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Abstract  

Reflekterar en av Sveriges största tidningar, Dagens Nyheter världens intensifierande 

interrelationer och ömsesidiga beroenden? Syftet med den här studien är att finna uttryck för 

globalisering i Dagens Nyheters huvudbilaga under perioden 1988 till 2013. För att uppnå 

detta, har vi använt oss av en kvantitativ innehållsanalys, där vi analyserat 1492 nyhetstexter 

från Dagens Nyheter. I studien undersöks uttryck för globalisering på tre sätt: genom att mäta 

mängden utrikesmaterial, vilka länder, regioner och världsdelar som finns representerade i 

bevakningen samt huruvida nyhetstexterna innehåller nyhetsgenren ”global journalistik”. Av 

studien framgår att andelen utrikesmaterial har ökat på bekostnad av andelen inrikesmaterial, 

att inte alla länder, regioner och kontinenter finns representerade och att texterna innehåller 

global journalistik i viss uträckning.  

 

Nyckelord: Dagens Nyheter, globalisering, global journalistik, internationell rapportering, 

media och globalisering, utrikesrapportering.  

 

Does one of the major Swedish newspapers Dagens Nyheter reflect the intensifying 

interrelations and interdependences in the world today? The aim of this study is to find 

expressions for globalization in the main section of Dagens Nyheter during the period 

between 1988 and 2013. To achieve this, we applied quantitative content analysis on 1492 

news articles from Dagens Nyheter. Here, expressions for globalization are examined in three 

ways: the amount of foreign reporting, which countries, regions and continents are 

represented in the reporting and whether the news style” global journalism” is present in the 

reporting. This study finds an increase in foreign reporting at the expense of domestic 

reporting, that not all countries, regions and continents are represented and that global 

journalism is present to some extent.  

 

Keywords: Dagens Nyheter, foreign reporting, globalization, global journalism, international 

reporting, media globalization.  
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1. Inledning   

I Kambodja har många av världens stora klädföretag sina fabriker. Här arbetar omkring 

650 000 människor, med en lön på omkring sju kronor i timmen, med att tillverka kläder av 

bomull som odlats i lågkostnadsländer som Pakistan och Uzbekistan. De färdiga plaggen 

transporteras från fabrikerna i Kambodja på containerfartyg till Europa. De långa 

transporterna och de stora fartygen leder till stora utsläpp och därmed miljöproblem. 

Kläderna hamnar till slut i de stora klädkedjornas butiker. De senaste åren har en allt större 

del av produktionen flyttats till lågkostnadsländer som Kambodja och idag tillverkas 90 

procent av allt vi konsumerar i länder utanför Europa (Dokument utifrån 2016, Sweatshop: 

jakten på en levnadslön 2016).  

Det här är ett exempel som visar hur processer och förhållanden i världen är 

sammankopplade. Vi lever i en värld där frihandeln expanderar, där transnationella 

samarbeten ökar, där människor i allt större utsträckning rör sig över nationsgränser och där 

ny informationsteknologi möjliggör snabb och direkt kommunikation. Dessutom lever vi i en 

värld som står inför globala utmaningar som klimathot, terrorism och en allt mer integrerad 

världsekonomi.  

Vissa forskare betecknar den här utvecklingen som globalisering medan andra menar att det 

bara handlar om en högre grad av internationalisering. Oavsett hur fenomenet benämns är 

forskarna överens om att världen är mer sammankopplad idag än för 30 år sedan.  

Frågan är om nyhetsmedier förmedlar en bild av världen som sammankopplad. Får världens 

länder utrymme i rapporteringen? Presenterar nyhetsmedierna hur processer och förhållanden 

i världen hänger samman?  Medieforskarna ger olika svar på de här frågorna och har olika 

uppfattningar om i vilken utsträckning nyhetsjournalistiken representerar världens länder och 

sätter händelser i ett globalt sammanhang. De verkar dock överens om att det är av betydelse 

att journalistiken sätter händelser i en större kontext och visar på kausala förhållanden.   

Den här studien syftar till att undersöka om en av Sveriges största dagstidningar, Dagens 

Nyheter, ger uttryck för att världen är globaliserad. Detta undersöks på tre sätt: genom att 

mäta mängden utrikesmaterial, vilka länder, regioner och världsdelar som finns 

representerade i bevakningen samt huruvida tidningens nyhetstexter innehåller nyhetsgenren 

”global journalistik”.  
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2. Bakgrund 

Många av de stora internationella händelser som ägt rum de senaste 30 åren har fått global 

påverkan och bidragit till den globalisering vi har idag. Nedan presenteras helt kort några av 

dessa händelser och hur de påverkat Sverige. Eftersom studien undersöker Dagens Nyheter 

presenteras också tidningen kortfattat.  

 

2.1 Sverige i världen 1989-2013 

Efter kalla krigets slut, Sovjetunionens upplösning och Berlinmurens fall, genomgick den 

svenska utrikes- och säkerhetspolitiken en förändring. Under kalla kriget hade Sveriges 

utrikespolitik karaktäriserats av en neutralitetspolitik som formulerats som alliansfrihet i fred, 

syftande till neutralitet i krig.  Men, efter kalla krigets slut bedömde man att den gamla 

säkerhetsdoktrinen inte längre var det bästa sättet att värna svenska intressen. Det blev istället 

viktigt för Sverige att ha handlingsutrymme i krigssituationer. I syfte att behålla 

handlingsutrymmet valde man att behålla alliansfriheten som tillåter samarbete med 

Europeiska unionen (EU), Förenta nationerna (FN) och Nato (Bjereld 2007:39–46).  

Den stora förändringen som skedde efter kalla krigets slut var alltså att Sverige 1995 gick med 

i Europeiska unionen (EU). Medlemskapet innebär att Sverige medverkar i EU:s 

gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Det betyder att landet inte längre självständigt tar 

ställning i internationella konflikter utan får försöka påverka EU:s gemensamma utrikespolitik 

inifrån. Medlemskapet har också medfört att Europafrågor hamnat högre upp på den svenska 

utrikespolitiska dagordningen (Bjereld 2007:39-46).  

Det är dock inte endast genom sitt medlemskap i EU som Sverige fungerar som aktör i den 

internationella politiken. Likt alla stater agerar Sverige i världen och tar ställning till olika 

globala utmaningar som till exempel terrorism, miljöhot och kriser i världsekonomin . Det vill 

säga utmaningar som sträcker sig över nationsgränserna och berör världen som helhet. Dessa 

ingår i det globala sammanhang som både påverkar och påverkas av Sverige (Brommesson & 

Ekengren 2007:11).  

Terrorattentaten i New York och Washington den 11 september 2001 symboliserar till stor del 

den nätverksbaserade terrorism som sedan dess drabbat många länder och varit en viktig fråga 

på den internationella dagordningen. Efter attentatet förklarade USA krig mot terrorismen och 
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Sverige deltog i en Nato-ledd FN-trupp i Afghanistan. Sverige behövde, liksom många andra 

stater, ta ställning till om och i vilken utsträckning man skulle engagera sig i kriget mot 

terrorismen. För Sverige innebar det bland annat att man vägde det egna säkerhetsintresset (att 

inte själva utsättas för terrorattentat) mot vikten av att visa solidaritet med FN och främja 

samarbetssträvanden (Brommesson & Ekengren 2007:13–14).  

En annan global utmaning som världen ställs inför är det allt växande miljöhotet. Miljöfrågan 

har de senaste trettio åren klättrat högt upp på den internationella politiska dagordningen. Idag 

är frågan mycket aktuell och miljödiskussionen kretsar framförallt kring hur utsläppen kan 

minskas. Ett konkret försök att minska utsläppen gjordes vid Förenta Nationernas (FN) 

klimatmöte i Japan 1997. Resultatet av mötet blev det så kallade Kyotoprotokollet, där krav 

ställdes på bland annat industrin, transportsektorn och på investeringar i ny teknik. För 

Sverige fick miljöfrågan säkerhetspolitisk status först efter Berlinmurens fall. Sveriges 

insatser för miljön framhålls ofta som ett föredöme för andra länder. Men på grund av det 

globala sammanhang i vilket Sverige befinner sig innebär klimatfrågan en hel del 

säkerhetspolitiska, ekonomiska och moraliska överväganden (Brommesson & Ekengren 

2007:14–15, Zannakis 2007: 197–199). 

