världen i stort, trots att det är ett känt 

problem bland journalister
91

. På detta sätt bidrar medier som SN och SvD till att det är 

svårare för kulturer och länder som inte hör till västvärlden att göra sig hörda och få 

medialt utrymme
92

. 

 

Figur 6. Antal texter i SN och SVD per land i Mellanöstern.  

 

Av totalt 214 texter nämns Mellanöstern, se figur 6, i 28 texter på SvDs utrikessektion 

under den undersökta perioden, vilket gör att Mellanösternrapporteringen uppgick till 

cirka 13 procent av den totala utrikesrapporteringen. Syrien och Egypten är de länder 

som har fått mest utrymme i SvD. SN hade under samma period totalt 159 artiklar, se 
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ovan. Av dessa handlade 23 texter om Mellanöstern, vilket blir cirka 14 procent av 

utrikesrapporteringen. Syrien kommer på förstaplats med Iran på andraplats. 

 

Även kring Mellanöstern ligger tidningarna nära varandra i rapporteringen. SvD 

skriver om Mellanöstern i 13 procent av materialet under undersökt period, och SN 

ligger på 14 procent. Båda tidningar skrev mest om Syrien, anledningen till det är 

inbördeskriget och den humanitära katastrof som i skrivande stund än pågår, som en 

följd av arabiska våren
93

. Här finns många komponenter bland Galtung och Ruges 

hypoteser om vad som skapar en nyhet. Den första hypotesen handlar om frekvens, 

vilket stämmer väl in på situationen i Syrien. Kriget och krisen som fortfarande pågår 

är av stor omfattning, vilket behandlas av hypotes nummer två. Även denna händelse 

är numera etablerad och det skrivs regelbundet i olika medier om kriget. Det stämmer 

med hypotes nummer sju
94

. Stöd inom forskningen finnes till anledningen att Syrien 

är det mest uppmärksammade landet i Mellanöstern under den undersökta perioden.  

Israel nämndes 1 gång under undersökningsperioden, av SvD, likadant med 

Västbanken och Palestina som inte nämndes någon gång av någon av tidningarna. 

Detta trots att Jerusalem är en av världens mest journalisttäta städer. De korta 

avstånden i området gör Jerusalem till ett strategiskt läge i Mellanöstern, även det 

faktum att Jerusalem är mitt i centrum för det ständiga orosläget i konflikten mellan 

Palestina och Israel
95

. Dock visar stickprov under övriga dagar under året att 

exempelvis Israel nämns mer under de dagar som inte denna undersökning tagit del av. 
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Figur 7. Antal texter i SN och SVD per land i Europa.  

 

Av totalt 214 texter nämns Europa, se figur 7, i 60 texter på SvDs utrikessektion 

under den undersökta perioden, vilket gör att Europarapporteringen uppgick till cirka 

28 procent av den totala utrikesrapporteringen. Av dessa 28 procent är det Europa 

som helhet och Italien som har fått mest utrymme i SvDs utrikessektion. SN hade 

under samma period totalt 159 artiklar, se ovan. Av dessa handlade 55 texter om 

Europa, vilket blir cirka 35 procent av utrikesrapporteringen. Tyskland och Norge 

hamnar längst upp på SvD:s rapportering.  

 

Här syns det att SN fokuserar mer än SvD på vårt närområde, med hela 35 procent av 

sin utrikesrapportering på Europa. SvD kommer dock inte långt efter med 28 procent. 

Detta visar att det som är närmast Sverige, både i rum, tid och kultur är det viktigaste 

för båda redaktionerna och därmed läsarna
96

. Det stämmer överens med Henk Prakkes 

nyhetsvärderingsmodell, som menar att de viktigaste kriterierna för att en nyhet ska 

uppmärksammas är kortast möjliga tidsmässiga avstånd, kulturellt avstånd och 

rumsligt avstånd
97

. Intressant att det rapporteras betydligt mycket mer kring 
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nordvästra Europa än kring sydöstra Europa. Bland annat nämns Vitryssland, Kosovo, 

Serbien, Grekland och Kroatien, få tillfällen under den undersökta perioden. Däremot 

nämns Norge, Belgien och England flertalet gånger. Även här spelar slumpen in, då 

Grekland nämns 11 gånger under hela 2013 i utrikesrapporteringen och Serbien 

nämns 6 gånger, båda i SN. Detta visar också att det rumsliga avståndet har stor 

betydelse. Europa stämmer in på samtliga av Prakkes kriterier och det blir således 

naturligt att Sveriges närområde är det medieanvändarna vill ha mest rapportering 

kring. En stor faktor att ha med är att Sverige är medlemmar i Europeiska Unionen 

(EU), vilket gör att många lagar och regler är samma inom hela unionen. Detta leder 

vidare till att ett annat lands problem eller välgång påverkar Sverige. SvD:s 

utrikesredaktör Jesper Sundén mena att gränsen mellan inrikes- och utrikesnyheter 

blir allt mer suddig
98

. Därför är en stadig rapportering kring hela Europa lika relevant 

för läsarna som den svenska inrikesrapporteringen.  

 

Belgien nämns 5 gånger av SN och 3 gånger av SvD. Hela Europa, det vill säga texter 

som berör hela eller flera länder i Europa, nämns däremot 8 gånger av SvD och 5 

gånger av SN. Dessa hänger ofta ihop, då Europanyheter ofta skrivs från EU:s 

huvudkontor som ligger i den belgiska staden Bryssel. SvD har en 

utrikeskorrespondent på plats i Bryssel, likt de flesta stora tidningarna. Detta trots att 

de stora nyhetsbyråerna har en intensiv täckning av EU
99

. Bland annat har TT sin 

enda utrikesstationerade reporter på plats i Bryssel
100

.  