En tredje global utmaning som har diskuterats mycket i ljuset av finanskrisen 2007/2008 är de 

nationella ekonomiernas sårbarhet i en alltmer integrerad världsekonomi. Sverige som var ett 

av de länder som klarade sig bäst i den senaste krisen, drabbades i början av 1990-talet av en 

allvarlig ekonomisk kris. En av förklaringarna var att utländska investerare förlorade 

förtroende för den svenska finanspolitiken. Några år senare, 1997 drabbades Asien av en 

finanskris som spreds till bland annat Ryssland och Brasilien. Detta ledde till att 

världsekonomin tillfälligt stannade av. Kriser som dessa visar på hur snabbt och med vilken 

omfattning nationella kriser kan få konsekvenser för den globala ekonomin. Sveriges 

ekonomiska beslut får på så sätt utrikespolitisk betydelse och genom att bland annat delta i 

förhandlingar som rör internationell handel och vara medlem i EU är Sverige även en aktör 

inom internationell ekonomi (Sjöstedt 2007:96–97).  
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2.2 Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter är Sveriges största och mest rikstäckande morgontidning. Tidningen 

grundades 1864 av tidningsmannen och journalisten Rudolf Wall. Walls ambition var att 

skapa en tidning som skulle nå ut till en så bred läsekrets som möjligt, vilket den också snabbt 

gjorde till stor del på grund av dess tillgänglighet och låga lösnummerpris. DN fick snart en 

betydande spridning i både Stockholm och ute i landet (Hadenius 2002:14–58, Weibull och 

Wadbring 2014:43). Tidningen förde tidigt en liberal linje och argumenterade för bland annat 

politisk frihet, utvidgad rösträtt och frihandel. Det politiska engagemanget begränsades dock 

till en början till inrikesfrågor och utrikespolitiskt företrädde tidningen i mångt och mycket en 

passivitetslinje. Tidningen som snabbt fick fäste, gick under andra världskriget om 

Stockholmstidningen och blev Sveriges största tidning (Johansson och Sundin 2016). DN har 

sedan dess, trots ekonomiskt tuffa år under 70-talet och början av 90-talet med nedskärningar 

och minskad upplaga, innehaft positionen som Sveriges största morgontidning. Mycket har 

dock hänt sedan dess. Tidningen har gått från liberal till oberoende 1973 för att sedan från 

1998 betecknas som oberoende liberal (Hadenius 2002:400, 443). Sedan slutet av andra 

världskriget har DN också lagt ett större fokus på utrikesbevakningen. Då anställdes de första 

egna korrespondenterna (Johansson och Sundin 2016). Ytterligare en förändring är den av 

formatet. 2004 övergick tidningen till tabloidformat.  
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3. Syfte och frågeställningar  

Den allt mer sammankopplade världen och forskarnas olika uppfattningar om i vilken 

utsträckning nyhetsjournalistiken representerar världens länder och sätter händelser i ett 

globalt sammanhang ligger till grund för vår studie. Syftet med studien är att undersöka om 

och i vilken utsträckning Dagens Nyheters nyhetsrapportering ger uttryck för globalisering 

och utgår därför från frågeställningen:  

I vilken utsträckning och på vilka sätt framställer Dagens Nyheters nyhetsjournalistik världen 

som globaliserad?  

Det finns olika sätt på vilka det journalistiska innehållet kan ge uttryck för en globaliserad 

värld. Den här studien studerar Dagens Nyheters uttryck för globalisering på tre sätt: genom 

att undersöka hur fördelningen mellan inrikes- och utrikesmaterialet ser ut, hur väl 

fördelningen av de länder som får utrymme representerar världen i stort samt om tidningens 

nyhetstexter reflekterar det faktum att världen blir allt mer sammankopplad. Vi tar även reda 

på om det, i samtliga avseenden, skett en förändring över en trettioårsperiod.  Ovanstående 

frågeställning har därför tre delfrågeställningar:  

 Hur ser fördelningen mellan inrikes- och utrikesmaterial ut och har det skett en 

förändring i denna mellan 1988 och 2013? 

 Vilka länder, regioner och världsdelar får utrymme i utrikesrapporteringen och hur väl 

representerar fördelningen världen i stort? Har det skett en förändring mellan 1988 och 

2013? 

 I hur stor utsträckning reflekterar nyhetsrapporteringen en globaliserad värld? Har det 

skett en förändring från 1988 till 2013? 

För att besvara dessa frågor genomför vi en fallstudie av nyhetsrapporteringen i Dagens 

Nyheter mellan åren 1988 och 2013. Studien genomförs med hjälp av en kvantitativ 

innehållsanalys. För att besvara delfråga ett och två undersöks vilka länder de insamlade 

nyhetstexterna handlar om samt vilken omfattning de har (notis, artikel, reportage). För att 

besvara delfråga tre undersöks om nyhetstexternas innehåll kan sägas räknas till nyhetsgenren 

”global journalistik” utifrån Berglez (2007).  
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4. Teori och tidigare forskning  

Till grund för vår studie ligger tidigare forskning om mediers utrikesbevakning samt 

forskning om global journalistik. I det senare fallet är det främst Peter Berglez teori om 

”global journalistik” som är av vikt. I sin bok Global Journalism: Theory and Practice (2013) 

definierar han ”global journalistik” och undersöker på vilka sätt den kan ta sig uttryck i 

journalistiskt innehåll. Innan Berglez teori presenteras ges en generell förklaring till begreppet 

globalisering och olika utgångspunkter inom forskningen om medier och globalisering. 

Slutligen går vi även igenom några kriterier som är viktiga för att förstå hur medier väljer 

vilka händelser eller länder som får uppmärksamhet i rapporteringen.  

 

4.1 Globalisering 

Det började göras studier om globalisering i början av 1990-talet efter Berlinmurens fall, 

Sovjetunionens upplösning och det första Irakkriget. Begreppet globalisering, som alltså har 

använts i nästan trettio år, är dock omstritt och svårdefinierat. Definitionerna kan vara allt 

ifrån omfattande och allmänna till att preciseras noga beroende på ämnesdisciplin. (Jensen & 

Tollefsen 2012:17, Rantanen 2005:4). Den kanske allra vanligaste formuleringen är dock 

globalisering som ett allt tätare nätverk av interrelationer och interdependens som utvecklas i 

snabb takt. Interrelation innebär relationer över nationsgränser medan interdependens innebär 

internationella och transnationella ömsesidiga beroenden (Tomlinson 1999:2, Jensen och 

Tollefsen 2012:9). Det är många forskare och teoretiker som utgår från denna definition, men 

de väljer att lägga fokus på olika aspekter. Tre forskare som har spelat en stor roll inom 

globaliseringsforskningen är sociologerna och globaliseringsteoretikerna Anthony Giddens, 

John Thompson och Roland Robertson, vilka fokuserar på olika aspekter inom globalisering. 

Giddens intresserar sig i huvudsak för intensifieringen av sociala relationer; Thompson för 

interaktion och beroende medan Robertsons forskning främst handlar om en ökad förståelse 

för världen som helhet (Rantanen 2005:7).  

Vid sidan av interrelationer och interdependens är också begreppet connectivity, som innebär 

nätverk av globala förbindelser, centralt inom globaliseringsteori. Connectivity är på många 

sätt är en förutsättning för interrelation och innebär bland annat en ökad rumslig närhet. I 

korthet innebär det att världen, på grund av förbindelser av olika slag, krymper på två sätt; 
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socialt mellan människor i olika länder och kulturer samt fysiskt i avstånd. Idag tar det kortare 

tid att både representativt (via informations- och kommunikationsteknologi) och fysiskt ta sig 

över stora avstånd än det gjorde för bara femtio år sedan, vi får därför en känsla av att 

avstånden till platser och människor minskar (Tomlinson 1999:3). Connectivity innebär också 

en tanke om att sociala relationer sträcker sig över stora avstånd och att alla människor i 

världen har en slags gemensam kontext eller referensram som omfattar allt mer information ju 

fler de globala nätverken av förbindelser blir (Tomlinson 1999:11).  

De interrelationer, den interdependens och de nätverk av globala förbindelser som 

globalisering innebär finns i flera dimensioner: ekonomiska, politiska, kulturella, sociala och 

miljömässiga. De syns alltså i många av de fenomen och strukturer som finns i samhället idag. 

Ett tydligt exempel, som presenterades i inledningen, är produktionen av kläder. Kanske 

designas kläderna i ett land, medan bomullen som sedan vävs ihop till ett tyg odlas i ett annat 

land, själva tillverkningen sker sedan i ett tredje och det färdiga plagget transporteras och säljs 

i det land där det först designades. Idag flyttas en allt större del av klädproduktionen till länder 

i Asien vilket leder till färre arbetstillfällen i västvärlden och lägre produktions- och 

varupriser. Dessutom får produktionen en större miljöpåverkan på grund av längre och fler 

transportsträckor. Det här exemplet gör det tydligt hur ekonomi, handel, arbetstillfällen och 

arbetsförhållanden, produktion och miljöpåverkan knyts samman och påverkar världen i 

helhet. Globaliseringen innebär därmed att de ekonomiska, politiska, kulturella, sociala, 

teknologiska, miljömässiga och kulturella dimensionerna blir allt mer sammanfogade 

(Tomlinson 1999:13–17). Inom dessa olika dimensioner sker utvecklingen av interdependens, 

interrelationer och globala förbindelser kontinuerligt på flera nivåer. Roland Robertson 

identifierar dessa nivåer som fyra ordningar av mänskligt liv; individer, nationella samhällen, 

ett världssystem av samhällen och mänskligheten som kollektiv. Han menar att globalisering 

innebär den ökande interaktionen mellan dessa ordningar av mänskligt liv. Den innebär också 

att föreställningen om världen som en enhet bidrar till en omformning av dessa ordningar 

genom att de alltmer positioneras mot, och tvingas ta hänsyn till, varandra (Tomlinson 

1999:11). Globalisering handlar alltså i allmänhet om samhällsutvecklingen i stort, i alla dess 

dimensioner, på alla nivåer (Jensen och Tollefsen 2012:8).  
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4.1.1 Globaliseringsteorins tre skolor 

Forskarna är överens om att globalisering finns och att den färgar vår verklighet, men de är 

oense om i vilken utsträckning och vad den kommer att leda till i framtiden. Mot bakgrund av 

dessa meningsskiljaktigheter har forskarna David Held, Anthony McGrew, David Goldblatt 

och Jonathan Perraton identifierat tre skolor inom globaliseringsforskningen: the 

hyperglobalizers, the sceptics och the transformalists. The hyperglobalizers, som exempelvis 

ekonomen Kenichi Ohmae, förutspår att globaliseringen kommer att leda till att   

nationalstaterna helt försvinner. The sceptics, som exempelvis sociologen Paul Hirst och 

ekonomen Grahame Thompson, menar att globalisering snarare är ett uttryck för en 

internationalisering som funnits i århundranden men som ökat i omfattning. De menar också 

att den storskaliga globaliseringen som det idag talas om i stor utsträckning är en ideologisk 

myt utan empirisk grund. The transformalists, som exempelvis sociologen Anthony Giddens, 

menar i sin tur att globalisering i hög grad finns och att det är den drivande kraften bakom de 

snabba sociala, ekonomiska och politiska förändringar som idag håller på att omforma både 

det moderna samhället och hela världsordningen (Held et al. 1999:2–10, Jensen & Tollefsen 

2012:20–42).  

 

4.2 Medier och globalisering 

När forskningen om globalisering började ta form under 1990-talet var de flesta forskare 

överens om att medier och kommunikation var viktiga faktorer för globalisering. Det var dock 

till en början främst sociologer och ekonomer, inte medie- och kommunikationsforskare, som 

intresserade sig för ämnet. De förstnämnda nöjde sig med att konstatera att medier har en 

viktig roll i globaliseringsprocesser men lade ingen större tyngd på att förklara hur och i 

vilken utsträckning medier spelar roll (Rantanen 2005:4). Hur påverkar medierna 

globalisering och hur påverkas medierna av globalisering?  

Detta påverkanssamband blev dock viktigt när medieforskarna, under slutet av 1990-talet och 

början av 2000-talet, började intressera sig för ämnet globalisering. Många av dessa forskare 

utgick från kommunikationsteoretikern Marschall McLuhans verk The Medium is The 

Message (1967) och hans teori om en global by (Global Village). McLuhan var en av de 

första som, redan på 1960-talet, överhuvudtaget såg ett samband mellan medier och det vi 

idag benämner som globalisering. Hans forskning fick dock inget större akademiskt 
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genomslag förrän medieforskarna i slutet av 1990-talet började intressera sig för medier och 

globalisering. McLuhans teori beskriver en utveckling där 2000-talets massmedier, genom 

teknologiska framsteg, kan skapa ett kollektivt, globalt medvetande. Han menade att vi på 

2000-talet skulle få en global by där världens människor knöts närmare varandra (Hafez 

2007:19, McLuhan 1964:11, Rantanen 2005:1–25). Han var alltså inne på det som inom 

globaliseringsforskningen idag kallas connectivity, ett nätverk av förbindelser som resulterar i 

att vi får en känsla av att avstånden till platser och människor minskar, att sociala relationer 

sträcker sig över stora avstånd och att vi får en slags gemensam kontext eller referensram 

(Tomlinson 1999:3–11).  

En stor del av medieforskningen om globalisering har vilat på McLuhans teori och undersökt 

om och i vilken utsträckning vi idag har fått den utveckling som han förutspått. Forskningen 

har också strävat efter att förklara varför medierna har, eller varför de inte har, lett till en 

utveckling mot en global by. Man har också velat förklara vilken roll medier spelar för 

globalisering, för utvecklingen mot en global by, samt vilken roll globalisering spelar för 

medierna.    

Inom medieforskningen om globalisering har många olika typer av medier och medieinnehåll 

studerats. Hos nyhetsmedier mer specifikt har forskarna bland annat intresserat sig för om och 

hur globalisering har och har haft en påverkan på nyhetsmediers innehåll, organisation, 

ägarstruktur och ekonomi, framväxten av nyhetsnätverk som CNN och Al Jazeera samt hur 

människor påverkas av och använder medier.  

I den här studien är det nyhetsmediers innehåll och dess relation till globalisering som är av 

intresse. Har globalisering några effekter på nyhetsinnehållet? Ger nyhetsmedier uttryck för 

globalisering? De flesta studier som gjorts pekar på att det nationella perspektivet dominerar i 

nyhetsmediers nyhetsrapportering, även när det kommer till utrikesrapporteringen. Forskarna 

är i allmänhet överens om att nyhetsrapportering med globalt perspektiv är sällan 

förekommande i nyhetsflödet, men de är oense om i vilken utsträckning det globala 

perspektivet syns (Berglez 2013:9–11).  

En av de mest framstående forskare som ser få bevis på en journalistik som ger uttryck för 

globalisering är Kai Hafez, professor i internationella och komparativa 

kommunikationsstudier vid universitetet i Erfurt. Han menar att hela globaliseringsdebatten är 

överdriven och att det inte finns en tillräcklig empirisk grund för att säga att globalisering 

existerar i den utsträckning som forskare och politiker idag påstår. I sin bok The Myth of 
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Media Globalization argumenterar Hafez för att vi genom medierna inte fått en global by utan 

endast en västerländsk globalisering där stora delar av världen hamnar utanför. Detta eftersom 

alla människor inte har tillgång till digitala plattformar (Hafez 2007:13–21). Han går igenom 

olika aspekter som pekar på att nyhetsmedierna inte är globaliserade, bland annat bristen på 

globala nyhetsnätverk samt att nationalstaterna fortfarande står i centrum när det gäller 

politiska band, marknader och perspektiv (vilket även gäller för internationella nyhetsnätverk 

som CNN och Al Jazeera). Vidare, menar han att medier har ett västerländskt perspektiv i sin 

utrikesrapportering och presenterar Foreign News-studien (1985) i vilken 29 av världens 

mediesystem studerats. Resultatet av studien visar att dessa mediesystem uppmärksammar 

Västeuropa och USA i högre grad än övriga kontinenter. Dessutom visar han på en allmän 

minskning av utrikesbevakning i nationella nyhetsmedier (Hafez 2007:30, 39,41).  

Just minskningen av utrikesbevakning har också studerats av Lars Willnat, professor vid UK 

School of Journalism och Jason Martin, professor i journalistik vid DePaul University. De 

menar att det är politiska, ekonomiska och samhälleliga förändringar som lett fram till 

minskningen. I boken The Global Journalist in the 21st Century lyfter de fram flera studier 

som pekar på en minskning av utrikesbevakning i både TV och tidningar. I amerikansk TV 

har den minskat med 56 procentenheter från 1988 till 2010. Samma utveckling syns i Europa. 

I brittiska tidningar har andelen utrikes nyhetstexter på de första tio sidorna minskat från 27 

procent 1989 till 15 procent 2009 (Moore 2010, se Willnat och Martin 2012:495-497). 

En annan forskare som har svårt att hitta bevis på att journalistiken ger uttryck för en 

globaliserad värld är Kristina Riegert, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid 

Stockholms universitet. Hon har studerat innehållet i nationella TV-kanalers 

nyhetsrapportering och på vilka olika sätt dess utrikesrapportering förankrar nationella 

perspektiv hos publiken. Hon kommer fram till att det sätt varpå TV-nyheter vinklar 

internationella händelser till nationella perspektiv resulterar i en otillräcklig utrikesbevakning. 