 

Att så stor del av utrikesrapporteringen är koncentrerad till Europa och Nordamerika 

beror på att runt 60 procent av världens nyhetsjournalister är stationerade där. En av 

anledningarna till detta är att Europa och USA ses som ekonomiska maktcentrum, och 

en stor del av utrikesrapporteringen utgör affärsnyheter. Kunderna till nyheterna är 

således intresserade av ekonomiska utrikesnyheter och därför är journalisterna 

koncentrerade i aktuella områden
101

. Även om denna undersökning inte undersöker 

ekonomiska utrikesnyheter är det ändå relevant att en så stor del av den globala 

journalistiken skrivs i USA och Europa.  
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Figur 8. Antal texter i SN och SVD per land i Sydamerika. 

 

Av totalt 214 texter nämns Sydamerika i 6 texter på SvDs utrikessektion under den 

undersökta perioden. SN hade under samma period totalt 159 artiklar, av vilka 3 

texter handlade om Sydamerika, se figur 8.  

Tre av Sydamerikas länder finns med i rapporteringen under den undersökta perioden, 

och sammanlagt nämnda 9 gånger. Vid en jämförelse med Prakkes värderingsmodell 

finns en förklaring på varför. Sydamerika ligger lågt bort från Sverige, tidsskillnaden 

är stor liksom de kulturella skillnaderna. Sydamerika och Sverige delar inte heller 

samma politiska struktur eller geografi, vilket också hade kunnat bidra till en ökad 

rapportering
102

. De diktaturer som tidigare präglat Sydamerika är nu borta till stor del, 

vilket också får som orsak att världsdelen växer ekonomiskt
103

. Rapporteringen från 

Sydamerika kan då bero på mediernas och nyhetsbyråernas etnocentrism. 

Sydamerikas problem och händelser ses inte som lika nyhetsmässigt viktiga som 

närmare händelser, då nyhetsbyråer och medier utgår från de europeiska 

värderingarna och avstånd. När det skrivs lite om ett område, då etableras inte landet 

eller området, och frekvensen sjunker, som Galtung och Ruge menar i hypotes ett och 

sju
104

. TT arbetar just nu med att hitta en stinger att samarbeta med i Sydamerika för 
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att utöka rapporteringen från den delen av världen
105

. Inte heller SvD har någon 

utrikeskorrespondent eller stringer i Sydamerika.  

 

 

 

Figur 9. Antal texter i SN och SVD per land i Västindien. 

 

Av totalt 214 texter nämns Västindien i 2 texter på SvDs utrikessektion under den 

undersökta perioden. SN hade under samma period totalt 159 artiklar, av vilka 2 

texter handlade om Västindien. Båda tidningar har endast skrivit om Kuba, se figur 9. 

 

Kuba är sedan 50- talet en kommunistisk enpartistat, och sedan 60- talet har USA en 

sträng handelsblockad gentemot landet
106

. Kuba är ett av de mest censurerade 

länderna i världen, där staten kontrollerar medierna. Genom att ha noga kontroller av 

vilka inhemska journalister som reser in och ut ur landet, och vilka utländska 

journalister som kommer in i landet, är det svårt att få opartisk information från 

landet
107

.  Detta är ett problem för internationella nyhetsbyråer
108

 och bidrar till den 

knapphändiga rapporteringen kring Kuba.  
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Figur 10, Antal texter i SN och SVD per land i Nordamerika. 

 

Av totalt 214 texter nämns Nordamerika i 21 texter på SvDs utrikessektion under den 

undersökta perioden, vilket gör att den Nordamerikanska rapporteringen uppgick till 

10 procent av den totala utrikesrapporteringen. Av dessa 10 procent är det USA och 

Mexiko som nämns, se figur 10. 

SN hade under samma period totalt 159 artiklar. Av dessa handlade 20 texter om 

Nordamerika, vilket blir 13 procent av utrikesrapporteringen. Även av dessa nämns 

USA och Mexiko, se ovan.  

Kanada nämns inte i någon text under den undersökta perioden. Även om Kanada och 

USA är lika varandra kulturellt, är inte Kanada lika internationellt mäktigt. USA 

dominerar i Nordamerikas utrikesrapportering. Mexiko har en begränsad benämning i 

förhållande till USA. USA är världens mäktigaste land och en supermakt. Sverige har 

dessutom nära relationer till landet och mycket av det USA gör påverkar 

världspolitiken. Landet är ständig medlem i FN:s säkerhetsråd
109

 och även i G7, 

tidigare G8
110

. Flera av Galtung och Ruges hypoteser stämmer in i rapporteringen 

kring USA, så som att många saker kombinerade gör att USA skulle kunna kallas den 

ultimata elitnationen, som innehåller många elitpersoner
111

. Sverige delar också en 
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kulturell meningsfullhet, hypotes fyra, med USA. Som västvärldens ledare blir USA:s 

nyheter Sveriges intresse. Att en av de största nyhetsbyråerna, AP, är amerikansk 

visar även på USA:s mediala dominans över världen, och även resten av västvärlden.  

 

Mexiko ses som ett väldigt farligt land för journalister att verka i
112

. Det råder kraftig 

självcensur hos medierna, till följd av hot, våld och mord från bland annat 

drogkarteller, men även från polis och myndigheter. Få vålds- och mordfall klaras upp 

och därför väljer medierna att hålla band på sig själva
113

. Detta i kombination med en 

svag internationell ställning gör att rapporteringen inte är så frekvent från Mexiko. 

 

 
Figur 11, Antal texter i SN och SVD per land i Oceanien. 

 

Av totalt 214 texter nämns Oceanien i 3 texter på SvDs utrikessektion under den 

undersökta perioden. SN hade under samma period totalt 159 artiklar. Av dessa 

handlade 3 texter om Oceanien, se figur 11.   

Då Oceanien är så långt bort man kan komma från Sverige, både i tidsskillnad och 

rumsligt avstånd, är rapporteringen inte så oväntad. Vardagsliv och händelser som 

inte är exceptionella räcker inte hela vägen till Sverige, vilket Prakke nämner
114

.  