Händelser och människor på avlägsna platser beskrivs på ett förenklat och allmängiltigt sätt 

genom en nationell prisma. Riegert reflekterar över vad detta har för konsekvenser för 

nyhetspublikens förståelse och engagemang för människor i andra länder. 

Det är dock inte bara nationella TV-kanaler som vinklar nyheter efter egna intressen och 

referensramar. Även internationella nyhetsbyråer vinklar händelser utifrån olika nationella 

perspektiv för att lättare kunna sälja in materialet till nationella medier. Det här innebär att 

internationella händelser kan uppmärksammas i markant olika grad i olika länder. En 

komparativ studie mellan hur SVT och BBC presenterade fyra internationella konflikter är ett 
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exempel på detta. Studien visar att SVT var mer kritiska till det ”angripande” landet än vad 

BBC var. Riegert förklarar detta utifrån Sverige och Storbritanniens olika utrikespolitiska 

traditioner och att dessa indirekt har influerat rapporteringen (Reigert 2011). Även Hafez 

pekar på detta och menar att samma händelse kan presenteras på helt skilda, och ibland 

motsatta, sätt inom olika nationella mediesystem trots att samma information från samma 

källor ligger till grund för rapporteringen (Hafez 2007:19). En annan forskare som, precis som 

Reigert, intresserat sig för hur kriser och konflikter framställs i nyhetsmedier är medie- och 

kommunikationsforskaren Simon Cottle vid Cardiff School of Journalism. Han menar att 

nyhetsmedier håller fast vid det nationella perspektivet och att globala kriser därför inte helt 

sätts i sina sammanhang. Han menar också att medieforskningen brister i att studera om och 

hur nyhetsmedier har förmåga att definiera och ge mening till de hot och utmaningar som en 

globalisering av världen innebär (Cottle 2011).  

Peter Berglez, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet, har 

studerat just det, i vilken mån journalistiken definierar, ger mening till och gör kopplingar 

mellan händelser och fenomen i världen. Berglez är en av de forskare som ser bevis för en 

journalistik som ger uttryck för globalisering. Han anser att forskare som exempelvis Hafez 

har en för snäv syn på vad som karaktäriserar en global journalistik. Till skillnad från Hafez 

undersöker Berglez endast innehåll, och då innehållet i traditionella nyhetsmediers inrikes- 

och utrikesmaterial. Han anser att mycket av forskningen har varit för begränsad i hur den 

mätt förekomsten av och hur den definierat global journalistik. Enligt Berglez kan man hitta 

element av global journalistik även i de nyhetstexter som framförallt har ett nationellt 

perspektiv. Global journalistik går att finna i små textfragment och i ”marginalerna”. Han gör, 

till skillnad från Hafez, en skarp skiljelinje mellan utrikesjournalistik och global journalistik 

och menar att dessa är två olika genrer. Medan global journalistik fokuserar på relationer 

mellan folk, platser och deras handlingar fokuserar traditionell utrikesjournalistik endast på 

det som händer i särskilda rumsliga, politiska eller kulturella sammanhang. En brist på 

utrikesmaterial behöver därför, enligt Berglez, inte innebära en brist på global journalistik 

(Berglez 2013:10–11, Berglez 2008).  Berglez menar att global journalistik representerar 

komplexa relationer i termer av makt, rum och identitet. En journalistisk text med inslag av 

global journalistik visar därmed på globala maktrelationer, gör kopplingar mellan avlägsna 

platser (händelsen begränsas inte till ett rumsligt centrum) och/eller representerar globala eller 

transnationella identiteter (exempelvis religioner, ideologier, klasser eller mänskligheten som 

kollektiv) (Berglez 2008, Berglez och Van Leuven 2015). I den komparativa studien Global 
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Journalism Between Dream and Reality (2015) undersöker han tillsammans med Sarah Van 

Leuven, professor i journalistik vid universitetet i Ghent, i hur stor utsträckning global 

journalistik, enligt ovanstående definition, förekommer i tre europeiska tidningars inrikes-, 

utrikes- och opinionsmaterial. Resultatet visar att en fjärdedel av alla undersökta nyhetstexter 

innehåller element av global journalistik.  

Om det visar sig att global journalistik förekommer i större skala i alla länders nationella 

nyhetsrapportering (lokalt, inrikes, utrikes) menar Berglez att det går att ifrågasätta eller 

omformulera de pessimistiska slutsatser som Hafez med flera drar utifrån den minskande 

andelen utrikesnyheter (Berglez och Van Leuven 2015).  

Som framgår av presentationen av forskningsläget skiljer sig olika forskningsresultat kring 

nyhetsmediers uttryck för globalisering åt. Detta beror till stor del på att det inte finns en 

konsensus bland forskarna kring hur och var (innehåll, organisation, marknad, användning) 

uttryck för globalisering ska mätas.  

 

 

4.3 Nyhetsvärdering 

 

Vilka länder och händelser som får utrymme i mediers rapportering kan förklaras utifrån de 

kriterier för nyhetsvärdering som tagits fram av medieforskare. En av de mest betydelsefulla 

studierna om nyhetsvärdering i utrikesrapportering är Johan Galtung och Marie Holmboe 

Ruges The Structure of Foreign News från 1965. I den presenteras några olika 

nyhetsvärderingskriterier som till stor del avgör om en händelse i utlandet kommer med i 

nyhetsflödet. Dessa är: 

 

 Frekvens: händelser som utspelar sig snabbt prioriteras framför händelser som utspelar 

sig långsamt. 

 Entydighet: händelsen ska vara tydlig och enkel och inte för mångfasetterad. 

 Meningsfullhet: ju närmare en händelse befinner sig till sin publik desto mer relevant 

är den. 

 Det oväntade: oförutsedda eller sällan förekommande händelser har större 

förutsättningar att bli nyheter. 

 Kontinuitet: om en händelse uppmärksammas kommer den fortsätta uppmärksammas 

under en tid. 
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 Referens till elitnationer och elitpersoner: ju mer en händelse berör en elitnation eller 

en elitperson desto mer sannolikt är det att händelsen blir en nyhet. 

 Negativitet: ju mer negativa en händelses konsekvenser är, desto mer sannolikt är det 

att händelsen blir en nyhet. 

Dessa kriterier har använts av många medieforskare, men de har också kompletterats och 

omformulerats sedan dess. De olika versionerna har dock inga större skillnader. 

Journalistikprofessorn Håkan Hvitfelt och kommunikationsvetaren Winfried Schulz 

inkluderar dock ett ytterligare kriterium till Galtung och Ruges lista, nämligen identifikation.   

 Identifikation: nyhetsvärdet hos en händelse höjs om den egna nationen har en 

koppling till händelsen, detta kan kallas etnocentrism och bidrar till att läsaren i högre 

grad kan identifiera sig med händelsen och människorna i det aktuella landet (Hvitfelt 

1985:102–107, 143). 
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5. Metod  

Den här studien är en kvantitativ innehållsanalys av Dagens Nyheters nyhetsinnehåll över en 

trettioårsperiod. Nedan presenteras den kvantitativa innehållsanalysen som metod samt hur 

studiens frågeställningar har operationaliserats för att kunna mäta uttryck för globalisering.  

 

5.1 Kvantitativ innehållsanalys  

Det huvudsakliga syftet med den kvantitativa innehållsanalysen är att, genom studier av det 

enskilda, komma fram till slutsatser om det generella. Metoden används för att få svar på 

frågor om innehåll i text, bild eller ljud, (Nilsson 2010:119) och innebär att det studerade 

innehållets egenskaper ska kunna mätas. För att kunna göra detta möjligt översätts frågorna 

som ställs till materialet till variabler, de operationaliseras. Resultaten presenteras sedan i 

siffror som visar frekvens (antal) och omfång (volym) (Esaiasson et al. 2012:197, Nilsson 

2010:122–123).  

Den kvantitativa innehållsanalysen är systematisk och formaliserad och vilar till stor del på att 

man objektivt och exakt ska kunna mäta det objekt som analyseras. Detta ideal syns i 

metodens fyra grundpelare: objektivitet, systematik, kvantitet och manifest innehåll. Dessa 

innebär att innehållsanalysen ska vara replikerbar, det vill säga att en annan forskare ska 

kunna upprepa analysen med samma resultat. De innebär också att tillvägagångssättet ska 

vara klart definierat, att innehållet ska kunna mätas och att materialets omfattning ska utgå 

från tydliga urvalskriterier. De variabler som ingår i analysschemat måste kunna beskrivas 

kvantitativt, vilket innebär att de ska kunna presenteras i siffror för att forskaren sedan ska 

kunna få fram statistiska samband. Analysen bör också begränsas till det som explicit går att 

utläsa ur texten (Nilsson 2010:122).  