SvD:s utrikesredaktör Jesper Sundén menar att tidningen inte har resurser att ha 

utrikeskorrespondenter eller stringers på plats, och har då prioriterat bort bland annat 

Oceanien
115

.  
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Texter med fler länder 

I texter med fler länder räknas de texter där fler än ett land nämns, men även flera 

världsdelar eller organisationer. Av totalt 214 texter i SvD:s utrikesrapportering 

nämns fler än 2 länder i 28 texter. Många av de aktuella texterna handlar om FN, EU 

eller flera länder inom Europa. Ett exempel är SvD:s utrikeskorrespondent Teresa 

Küchler som den 4 juni 2013 skrev en artikel som handlar om ett kyligt EU under ett 

ryskt toppmöte, se bilaga 2, textexempel 1. Denna artikel nämner flera länder och EU 

som organisation och är därför definierad som en text med fler aktörer. I SN finns det 

3 texter, av de totalt 159 där fler än ett land nämns. I flera av dessa texter med 

landskombinationer pågår en konflikt, inrikes och/ eller utrikes, bland annat mellan 

Palestina och Israel
116

. Det handlar också om oväntade händelser, vilka är några av 

kriterierna vi finner bland Galtung och Ruges hypoteser
117

. Ett exempel är artikeln 

från den 5 augusti i SN, som handlar om USA och Jemen, se bilaga 2, textexempel 2. 

Artikeln handlar om att USA stängde ner sin ambassad i Jemen som följd av hot från 

terrorgrupper. Då lika mycket vikt ges åt båda länder, är denna artikel definierad som 

en text med flera aktörer.  
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6.2 Vilka ämnen rapporteras det om på SvD:s och SN:s utrikessektioner? 

 

Figur 12, ämnesrapporteringen i Svenska dagbladet 2013. 

 

I figur 12 visas det att SvD:s rapportering från Nordamerika, Europa och Asien 

handlar mest om politik. I Mellanöstern och Sydamerika är brott och straff det 

vanligaste ämnet, när det i Afrika är brott och straff samt krig som står högst upp på 

nyhetsagendan. Västindien och Oceanien har både politik, event, samhälle, brott och 

straff samt naturkatastrofer i toppen.  

 

Figur 13, ämnesrapporteringen Södermanlands nyheter 2013. 
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SN:s rapportering, se figur 13, visar att nyheterna från Asien, Europa och Afrika 

handlar mest om politik, och i Mellanöstern mest om krig och politik. Nordamerikas 

rapportering kretsar kring kris, samhälle och politik, och Sydamerika om konflikt och 

politik. Västindien och Oceanien handlar även här om både politik, naturkatastrofer 

och event.  

 

Resultatet är lika kring flera områden och ämnen i SN och SvD, vilket tyder på en 

effektiv agenda- setting hos tidningarna. Läsarna blir serverade med kombinationerna 

länder och ämnen, och tidningarna berättar för läsarna om vad de ska tycka, med inte 

vad de ska tycka
118

. SvD:s utrikesredaktör, Jesper Sundén, menar att rapporteringen är 

en naturlig följd av de största händelserna, vilket gör att rapporteringen kan tyckas bli 

förutsägbar. Sundén menar vidare att det är därför krigsrapporteringen är mer frekvent 

från Afrika och Mellanöstern, då det är där krig pågår. Exempel på detta är en artikel i 

SvD från den 4 februari 2013, där det talas om faran för sjukvårdspersonal i krigets 

Syrien, se bilaga 2, textexempel 3.  

 

Tyngden kring Europa, Nordamerika och Asien läggs på politik. Som tidigare 

diskuterats, Europas och Nordamerikas politik berör Sverige på ett direkt plan och 

därför är det viktigt att hålla allmänheten uppdaterad om det som händer i den 

politiska världen. TT:s utrikeschef el Mahdi menar att det inte är konstigt att de 

svenska medierna fokuserar mer på västvärlden och Europa, det är naturligt att vara 

mer intresserad av sitt eget område
119

, se mer utförlig beskrivning under avsnitt 6.6. 

I båda tidningarna ligger politiken i Europa långt före de andra ämnena, med brott och 

straff strax efter. Även det är ett ämne som berör Sverige och som är viktigt att få 

information om. Ämnet politik handlar till stor del om politiken inom EU, vilket kan 

ses som en pågående nyhetstrend
120

. En notis i SN den 7 oktober 2013 är en sådan 

artikel, som handlar om tobaksreglerna i EU, se bilaga 2, figur 4.  

 

Rapporteringen om Asien kretsar mest kring politik och kris på båda tidningarna. 

Även naturkatastrofer ligger högt upp på båda tidningarna, vilket visar att negativa 
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nyheter har ett större nyhetsvärde än de positiva, som Galtung och Ruge talar om. 

Speciellt om avståndet till landet är stort, vilket är fallet i Asien. TT försöker 

rapportera mer om händelser i Asien
121

, vilket visades den 4 februari 2013 i SN, där 

en notis om Kinas maktelit visar hur de lever en extravagant livsstil, se bilaga 2, 

textexempel 5.   

 

”De u-landshändelser som äger företräde i den västerländska nyhetsförmedlingen är de som 

berör dessa länders relationer med Europa och USA samt de som beskriver konflikter.”
122

 

 

I Afrika hamnar Krig och Samhälle i topp i SvD. Båda ämnen kan ses som typiska för 

rapporteringen kring Afrika, en stereotyp som påverkas av nyhetstrender, vilka 

bestämmer fokuspunkten inom journalistiken
123

. Konflikter och krig hamnar ofta på 

agendan i u-ländernas utrikesrapportering
124

. SN har ett annat fokus på rapporteringen 

kring Afrika under samma period, vilket är intressant. Trots att mycket av båda 

tidningarnas rapportering kommer från nyhetsbyråer, visas det att likriktningen inte är 

så stor om just Afrika. SN:s huvudfokus i Afrika låg på politik, dock strax följt av 

Kris och Brott och straff. Se exempelvis en artikel från 5 mars, 2013 i SN om valet i 

Kenya, bilaga 2, textexempel 6. 

 

Även Kris och Brott och straff är negativa händelser, vilket bevisar påstående ovan att 

negativiteten styr värderingen från u- länder. TT har de västerländska byråerna som 

främsta källor, även om de strävar efter att missa så lite av det globala nyhetsflödet 

som möjligt. Genom att sända sina egna journalister på kortare resor eller köpa in 

material från frilansare och stringers, är ambitionen att få bästa möjliga rapportering 

med de resurser som finns att tillgå
125

.  

 

SvD toppar Mellanösternrapporteringen med Brott och straff följt av Krig. SN har 

Krig och Politik på delad förstaplats. Detta är ett resultat av det oroliga läget i 

Mellanöstern, med speciellt fokus på Syrien. Det som började som en följd av den 
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arabiska våren 2011 har nu utvecklats till ett fullskaligt inbördeskrig
126

. Att det 

rapporteras så mycket från Syrien beror på att kriget har pågått ett tag och nu finns det 

journalister på plats. Att rapportera från oroliga områden är nödvändigt för att 

allmänheten ska få veta hur det är och vad som händer
127

.  Det är även ett otroligt 

farligt uppdrag. Syrien är idag världens mest farliga land för journalister, Reportrar 

utan gränser beskriver det som att spela rysk roulett. I rapporten från 2013, hade fler 

än 110 journalister dött i Syrien
128

. I rapporten beskrivs hur allt har skrivits och att det 

inte finns något mer att skriva om än allt elände som hänt. Detta exemplifieras i en 

notis från SN den 3 juni 2013, där det berättas om att det finns ett stort hjälpbehov i 

Syrien. Omkring 1500 personer var sårade och i akut behov av medicinsk behandling, 

se bilaga 2, textexempel 7. Anledningen till att journalisterna verkar och att 

tidningarna trycker texterna är en enkel anledning; Syrien och andra oroshärdar får 

inte försvinna från agendan.  

Som sagt så går det inte att rapportera om allt, det handlar om att försöka välja ut det 

viktigaste för mediets egna användare i det enorma internationella nyhetsflödet. 

Medierna väljer alltså rapporteringsfokus efter sina egna normer och värderingar. 

Detta kan vi jämföra med agenda- setting, medierna presenterar sina läsare för en 

begränsad glipa genom ett fönster. Resten av utsikten, bortvald av redaktionen och 

nyhetsbyråerna försvinner.  Exempelvis har inte SvD utrikeskorrespondenter eller 

stringers i Oceanien eller Sydamerika, då de delarna av världen har blivit 

bortprioriterade. Detta beror främst på resursbrist, och tidningen har valt bort 

världsdelarna till förmån till de närmre Sverige
129

.  
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6.3 Vem rapporterar på SvD:s och SN:s utrikessektioner? 

 

Figur 14, Vilka som rapporterar på SN respektive SvD om utrikesnyheterna. n= 373 

 

I figur 14 ser vi att SN använder material från nyhetsbyråer, främst från TT. Detta är 

vanligt i lokaltidningar som inte har så stora resurser. Det är lokalnyheterna som 

hamnar i fokus, utrikesnyheterna tar nyhetsbyråerna hand om
130

.  Det finns ett skydd i 

att använda byrågenererat material, då certifierade nyheter är en trygghet för tidningen. 

Certifierade nyheter är nyheter från nyhetsbyråer, där osäkerheten är mindre och 

källorna välkända. Nyheten blir inte unik, då den används av fler medier vilket också 

ökar risken med likriktning och okritiskt tänkande
131

.  

 

”Kritiken mot de stora byråernas dominans, inte minst i samband med senare års krig i 

Mellanöstern, har skapat en efterfrågan på andra infallsvinklar.
132

” 

 

Dock är inte nyhetsbyråerna felfria, faktafel och andra fel kan förekomma även där.  

SvD läser alla inkomna nyheter från nyhetsbyråerna, dels för att göra ett urval, men 

även för att kontrollera uppgifterna så att de inte är felaktiga
133

.  

 

Alltså är risken med för mycket byrågenererat material en likriktning i de nyheter som 

når läsaren
134

. Detta gör att de läsare som inte prenumererar på en annan tidning, tar 
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del av andra nyheter eller själv söker information får ett perspektiv på världen. Det 

perspektiv som nyhetsbyrån har. Idag är samhället ett informationssamhälle där 

nyhetsflödet ständigt finns omkring oss, och är svårt att undvika. Åsikter fås från 

olika synvinklar. Idag är inte morgontidningen den enda utrikeskällan längre, utan 

också tv-nyheter, andra tidningar, radio och omgivningen.  

 

Av SN:s 159 texter är 86 från TT, 38 är från TT-AFP. Trots att TT har sin byline 

under de flesta texterna, är det ändå så att TT får det mesta av sitt utrikesmaterial från 

internationella nyhetsbyråer
135

. Alltså kommer det mesta av Sörmlands Nyheters 

utrikesmaterial från utländska nyhetsbyråer.  

 

”Detta har gjort att den bild av världen som förmedlas till de svenska nyhetskonsumenterna i 

huvudsak bestäms av några få internationella nyhetsbyråer.”
136 

 

Av undersökningens alla 373 texter är 303 av dessa skrivna av en eller flera 

nyhetsbyråer. TT:s utrikeschef Josef el Mahdi menar att det förmodligen beror på att 

de flesta svenska tidningar, både lokala och rikstäckande, anser att TT är en viktig 

leverantör av nyhetsbyråtexter. Det är speciellt notiserna från TT som fyller en stor 

del av tidningarna. Vidare menar han att TT:s tjänster ger chansen för tidningarna att 

faktiskt lägga kraft på det de kan bäst, oavsett om det är sport, inrikes eller lokala 

nyheter. TT ger därmed tidningarna chansen att komplettera sina huvudsakliga 

nyheter med utrikesmaterial som de annars inte hade kunnat producera
137

.  