För att uppfylla dessa krav krävs ett tydligt kodschema, detaljerade kodanvisningar och en 

tydlig uppfattning om vilka enheter som ska analyseras (analysenheter). Den kvantitativa 

innehållsanalysen utgår därför från en forskningsprocess som kännetecknas av ett antal 

delmoment. Dessa är: att forskningsproblem, urval, variabler och variabelvärden definieras, 

att ett kodschema konstrueras och att data valideras och analyseras (Esaiasson et al. 

2012:200–201, Nilsson 2010:127).  
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5.2 Den kvantitativa innehållsanalysen i vår studie  

För att besvara studiens frågeställningar undersöker vi om det skett en förändring i andelen 

utrikesmaterial (det vill säga nyhetsmaterial som handlar om ett annat land än Sverige), vilka 

länder, regioner och världsdelar som får utrymme i rapporteringen, hur fördelningen av dessa 

representerar världen i stort samt om det skett en förändring över tid. Dessutom tar vi reda på 

om det finns nyhetsmaterial som kan betraktas som global journalistik utifrån Berglez 

definition. Om så är fallet, har det skett en förändring av förekomsten av denna typ av 

nyhetsjournalistik i Dagens Nyheter mellan åren 1988 och 2013? Därutöver tar vi också reda 

på hur stor del av Dagens Nyheters utrikesmaterial som har en tydlig koppling till Sverige, 

detta är relaterat till nyhetsvärdering.   

Utifrån vår definition av forskningsproblemet utformades ett kodschema bestående av nio 

variabler (se bilaga 1 och 2 för kodschema och kodanvisningar) med tillhörande 

variabelvärden. De första tre variablerna är identifikationsvariablerna artikelID, kodarID samt 

publiceringsår. Sedan följer fyra variabler där land, region, världsdel och nyhetstextens 

omfattning (är den en notis, artikel eller ett reportage?) anges. Detta för att kunna mäta 

mängden utrikesmaterial, fördelningen mellan olika länder/regioner/världsdelar samt i vilken 

omfattning det skrivs om respektive land (notis, artikel eller reportage). Dessutom har vi valt 

att inkludera en variabel som mäter i vilken utsträckning det finns en svensk koppling i 

utrikesmaterialet. Den sista variabeln utgår från Berglez och Van Leuvens analysschema och 

mäter förekomsten av global journalistik i nyhetsmaterialet. Analysschemat för denna variabel 

presenteras nedan.  

För att kunna analysera Dagens Nyheters nyhetsmaterial under en trettioårsperiod har nedslag 

gjorts vart femte år från och med 1988. Detta innebär att exemplar av Dagens Nyheter från 

åren 1988, 1993, 1998, 2003, 2008 samt 2013 har analyserats. Materialet har valts ut genom 

systematiskt urval och består av de nummer av Dagens Nyheter som utkom den första helgfria 

onsdagen varannan månad (med start i januari) under valda årtal. Varje nyhetstext utgör en 

analysenhet. Efter kodningen har data matats in i statistikprogrammet Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS). Eftersom vi är två kodare har de olika frekvenstabellerna jämförts 

för att avgöra tillförlitligheten i data (se validitet/reliabilitet i metoddiskussionen). I ett sista 

steg har data samkörts för att sedan analyseras och därmed få fram ett resultat av kodningen.  

 



16 
 

5.2.1 Analysschema 

Berglez och Van Leuven har i sin studie Global Journalism Between Dream and Reality 

(2015) utformat ett analysschema för att mäta förekomsten av nyhetsgenren global 

journalistik. Detta analysschema består av sex ”byggstenar” eller dimensioner. Tre av dessa 

representerar komplexa relationer i termer av rum, makt och identitet medan de övriga tre 

representerar tekniker för läsarengagemang, det vill säga journalistens förmåga att på olika 

sätt skapa engagemang för ”det globala” hos läsaren (Berglez och Van Leuven 2015).   

I den här studien är det de tre byggstenar som representerar komplexa relationer i termer av 

rum, makt och identitet som används för att mäta förekomsten av global journalistik. Att dessa 

tre har valts beror på att fokus för vår studie rörande global journalistik är hur interrelation 

och interdependens mellan länder och aktörer framgår i nyhetstexterna. Tekniker för 

läsarengagemang ingår inte i studien.  

I studiens kodschema finns en variabel som mäter om nyhetstexten innehåller element av 

global journalistik. Variabeln har två värden, ”ja” och ”nej”, och innehåller de tre 

dimensionerna rum, makt och identitet. För att få fram den mest förekommande dimensionen 

av global journalistik delades variabeln in i dessa underkategorier. Variabeln besvarades 

därmed i tre steg. Ett ”ja” på någon av underkategorierna innebär att nyhetstexten innehåller 

global journalistik. Att flera dimensioner finns representerade i nyhetstexten innebär dock inte 

att texten innehåller en högre grad av global journalistik än den nyhetstext som endast 

innehåller en dimension. Variabeln mäter alltså inte graden av global journalistik i 

nyhetstexten.  

Hur definieras då den globala journalistikens tre dimensioner? 

Rum definieras av det inte finns ett rumsligt centrum i texten, det vill säga en specifik plats 

där händelsen äger rum. Detta kan göras genom att världen framställs som en enhet eller att 

relationer mellan händelser och aktiviteter på olika platser presenteras i texten (Berglez 2008) 

(se bilaga 3 för en nyhetstext som innehåller global journalistik i termer av rum).  

Makt definieras som någonting med transnationell och slutligen global påverkan samt innebär 

handlingar, strukturer och olika typer av strategier som verkar över gränserna mellan nationer, 

större regioner och världsdelar. Global journalistik fokuserar speciellt på hur globala makter 

som exempelvis FN, IMF, Google och världsekonomin påverkar människors liv på 
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nationell/lokal nivå och vice versa (Berglez 2007) (se bilaga 4 för en nyhetstext som 

innehåller global journalistik i termer av makt). 

Identitet definieras som någonting transnationellt och slutligen globalt. Global identitet kan 

förekomma i nyhetsjournalistik på minst tre sätt: (1) som en representation av globala 

identitetskonflikter, till exempel: öst respektive väst, vänster respektive höger etc.; (2) som en 

representation av en global gemenskap eller ett globalt folk, till exempel Amnesty 

International; (3) som en representation av människor med liknande identitet över 

nationsgränser, till exempel: kön, klass och subkultur (Berglez 2007) (se bilaga 3 för en 

nyhetstext som innehåller global journalistik i termer av identitet).  

Som framgår av ovanstående definition av global journalistik är variabel nio av en mer 

kvalitativ karaktär än övriga variabler.  

 

5.3 Material 

Materialet består av sammanlagt 1492 nyhetstexter från Dagens Nyheters tryckta exemplar 

under åren 1988,1993,1998,2003, 2008 och 2013. Anledningen till varför vi valt att låta vår 

studie utgå från 1988 är att det är året innan den viktiga brytpunkt för globalisering som 

skedde 1989. 1989 och de första åren in på 1990-talet gick kalla kriget mot sitt slut, 

Sovjetunionen upplöstes, internet och mobiltelefoni fick sitt genombrott och världshandeln 

ökade (Johnsson 2007:65). Årtalet 1988 är därför en relevant startpunkt för att se om det skett 

en förändring före och efter 1990- och 2000-talets globaliseringsprocesser.  

I valet av tidning har vi utgått från en effektorienterad urvalsprincip (Nilsson 2010:129). 

Dagens Nyheter är den största och mest rikstäckande morgontidningen i Sverige. Räckvidden 

låg 2015 på nio procent (TNS Sifo 2015).  I studien ingår endast nyhetstexter från tidningens 

huvudbilaga/A-del exklusive opinionsmaterial (material med vinjetten: ledare, debatt och 

läsarnas DN). Vår studie inkluderar därmed inte kultur, sport och ekonomi. Materialet 

hämtades i ett första steg från Mediearkivet Retriever genom sökning på årtal och tryckt 

material. På grund av ett eventuellt bortfall av material i Retriever valde vi att, i ett andra steg, 

jämföra sökresultatet med Kungliga Bibliotekets Svensk Mediedatabas (SMDB). Det visade 

sig att det fanns ett väsentligt bortfall. Detta kompletterades med utskrifter och fotografier av 

de saknade nyhetstexterna.  
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5.4 Metoddiskussion 

Under denna rubrik diskuteras vår studie i förhållande till validitet, det vill säga att vi mäter 

det vi säger att vi ska mäta och reliabilitet, det vill säga att vi mäter på ett tillförlitligt sätt 

(Larsson 2010:76–77). Här tar vi bland annat upp: brister med den kvantitativa 

innehållsanalysen, kodschema och kodanvisningar, val av variabler, eventuellt bortfall och 

periodicitet i materialet.  