 

Bilaga 2, figur 14 visar att SvD har eget material i tidningen, både från egna utsända 

reportrar, hemmastationerade reportrar och frilansare. Ju större tidning, desto mer eget 

utrikesmaterial producerar och använder den sig av
138

. Dock är majoriteten av alla 

texterna i SvD, skrivna av TT-AFP, hela 52 stycken. Beroendet av byrågenererat 
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material beror till stor del på det rapporterade området, speciellt om det ligger långt 

bort
139

.  

 

TT:s utrikeschef Josef el Mahdi menar att det är vanligt att större tidningar oftast 

använder byråmaterial som utfyllnad i utrikessektionerna, men att de större uppslagen 

ofta är egenproducerat material
140

.  Av totalt 214 texter är 40 av varierande storlek 

och form skrivna av SvD:s egna journalister. Dock är majoriteten av de egna texterna 

stora uppslag, reportage och helsidor, skrivna av tidningens egna reportrar eller av 

frilansare på uppdrag av tidningen. Då är materialet från förstahandskällor, vilket kan 

öka trovärdigheten. Det är alltså främst de mindre texterna, halvsidor, kvartssidor och 

notiser som är byrågenererat material. Det undersökta materialet visar att de flesta 

texterna skrivna endast av SvD är perspektiv och reportage, alltså texter där en 

personlig närvaro och åsikt krävs för texten. En perspektivtext är som en kolumn, där 

journalistens åsikter kommer fram. Dessa går hand i hand med tidningens åsikter, 

varför SvD kan sägas delta i utrikesdebatten. Detta är ett tecken på agenda-setting, då 

läsaren inte bara får läsa om vad de ska tycka, utan även vad de ska tycka. Dock står 

det tydligt i SvD när texten innehåller journalistens egna personliga åsikter, vilket gör 

att tolkningen blir friare.  

 

SN däremot, har inga kolumner eller personliga texter som står för tidningens åsikter. 

Åsikter gömda i texter i SN är därför endast nyhetsbyråernas. SvD kan därmed sägas 

delta i debatten i högre grad än SN, som står som budbärare åt både internationella, 

men också vår svenska, nyhetsbyrå.  

 

6.4 Intervju med SN:s chefredaktör Göran Carstorp 

Att utrikesrapporteringen ser ut som den gör är inte förvånande, enligt chefredaktör 

Göran Carstorp. Han menar spontant nog att det är en sådan snedvridning i 

rapporteringen kring de olika världsdelarna och länderna. Tidningar väljer ofta 

nyheter efter den region som kan intressera läsarna, vilket gör att vissa tidningar 

kanske rapporterar mer om vissa områden än andra. För att SN ska veta vad dess 

läsare vill ha, sker regelbundna undersökningar och möten med prenumeranter. Detta 

för att kunna skapa utrikessidor som intresserar läsarkretsen. Invandrare och 
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nysvenskar intresseras sig oftast för sitt gamla hemland, och vill få mer information 

om detta. Dock måste det vägas upp mot alla läsare, då alla vill ha olika, och en 

blandad bild måste kunna presenteras.  

 

Eftersom utrikessidorna oftast görs efter TT:s förslag, brukar tidningen inte fundera 

på någon balans, varken i länder eller ämnen. Är det något land eller något ämne som 

för dagen har någon lokal förankring prioriteras detta. Till exempel om en lokalbo 

befinner sig i ett krisområde. Att fördelningen ser ut som den gör påverkar självklart 

världsbilden, menar Carstorp. Dock strävar SN efter att ge sina läsare en generell bild 

av omvärlden för att de på egen hand ska kunna skapa sig en bild av hur vår värld ser 

ut. Det är en komplicerad fråga som tidningen ständigt jobbar med. Både de nyheter 

SN köper in och förslagen på hur sidorna ska se ut är alla från TT, varför Carstorp 

menar att TT står för nyhetsvärderingen 
141

. 

 

6.5 Intervju med SvD:s redaktionschef Olle Zachrison och utrikesredaktör 

Jesper Sundén 

SvD:s redaktionschef Olle Zachrison menar att tidningen strävar efter att ha en så 

mångsidig utrikesrapportering som möjligt, både geografiskt och ämnesmässigt.  

Zachrison menar att de såklart har en starkare slagsida mot USA och Europa, då de 

världsdelarna intresserar deras läsare mest och därför har de flesta av sina 

utrikeskorrespondenter. Enligt Zachrison och Sundén har SvD utrikeskorrespondenter 

och stringers placerade i Tyskland, Schweiz, Ryssland, USA (New York, San 

Fransisco, Washington), Norge, Thailand, Sydafrika, Kina, Mellanöstern, Finland och 

Japan. På redaktionen har reportrarna inga definierade specialområden, men dock har 

några medarbetare särskilda intresseområden. Det finns inte heller någon skillnad 

mellan inrikes- och utrikesreportrarna, då de alla är nyhetsreportrar menar Sundén.  

Zachrison menar att det inte finns något egenvärde för SvD att skriva så mycket som 

möjligt, utan att utrikeskorrespondenterna och de hemmastationerade reportrarna 

istället ska satsa på förädling av flödet, hitta egna vinklar och skapa ett mervärde.  

 

Utrikesrapporteringen baseras, enligt Zachrison, till stor del på geografiska avstånd, ju 

längre bort, desto mindre intresse. Exempelvis hamnar elitnationerna mer i fokus då 
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de påverkar världspolitiken, vilket exempelvis Argentina och Australien inte gör. 

Dock finns det undantag, exempelvis finns det ett större intresse kring Thailand då det 

är ett populärt resmål för svenskar.  

 

Utrikesredaktören Jesper Sundén menar att det endast är de största nyheterna som når 

tidningen, vilket gör att det blir en naturlig följd att exempelvis krig och oroligheter 

uppmärksammas stort. Då det framförallt är i Afrika och Mellanöstern det pågår krig, 

gör det att det blir en naturlig följd att rapporteringen kretsar kring detta
142

. SvD har 

ett stort ansvar att komma med andra perspektiv på utrikesrapporteringen, och inte 

bara falla in i schablonbilderna, menar Zachrison. Det gjordes en reportageresa i 

Rwanda där fokus lades på landets ekonomi för att undvika att rapporteringen kring 

Afrika bara handlar om krig och kaos. Tyvärr, menar Zachrison, har både SvD och de 

andra stora medierna en övervikt av de konventionella mediebilderna från kontinenter 

som Afrika och Sydamerika, vilket Zachrison tror kan påverka läsarnas uppfattning 

om de områdena
143

.  

 

6.6 Intervju med TT:s utrikeschef Josef el Mahdi  

Vad som gör att en så stor del av utrikesnyheterna läsare tar del av varje dag kommer 

från TT Nyhetsbyrån, är en följd av bristande resurser, för lite personal och av 

bekvämlighetsskäl på tidningens redaktioner, menar utrikeschefen Josef el Madhi. TT 

ger de svenska nyhetsredaktionerna de utrikesnyheter som behövs för att hålla sina 

läsare uppdaterade om sin omvärld. De flesta redaktionerna klarar inte av att hålla en 

ständig utrikesbevakning dygnet runt, vilket är vad TT förmedlar till sina kunder. De 

flesta kunderna får samma material och i slutändan är det tidningens beslut om vilka 

artiklar som trycks eller inte. Dock har de största redaktionerna sina egna 

utrikesredaktioner, men detta är till större delen en kompletterande del, där 

redaktionen lägger mer tid på större uppslag och reportage än mindre notiser och små 

artiklar som TT förmedlar dagligen. Med andra ord är TT ofta till för att ge de nyheter 

medierna själva inte har resurser nog att producera, menar el Mahdi.  

 

När TT producerar sina utrikesnyheter tänker de på kompositionen, det vill säga att 

skapa en balans i nyheterna, länder och ämnen. De tio journalisterna på TT:s 
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utrikesredaktion har olika fokusområden, beroende på språklig kompetens, 

utlandserfarenhet och kunskapsområden. Som el Madhi menar, TT:s mål är att missa 

så lite av allra högsta nyhetsvikt som möjligt. Det enorma internationella nyhetsflödet 

gör nyhetsletandet till en svår uppgift och kompositionen blir som följd av detta alltid 

blandad. Vissa länder och händelser får större bevakning kring vissa händelser, som 

Ukraina i dagsläget. Särskild bevakning sker alltid kring maktcentrum och stormakter. 

Något som granskas extra noggrant är vad el Mahdi kallar för ”strategiska storysar”, 

det vill säga förlopp och händelser som får stora återverkningar, både globalt och 

lokalt. Som exempel tar han upp när den ryska presidenten Vladimir Putin flyttade en 

gräns i Europa (mellan Ryssland och Ukraina), och när den tunisiske fruktförsäljaren 

satte eld på sig själv, vilket blev startskottet för den arabiska våren. Skillnaden mellan 

inrikesnyheter och utrikesnyheter är egentligen att det är så mycket mer att följa kring 

utrikesrapporteringen, enligt el Mahdi.  

 

För en redaktion kan det vara svårt att hitta tillförlitlig information på egen hand från 

utländska nyhetsbyråer. I många delar av världen är de nationella nyhetsbyråerna ägda 

eller kontrollerade av staten, vilket gör att tilliten kan ses som begränsad. Detta kräver 

ett ständigt övervägande från TT och byråer från andra pressfria länder om vilken av 

informationen som är tillförlitlig. Detta beskriver el Mahdi på följande sätt: 

 

”En familj av nyhetsbyråer som samarbetar internationellt
144

”. 

 

Oftast vet de stora internationella byråerna om vilka nationella byråer som kan vara 

styrda av staten, och värderar informationen därefter. På detta sätt kan TT:s nyheter 

via de tre stora byråerna sägas ge ett skyddsnät åt de svenska medierna, då de inte har 

resurserna att ta reda på detta själva.  

 

Att SvD och SN båda har valt att lägga ungefär en fjärdedel av all rapportering kring 

Asien under den undersökta perioden, är tidningarnas egna val menar el Mahdi, då det 

är tidningarna som till sist väljer vad som ska tryckas. Dock har fokus legat på Asien, 

och att TT har valt att följa vad som händer i Asien. Allt från Kinas växande 

ekonomiska roll, regimen i Nordkorea som hotar både sitt eget folk och sina grannar 

och följderna av den arabiska våren som har spridit sig långt över gränserna. Dessa 
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saker måste följas noga enligt el Mahdi, varför också stor del av rapporteringen 

hamnar i Asien. Att SN och SvD noga följer läget i Europa, vilket ligger i vår del av 

världen och är en internationell maktfaktor, kommenterar Josef el Mahdi på följande 

sätt:  

 

” Att Europa, vår del av världen och dessutom en ”spelare” globalt, får mycket utrymme är 

inte konstigare än att en tidning i Umeå noga följer Västerbotten”. 

 

Rapporteringen kring Sydamerika är den världsdel som förmodligen får mest stötvis 

global medieuppmärksamhet. Då världsdelen inte har några pågående kring, endast 

oroshärdar i exempelvis Venezuela, försvinner den typen av rapportering. Dessutom 

är dåtidens diktaturer som dominerade i Sydamerika släppt taget. Det långa avståndet 

och det faktum att det händer fler och mer akuta händelser närmare Sverige, bidrar till 

att rapporteringen är så pass svag som den är. I nuläget håller TT dock på att leta efter 

stringers för att utöka bevakningen av Sydamerika.
145
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7. Diskussion  

 

Geografiska områden 

Europa och USA hamnade i toppen i båda tidningars rapportering och Oceanien 

hamnade långt bakom, men det som var mest förvånade var att stora länder som 

Kanada och Argentina inte nämndes under undersökningens tidsperiod. Av den 

anledningen gjordes stickprover som nämndes i avsnitt 6.1, vilket visade att både 

Argentina och Kanada nämnts under andra delar av året. På grund av detta är 

undersökningen inte representativ för året men den kan däremot ses som en 

pilotstudie av ämnesrapportering, områdesrapportering och vem som rapporterar. 