 

5.4.1 Metodkritik 

Den kvantitativa innehållsanalysen är effektiv och möjliggör analys av ett stort material, men 

den har vissa brister. Kritik som har framförts mot metoden är bland annat att den endast 

studerar vissa delar i innehållet och därmed går miste om ett helhetsperspektiv. Den innebär 

att man väljer ut enskilda delar som sedan mäts separat, vilket betyder att delarna lyfts ur sin 

kontext (Nilsson 2010:121–127). En kritik är därför att metoden brister i möjligheten att 

förstå ett innehålls betydelse på djupet.  Metoden ställer dessutom krav på forskarna att göra 

samma tolkning av samma text, vilket också det är en brist. Det krävs därför tydliga 

kodanvisningar som begränsar tolkningsutrymmet. Tydliga kodanvisningar förebygger inte 

problemet helt eftersom det inte endast är mellan forskare det kan finnas diskrepans i 

tolkningen. Det kan också finnas skillnader i hur en läsare, i ett vardagligt sammanhang, 

förstår en text och hur en forskare i en forskningsmiljö förstår samma text (Nilsson 2010:121–

127). 

 

5.4.2 Validitet och reliabilitet 

Syftet med vår studie är att mäta uttryck för globalisering. Detta har vi mätt – med ett 

undantag, nämligen den kategori nyhetstexter som kodats som land ”inget”. Denna kategori 

har räknats in i utrikesmaterialet eftersom alla länder som inte kodats som land ”Sverige” 

automatiskt faller under utrikesmaterial. Denna kategori utgör 11 procent av utrikesmaterialet. 

Detta kan vara missvisande eftersom det inte är helt självklart att dessa texter bör klassificeras 

som vare sig inrikes- eller utrikesmaterial. De skulle kunna räknas till en egen kategori. På 

grund av detta har vi varit tydliga med att redovisa siffror på hur stor del av utrikesmaterialet 

som utgörs av dessa ”inget”-texter i samband med presentationen av övriga resultat.  
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För att uppnå en hög reliabilitet har vi varit noggranna i både materialinsamlingen och i 

genomförandet av studien. I materialinsamlingens urvalsprocess valdes de nummer av Dagens 

Nyheter som utkom den första helgfria onsdagen varannan månad (med start i januari) under 

valda årtal för att undvika stora skillnader i tidningens volym, form och innehåll. 

Nyhetsmaterialet i tidningarna kan nämligen skilja sig mellan veckodagarna (Nilsson 

2010:130). Vidare kontrollerades materialet som hämtades från Mediearkivet Retriever mot 

primärkällan. Det visade sig att bortfallet var markant och de saknade nyhetstexterna 

kompletterades därför med utskrifter och foton från primärkällan. I genomförandet av studien 

har vi, för att öka reliabiliteten, gjort en pilotstudie på tio artiklar samt delat upp materialet på 

så sätt att varje kodare analyserat hälften av varje årtals nyhetstexter.  Detta för att undvika att 

eventuella skillnader mellan kodare påverkar resultaten för de olika årtalen. Vi har dessutom 

suttit tillsammans majoriteten av kodningstiden och haft en hjälpvariabel (V10) i syfte att 

uppmärksamma på texter det råder osäkerhet kring (se bilaga 5 för exempel på svårkodade 

texter). I ett sista steg har vi jämfört våra respektive frekvenstabeller i SPSS för att avgöra 

tillförlitligheten i dem. Den viktigaste variabeln att jämföra är variabel nio eftersom den 

innebär störst tolkningsutrymme. Resultatet av jämförelsen visar att kodningen är jämn vilket 

tyder på hög interkodarreliabilitet (se tabell 1).  

Tabell 1: Jämförelse över kodning av variabel nio (global journalistik).  

 

Även om vi i texten visar att vår studie har hög validitet och reliabilitet har den begränsats av 

den kvantitativa innehållsanalysen som metod. De brister som den kvantitativa 

innehållsanalysen har och som presenterats ovan är också de brister som finns i vår studie. 

Det kan vara problematiskt att försöka mäta uttryck av globalisering genom hårdragna 

variabler. Uttryck för globalisering kan framgå av textens betydelse som helhet eller av dess 

 

Global journalistik 

 

 

Kodare 1 

 

Kodare 2 

 

Ja 

 

 

15,14% 

 

16,40% 

 

Nej 

 

 

84,86% 83,60% 
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samspel med bilder, bildtext och resten av uppslaget. I vår studie har nyhetstexterna valts ut 

för sig och studerats utan hänsyn tagen till den kontext i vilken den presenterats. Det finns 

också en brist i att dessa texter kan tolkas och förstås olika av läsare och av forskare. Det kan 

finnas en skillnad i hur en läsare tolkar en text i ett vardagligt sammanhang och hur en 

forskare tolkar samma text. Detta kan vara fallet när det gäller global journalistik – vi letar 

efter specifika textfragment som kanske undgår läsaren. 

Den kvantitativa innehållsanalysen begränsar oss till det kodshema vi utgår från och studien 

begränsas därmed till de variabler vi valt att inkludera. Det finns information som skulle bidra 

till en djupare förståelse och en mer nyanserad studie, men som vi går miste om eftersom 

denna faller utanför kodschemats ramar. Av studien framgår det exempelvis inte i vilken grad 

och på vilka olika sätt en nyhetstext ger uttryck för rum, makt och identitet. Kodschemat tar 

heller inte hänsyn till om en nyhetstext behandlar fler än ett land, vilket ofta är fallet (se 

bilaga 2). Även om denna information är intressant har vi begränsat oss till de variabler som 

bäst besvarar vår frågeställning och undvikit de som inte är relevanta för studien. En av de 

variabler som diskuterats mycket är variabel fyra, som mäter vilket land en nyhetstext handlar 

om. Denna variabel avgör bland annat om nyhetstexten faller under inrikes- eller 

utrikesmaterial, där alla nyhetstexter som inte kodas som ”Sverige” automatiskt klassificeras 

som utrikesmaterial. Vi övervägde att lägga till en variabel som visar om nyhetstexten tillhör 

sektionen inrikes eller utrikes (det vill säga hur tidningen delar upp dem), dels för att 

tydliggöra uppdelningen mellan inrikes- och utrikesmaterialet och dels för att lättare kunna 

göra jämförelser mellan vår studie och Berglez studie.  Men pilotstudien visar att Dagens 

Nyheters huvudbilaga inte har en skarp uppdelning mellan dessa två sektioner. Till exempel 

finns både nyhetstexter om Sverige och nyhetstexter om andra länder under vinjetten Politik 

och ibland händer det att texterna hamnar ”fel” i tidningen. På grund av detta beslutade vi att 

inte ha med denna variabel, vilket på det stora hela visat sig vara ett bra beslut. Det har dock 

medfört att kategorin nyhetstexter som kodats som land ”inget” automatiskt räknats som 

utrikesmaterial (se diskussion ovan).  
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6. Resultat 

Syftet med studien är att undersöka om och i vilken utsträckning Dagens Nyheter ger uttryck 

för en globaliserad värld. Det har vi gjort genom att undersöka hur fördelningen mellan 

inrikes- och utrikesrapporteringen ser ut, hur väl fördelningen av länder som får utrymme 

representerar världen i stort samt genom att undersöka om tidningens nyhetsjournalistik 

innehåller global journalistik. Vi har också undersökt om det skett en förändring över en 

trettioårsperiod. Resultatet av studien presenteras nedan och är uppdelat efter studiens 

delfrågeställningar.  

 

Hur ser fördelningen mellan inrikes- och utrikesrapporteringen ut? Har den förändrats 

över tid? 

Dagens Nyheters huvudbilaga består, mellan åren 1988 och 2013, i genomsnitt av 54 procent 

inrikesmaterial och 46 procent utrikesmaterial. Fördelningen är inte konstant under den 

trettioårsperiod som undersökts. Från 1988 till 2013 ser vi en ökning av utrikesmaterialet med 

nästan elva procentenheter, från 40 procent utrikesmaterial 1988 till 51 procent 

utrikesmaterial 2013. Här är det dock viktigt att nämna att 11 procent av det totala 

utrikesmaterialet består av nyhetstexter som handlar om land ”inget”.    