 

Vid en jämförelse mellan de två tidningarnas rapportering ses inga större skillnader. 

SN hade mer rapportering kring Europa än SvD, men annars låg de båda tidningarna 

väldigt jämnt. Båda tidningar och utrikeschefen på TT har likadana åsikter kring detta, 

nämligen att de serverar sina kunder och läsare det som efterfrågas. Det är väldigt 

intressant att rapporteringen ter sig så pass lik i områdesrapporteringen då SN som 

bekant endast använder nyheter från TT men SvD har sin egen utrikesredaktion, 

utrikeskorrespondeter och stringers.  

 

Ämnen 

I undersökningen visade det sig att rapporteringen kring USA och Europa kretsade 

främst om politik och i Mellanöstern främst krig.  

Övrig utrikesrapporteringen skiljer sig åt, då tidningarna fokuserar på olika ämnen i 

olika världsdelar. Detta kan ha att göra med att SvD som sagt har en egen 

utrikesredaktion med korrespondenter i många delar av världen, när SN bara får 

utrikesnyheter från TT. Vår undersökning visar att SvD satsar stort på ämnet samhälle 

i sina egna stora uppslag.  

 

Frågan är om läsarnas intresse skapar mediernas rapportering eller det är 

rapporteringen som ökar intresset? Det är den klassiska agenda- setting frågan som är 

lika svår att svara på som om det var ägget eller hönan som kom först. Enkelt sagt, när 

både läsarnas och mediernas intresse av en fråga ökar, ökar också bevakningen, vilket 

leder till mer uppmärksamhet. Så ligger ansvaret hos journalisterna, redaktörerna eller 

nyhetsbyråerna? En redaktör har ett ansvar gentemot sin tidning och sina läsare, och 
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det kan tyckas vara där som förändring påverkar mest. el Mahdi och Sundén menar att 

de största anledningarna till att vissa delar av världen som exempelvis Västindien, 

Oceanien och Sydamerika, inte får så mycket utrymme är för att de ligger geografiskt 

långt borta, och att det inte finns resurser för att ha utrikeskorrespondenter överallt. el 

Mahdi nämner också att han inte anser att det är så enkelt att Asien bara handlar om 

kriser och att Afrika bara handlar om krig och så vidare, trots att det är den bilden som 

både TT och våra tidningar väljer att framhäva, under den undersökta perioden. 

Kanske är Prakkes värdering den som är närmst en sanning. Ligger något geografiskt 

nära, eller händer något som har en kulturell koppling eller påverkan så värderas det 

högre som en nyhet. 

 

Vem rapporterar? 

TT används som SN:s enda källa för utrikesnyheter. SvD har egna 

utrikeskorrespondenter, frilansare och stringers men ändå är bara 40 av totalt 214 

texter deras egna. Även om SvD:s egna material kan ses som kvalitetsmaterial, 

kvarstår faktum att TT och TT i kombination med andra byråer står för den absoluta 

majoriteten av utrikesbevakningen i SN och SvD. Den största delen av TT:s material i 

SvD är utfyllnadsmaterial med mindre artiklar. Det gör att det är svårt att dra ett 

egenproducerat uppslag jämnt med en notis från TT, då storleken har betydelse i den 

bemärkelsen. Men det är intressant att TT fyller ut en så stor del av 

utrikesrapporteringen. Eftersom TT hade en majoritet av alla bylines, 303 av 373 

artiklar, så kan man undra hur stort inflytande en nyhetsbyrå egentligen har. SN som 

inte har resurserna att ha egen utrikesrapportering köper in material från TT och 

använder endast det. De granskar aldrig material innan det trycks, vilket visar att de 

litar på TT:s värderingar och källkontroll. SvD har, som tidigare nämnt, egna 

utrikeskorrespondenter och stringers, vilket gör att de använder eget material i 

tidningen. Av SvD:s 214 texter är 40 skrivna av tidningens egna reportrar eller 

frilansare på uppdrag av tidningen. Undersökningen visar att det SvD väljer att lägga 

mer resurser på är de större uppslagen som ger ett mervärde till tidningen. Materialet 

från nyhetsbyråerna är oftast notiser och småartiklar, vilket kan ses som utfyllnad.  

 

Med andra ord är det TT:s reportrar som styr den utrikesrapportering en stor del av 

den svenska befolkningen tar del av varje dag. Är TT då Sveriges 

utrikesrapporterings- gatekeeper? TT används på redaktioner runt om i landet, då 
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redaktionerna inte har resurserna att ha en utrikesrapportering som TT. Men då kan 

det diskuteras om TT sätter sig själv i en maktposition genom att ha ”monopol” på 

utrikesrapporteringen. Både TT och tidningarna är medvetna om att en redaktion 

skulle behöva mycket stora resurser för att klara av en liknande utrikesrapportering 

som just TT. Sverige är ett av världens mest pressfria länder, vilket gör att den 

information som TT sänder ut till allmänheten via medierna förhoppningsvis inte är 

propaganda eller meddelanden från staten.  Däremot ser det inte ut så i stora delar av 

världen, varför TT får stå emot och värdera den information som kommer in från 

länder där nyhetsbyråer och medier inte är fria från staten. Det är ett ständigt 

övervägande och värderande hos TT när nyheter kommer från länder där man vet att 

pressfriheten är begränsad eller icke- existerande. Det mesta av TT:s utrikesmaterial 

kommer från någon av de tre stora internationella västerländska nyhetsbyråerna, 

vilket i sin tur innebär att den mesta av informationen som når läsaren är “tvättad” 

enligt västerländska principer och värderingar. Detta är den typ av etnocentrism som 

nämnts tidigare, västerländska tendenser dominerar. Så det bör diskuteras hur detta 

påverkar människors sätt att se andra länder och även om och hur det påverkar det 

sättet läsare läser utrikesnyheter på. Bör inte Sverige och svenska medier då ta täten 

för en mer pragmatisk nyhetssyn? 