 

Figur 1: Fördelningen inrikes- respektive utrikesmaterial i DN :s huvudbilaga 1988-2013. (N=1492) 
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När det kommer till omfång på nyhetstexterna syns ingen större skillnad mellan utrikes- och 

inrikesmaterialet. Den mest förekommande typen av nyhetstext i genomsnitt, sett över en 

trettioårsperiod, är notiser. De utgör 55 procent av utrikesmaterialet och 53 procent av 

inrikesmaterialet. Andelen reportage är få, utrikesmaterialet består endast till två procent av 

reportage, medan siffran för inrikesmaterialet ligger på en procent. Resterande nyhetstexter, 

43 procent av utrikesmaterialet samt 45 procent av inrikesmaterialet, består av artiklar. Vi ser 

alltså att omfånget, sett till typ av nyhetstext, i genomsnitt är ungefär lika stort i utrikes- och 

inrikesmaterialet. Det sker dock en minskning av andelen artiklar och en ökning av andelen 

notiser från 1988 till 2013 både i utrikes- och inrikesmaterialet (för förändring i omfång se 

bilaga 6). Omfånget hos nyhetstexterna har alltså generellt minskat. Det bör även tilläggas att 

antalet nyhetstexter per studerad tidning har minskat från i genomsnitt 46 nyhetstexter mellan 

1988 och 2003 till 32 nyhetstexter mellan 2008 och 2013. Detta kan förklaras av Dagens 

Nyheters tabloidisering 2004.  

 

Vilka länder, regioner och världsdelar får utrymme i utrikesrapporteringen? Finns det 

en förändring över tid för vilka delar av världen det rapporteras om? 

I Dagens Nyheters utrikesrapportering skrivs det under åren 1988 till 2013 minst en gång om 

109 av världens cirka 198 länder, vilket betyder att det endast är 55 procent av världens länder 

som finns representerade under de år och det urval som undersökts (se bilaga 7 för komplett 

lista över vilka länder som förekommer samt i hur stor utsträckning). 39 procent av dessa 108 

länder skrivs det bara om en gång. Det finns en förändring i hur många länder som det 

rapporteras om mellan de olika årtal som studerats. I de studerade tidningarna 1988 skrivs det 

om 50 av världens länder medan det i 2013 års studerade tidningar skrivs om 34 av världens 

länder.  

De länder som utgör störst andel av utrikesrapporteringen är: USA (11 procent), Tyskland (4 

procent), Ryssland (4 procent), Kina (4 procent), Danmark (3 procent), Storbritannien (3 

procent), Norge (3 procent), Israel-Palestina (2.5 procent), Finland (2 procent) och Irak (2 

procent). Värt att nämna är dock att 11 procent av alla utrikes nyhetstexter handlar om land 

”inget”. Under alla de årtal som undersökts är det konsekvent ovanstående länder som det 

skrivs mest om. De stora förändringar som finns här gäller USA, där har bevakningen ökat 

från 4.5 procent 1988 till 18.5 procent 2013. Av alla de årtal som studerats skrevs det mest om 

USA 2008, 20.5 procent av utrikesmaterialet handlade då om landet. I andelen nyhetstexter 
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som handlar om Kina syns också där en ökning, från 1.5 procent 1988 till nästan 10 procent 

2013. Även i andelen nyhetstexter som inte handlar om något land finns en förändring, där har 

siffran ökat från 2 procent 1988 till 7 procent 2013.  

Under hela den studerade trettioårsperioden skrivs det alltså allra mest om länder i 

Nordamerika, Europa och Asien. Europa är dock den världsdel som det skrivs om i störst 

utsträckning. Den världsdel som det skrivs om minst är Oceanien.  

 

Figur 2: Totala andelen utrikestexter i DN:s huvudbilaga 1988-2013 som handlar om respektive 

världsdel. (n=684)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur stort utrymme varje världsdel får i utrikesrapporteringen kan ställas i kontrast till hur stor 

andel av världens länder som varje världsdel faktiskt inkluderar. Genom att göra detta ser man 

bland annat att det under den studerade perioden skrivs mest om Europa trots att världsdelen 

endast inkluderar cirka 25 procent av världens länder medan Afrika, som inkluderar 28 

procent av världens länder, utgör knappt 10 procent av utrikesrapporteringen.  
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Figur 3: Hur stort utrymme varje världsdel får i DN:s utrikesrapportering 1988-2013 i jämförelse 

med hur stor andel av världens länder respektive världsdel inkluderar.1 (n=684)  

 

 

Europa, Asien och Nordamerika är de världsdelar som det skrivs mest om under alla de år 

som undersökts. Av dessa är det genomsnitt Europa som det skrivs mest om, men andelen 

Europa-texter sjunker från 45 procent 1988 till 24 procent 2013 och från 2003 blir 

fördelningen mellan de olika världsdelarnas utrymme jämnare. Europa är fram till 2008 den 

världsdel som det skrivs mest om. Detta ändras dock 2013 då Asien istället är den världsdel 

som det skrivs om i störst utsträckning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 De texter som kodats som världsdel ”ingen” är inräknade här men presenteras inte i figuren.  
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Figur 4: Utrikesmaterial i DN fördelat på världsdel och år. (n=684)  

 

 

Den totala omfattningen på nyhetstexterna som handlar om de olika världsdelarna är jämn. De 

världsdelar som sticker ut är Sydamerika och Afrika, för dem är nyhetstexterna oftast kortare, 

andelen artiklar är cirka 4 procentenheter lägre än genomsnittet. När det gäller Afrika är dock 

andelen reportage högre än genomsnittet.  

De nyhetstexter som rör Europa handlar till största del om regionen Västeuropa (40.5 procent) 

och till näst största del om Östeuropa (32.5 procent). Lägst andel av Europa-texterna handlar 

om Norden2 (20 procent). Resterande sju procent handlar om region ”ingen”. När det kommer 

till Asien är fördelningen mellan regionerna jämn (om man ser till hur många länder 

respektive region inkluderar). 29 procent av nyhetstexterna som handlar om Asien rör 

Mellanöstern, medan 71 procent handlar om övriga Asien. Resterande världsdelar har inte 

delats in i regioner. När det gäller Nordamerika skrivs det dock mest om länderna USA och 

Mexiko. Dessa utgör 84 procent och 4 procent medan Kanada endast utgör 2 procent av 

nyhetstexterna som handlar om Nordamerika. När det skrivs om Afrika är det framförallt 

Sydafrika, Kongo och Egypten som får utrymme. De utgör 18 procent, 11 procent samt 9 

procent av nyhetstexterna som handlar om Afrika.  Av alla nyhetstexter som handlar om 

Sydamerika handlar 23 procent om Chile, 19 procent om Venezuela och 15 procent om 

Colombia.  

                                                           
2 I regionen Norden är Sverige ej inräknat.  
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Av det totala undersökta utrikesmaterialet från 1988 till 2013 har 22 procent av alla 

nyhetstexter en tydlig koppling till Sverige. Andelen nyhetstexter med Sverigekoppling är 

störst när det handlar om Europa, där finns det en koppling till Sverige i 26 procent av 

texterna. Sedan kommer Sydamerika, där har 19 procent av texterna en koppling till Sverige 

medan siffran ligger på 15 procent för de texter som handlar om Afrika. Näst lägst andel 

nyhetstexter med koppling till Sverige finns bland de som handlar om Nordamerika, där 

ligger siffran på 10 procent. När det gäller Oceanien har ingen av nyhetstexterna någon 

koppling till Sverige, antalet texter är dock endast tre stycken.   

 

Hur stor andel av nyhetstexterna, i både inrikes- och utrikesmaterialet, innehåller 

global journalistik?  

Av samtliga nyhetstexter innehåller 16 procent, det vill säga 236 stycken, en eller flera 

element av global journalistik. Från 1988 till 2013 har det skett en marginell ökning av 

andelen nyhetstexter som innehåller global journalistik, från 13 procent 1988 till 15 procent 

2013. Den högsta andelen nyhetstexter med global journalistik återfinns under 1998 och 2008, 

där siffran ligger på 18 procent.  

 

Figur 5: Förändringen av andelen nyhetstexter i DN:s huvudbilaga som innehåller global 

journalistik. (N=1492) 

 

 



27 
 

Global journalistik förekommer oftare i utrikesmaterialet än i inrikesmaterialet. 

Inrikesmaterialet innehåller 5 procent global journalistik medan samma siffra för 

utrikesmaterialet är 30 procent. Den här fördelningen är relativt jämn över den trettioårsperiod 

som studerats. Andelen global journalistik i nyhetstexterna är också förhållandevis jämn sett 

till de olika världsdelarna. Här ligger siffran kring 20 procent global journalistik i nyhetstexter 

som handlar om respektive världsdel. Störst andel global journalistik finns i de nyhetstexter 

som handlar om världsdel ”ingen”. Här ligger siffran på 98 procent.  