 

Förslag på fortsatt forskning 

 Under arbetets gång har intressanta tankar dykt upp på vad som också skulle kunna 

göras, som var intressant för den journalistiska forskningen. Nedan ges förslag på 

detta.    

 

 Sedan 1921 har TT försett Sverige och svenska medier med nyheter. Men hur 

ser TT:s historia ut genom de olika årtiondena? En djupare grävning i TT:s 

arkiv, för att undersöka hur rapporteringen sett ut sedan starten. Med nedslag 

på vissa år eller ett tematiskt urval hade varit intressant fortsatt forskning.  

 

 Något annat vi har funderat kring under arbetets gång har varit kring världens 

pressfrihet. Hur hade de länder där pressen och medierna är starkt 

kontrollerade av staten och där censur utövas, sett ut med Sveriges pressfrihet? 

Det hade varit intressant med fortsatt forskning kring länder som har utvecklat 
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sin pressfrihet och hur det har gått. Har det skett andra förändringar i landet 

samtidigt, och i så fall vilka?  

 

 Något mer som vore intressant att undersöka mer är vilka länder eller typer av 

händelser som får utrymme som notiser eller som uppslag som exempel. Ses 

större texter som uppslag och helsidor som viktigare än notiser av läsarna? 

Och går det att dra paralleller under en längre undersökningsperiod?  
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Bilaga 1  

 

Variabeldefinitioner.  

V1. När 

Datum då artikeln publicerades i SN eller SvD. 

 

V2. Vad 

Vad artikeln handlade om. Här har vi de sju kategorierna, vilka är följande: 

- Naturkatastrof. Exempelvis en tornade eller översvämning.  

- Kris. Med kris menas en händelse som påverkar flera människor negativt. Det 

kan till exempel handla om en epidemi eller oroligheter mellan två länder.  

- Brott och straff. Det kan röra sig om nyligen dömda, arresterade eller misstänkta 

brott.  

- Krig. Exempelvis inbördeskrig.  

- Politik. Det kan handla om skatter, lagförslag, internationella relationer med 

mera.  

- Event. Händelser som får uppmärksamhet, oftast utan att påverka omgivningen. 

Exempelvis begravning av en känd person eller liknande.  

- Samhälle. Bland annat samhällsreportage, en dag i ett kinesiskt hem exempelvis. 

Oftast händelser som påverkar fler människor, dock inte på ett negativt sätt.  

 

V3. Var 

Här räknas både världsdelar och länder in. Vi använder Asien, Afrika, 

Nordamerika, Sydamerika, Europa och Oceanien. Vi har även valt att använda oss 

av Mellanöstern och Västindien, då vi anser att de regionerna är svåra att räkna in 

i övriga världsdelar, samt att de ofta tillämpas i allmän uppfattning. Till 

Mellanöstern har vi räknat Syrien, Bahrain, Egypten, Iran, Irak, Afghanistan, 

Libyen, Israel, Kuwait, Libanon, Quatar samt Västbanken. Till Västindien har vi 

räknat Kuba. När texten har handlat om flera länder eller världsdelar än två, så 

används benämningen omvärlden. Detta då många artiklar handlar om 

internationella relationer, varför det inte går att kategorisera in dessa som 

världsdelar eller länder specifikt. Samma gäller för exempelvis ”Europa” 
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och ”Asien”, då artikeln handlar om flera länder i Europa, EU eller flera länder i 

Asien. Det är då omöjligt att kategorisera in artikeln i något annat än just Europa.  

 

V4. Vem 

Vem har skrivit artikeln, i alla olika kombinationer. Det kan röra sig om 

nyhetsbyråer gemensamt, tidningens egna utrikesreportrar, frilansare exempelvis. 

Det kom fram väldigt många olika kombinationer, vilka är som följer: 

TT 

TT i kombination med annan 

AFP 

AFP i kombination med annan 

Reuters 

Reuters i kombination med annan 

AP 

NTB 

Flera nyhetsbyråer i kombination 

Tidningen 

Frilansare 

Utan källa 

 

V5. Artikelstorlek 

Vi valde att definiera artiklarna efter storlek. Vi valde att använda uppslag, helsida, 

halvsida, kvartssida samt notis.  

 

V6. Artikeltyp 

Här definieras vad det är för typ av artikel som skrivits.  

Nyhet- nyhetsartikel 

Reportage- en längre beskrivande artikel, där reportern själv är på plats. 

Kolumn- krönika, personligt och vinklat från reportern.  

Perspektiv- blandning av nyhetsartikel och kolumn.  

Personporträtt- en personlig och utförlig beskrivning av en människa.  

Reportage/insikt- ett samhällsreportage.  
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V7. Närvaro 

Var reportern på plats eller skrevs artikeln på annan plats. Vi fann artiklar där 

reportern var på plats, där reportern ej var på plats och där det inte kunde avgöras 

om reportern varit på plats eller ej.  

 

V8. Bild 

Fanns det bild till texten? Det finns ja och nej som alternativ.  

 

V9. Fotograf  

Fotografen på bilderna som fanns med. I de flesta fallen är bilderna från någon av 

de stora nyhetsbyråerna, men det finns även frilansare och okända fotografer, se 

nedan. 

AP 

Reuters 

TT 

Interfax 

NTB 

Scanpix/TT Nyhetsbyrån 

AP-Sana 

Frilansare (Utskrivna med namn men ej övrig tillhörighet).  

Skribenten 

Sunday Times 

Snapshot 

Prudence Cuming Associates 
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Bilaga 2, Textexempel och förstorade diagram 

 

 

 
Textexempel 1, 4 juni 2013, SvD  
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Textexempel 2, 5 augusti 2013, SN 

 

 

 

 

 
Textexempel 3, 4 februari 2013, SvD 
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    Textexempel 4, 7 oktober 2013 SN.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 Textexempel 5, 5 mars 2013 SN 
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Textexempel 6, 4 februari 2013, SN.  

 

 

 
    Textexempel 7, 3 juni 2013, SN



 