Det här är en av förklaringarna till att den oftast förekommande dimensionen av global 

journalistik är rum, 62 procent av alla de 236 nyhetstexterna innehåller global journalistik i 

termer av rum. Dimensionen makt finns i 36 procent av de 236 nyhetstexterna medan siffran 

för identitet ligger på 39 procent.3 Det är vanligast att de nyhetstexter som innehåller global 

journalistik endast gör det med en dimension. Att en nyhetstext innehåller alla tre dimensioner 

av global journalistik förekommer endast i 0.5 procent av fallen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 En nyhetstext kan innehålla fler än en dimension av global journalistik.   
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7. Reflekterande observationer 

Under arbetets gång har vissa observationer kring hur journalister framställer olika händelser 

och länder gjorts. Dessa faller utanför studiens ramar och presenteras därför separat här. Till 

en början har vi observerat att de länder som utgör den minsta delen av utrikesrapporteringen 

ofta presenteras på ett mer allmängiltigt sätt än de länder som utgör den största delen av 

rapporteringen. I de fall nyhetstexter handlar om ett land som det sällan skrivs om har vi 

observerat att anledningen till att man skrivit om dem ofta har varit i händelse av krig, 

konflikt, olycka eller då ett västerländskt land är inblandat. I vår studie är Burma ett exempel 

på detta. Innan 2008 handlar inga texter i utrikesmaterialet om Burma. Men 2008 steg siffran 

till 8 procent, efter att landet drabbats av en cyklon. Efter 2008 skrivs ingenting om landet.  

I de fall texter handlar om ett land det sällan skrivs om är det vanligt förekommande att det 

skrivs om dem i notisform. Då finns ofta inget utrymme för bakgrund och problematisering. 

Följande två notiser är exempel på detta.  

 

146 döda när landgång rasade 

Minst 146 människor drunknade när en landgång till en färja på tisdagen kollapsade i Kongos 

huvudstad, Brazzaville uppgav den kongolesiska polisen. De omkomna var zairiska flyktingar 

som utvisats från Kongo och skulle föras hem till Zaire. Enligt polisen kollapsade landgången 

av att flyktingarna trängdes för att snabbt komma ombord och tyngden blev för stor.  

   Omkring 3000 flyktingar från Zaire finns nu i grannlandet Kongo där de väntar på utvisning. 

TT-AFP, Brazzaville (DN 3 mars, 1993) 

 

I det här exemplet finns det inte utrymme för någon utförlig bakgrund till händelsen eller 

tänkbara konsekvenser av den. Journalisten förklarar varken varför flyktingarna utvisas eller 

det faktum att Zaire och Kongo är samma land.  

USA-diplomat ihjälskjuten i Sudan 

En amerikansk diplomat och en lokalanställd sudanesisk chaufför dödades natten till tisdagen 

när den bil de färdades med i Sudans huvudstad Khartoum blev beskjuten.  

    USA:s ambassad meddelade att diplomaten, som arbetade för biståndsorganet USAID, 

sårades vid morgonattacken och avled på eftermiddagen. Den 40-årige chauffören, anställd vid 

ambassaden, dödades omedelbart vid angreppet […].  

TT-AFP, Khartoum (DN 2 januari, 2008) 
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Den här notisen är ett exempel på när det skrivs om ett land med anledning av ett 

västerländskt lands inblandning.  

Vidare har vi även observerat att bara för att en nyhetstext innehåller global journalistik 

betyder det inte nödvändigtvis att journalisten med avsikt inkluderat det globala perspektivet, 

det kan istället vara så att det globala perspektivet blir en bieffekt av ämnet. Följande notis är 

ett exempel.   

Svensk elev står sig i konkurrensen  

15-åringarna i Hongkong är bland de bästa i världen på matematik och naturvetenskap. 

Jämnåriga svenska elever klarar sig fortfarande hyggligt i en stor internationell jämförelse. 

    En ny rapport från den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD och FN:s 

utbildningsorgan Unesco, "Literacy skills for the world of tomorrow", visar hur 15-åriga elever 

i 41 länder i alla delar utom Afrika presterar i läsning, matematik och naturvetenskap. 

   Undersökningen visar att ostasiatiska länder som Japan, Korea och Hongkong har de bästa 

eleverna i matematik och naturkunskap. De finländska 15-åringarna är bäst på läskunskap. 

Sämst resultat hade 

elever i Peru. 

    De svenska eleverna presterade över genomsnittet på alla tre 

kunskapsområden. Bäst gick det i läsprovet där endast tre länder 

var signifikant bättre. 

TT (DN 2 juli 2003) 

 

Vi har dock även observerat fall av nyhetstexter där journalisten med (vad som verkar vara) 

avsikt inkluderat ett globalt perspektiv. Ett exempel på detta är en artikel från Dagens Nyheter 

7 januari 1998 som handlar om istäcket i Sverige den vintern. Artikeln har i sin helhet ett 

tydligt nationellt perspektiv, men det finns en mening som faller under genren global 

journalistik: ”Värmen beror dock varken på väderfenomenet El Niño eller på 

växthuseffekten” (se bilaga 8 för hela artikeln).  

En tredje observation som gjorts under studien är att många av de nyhetstexter som handlar 

om EU innehåller global journalistik. Detta eftersom det ofta saknas rumsligt centrum i 

nyhetstexten. Dessutom innehåller dessa nyhetstexter ofta en koppling till Sverige, eftersom 

landet är medlem i EU och påverkar eller påverkas av beslut som fattas inom unionen.  
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8. Resultatdiskussion  

Resultatet pekar på att DN innehållsmässigt i vissa aspekter följt med i utvecklingen av en allt 

mer globaliserad värld. Men det finns också flera aspekter som pekar mot detta. I det här 

avsnittet ger vi en sammanfattning av resultatet och diskuterar det i förhållande till teori och 

tidigare forskning. Avsnittet syftar till att besvara studiens centrala frågeställning:  

I vilken utsträckning och på vilka sätt framställer Dagens Nyheters nyhetsjournalistik världen 

som globaliserad?  

Det finns flera studier som visar på att utrikesrapporteringen hos nyhetsmedier runt om i 

världen minskar.  Hafez menar att internationella frågor fick större uppmärksamhet under 

kalla kriget än på 2000-talet, trots att vi idag säger att vi befinner oss i en era av globalisering. 

Under 1990-talet minskade utrymmet för utrikesrapporteringen i nyhetssändningarna i bland 

annat USA och Europa. Enda gången det skett en ökning i utrikesrapporteringen sedan dess är 

efter terrorattentaten den 11 september 2001, denna var dock kortvarig och gick ner igen kort 

efter händelserna (Hafez 2007:39–41). Även Willnat och Martin pekar på en minskning av 

utrikesrapporteringen, både i tidningar och TV. I amerikansk TV har den minskat med 56 

procentenheter från 1988 till 2010. Samma utveckling syns i Europa. I brittiska tidningar har 

andelen utrikes nyhetstexter på de första tio sidorna minskat från 27 procent 1989 till 15 

procent 2009 (Moore 2010, se Willnat och Martin 2012:497). Hafez menar att den här 

minskningen av utrikesrapportering är en av de faktorer som talar för att medier inte ger 

uttryck för en globaliserad värld.  

Vår studie avviker dock från den forskning som gjorts. I Dagens Nyheter har det, från 1988 

till 2013, skett en ökning av andelen utrikesrapportering med nästan 11 procentenheter. Vi ser 

dock tydligt att andelen utrikesrapportering följer utvecklingen i världen, den minskar vid 

stora nationella händelser och ökar vid stora internationella händelser. Av de år som ingår i 

studien sker det en minskning av utrikesmaterialet mellan 1998 och 2003. En förklaring till 

detta kan vara den svenska folkomröstningen om euron 2003 och debatten kring den. Av 

utrikesjournalistiken det året är andelen nyhetstexter som handlar om Europa högre än 

genomsnittet under alla studerade år. Detta trots att det andra Irakkriget inleddes 2003. Året 

där andelen utrikesnyheter är högst är 2008, här ligger siffran på 52 procent, något som kan 

förklaras av finanskrisen och det amerikanska presidentvalet. När det sker en stor 

internationell händelse vid samma tidpunkt som en stor nationell händelse verkar det som om 
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den nationella får företräde i rapporteringen. Detta stämmer överens med Hafez resonemang 

om nationella medier som ”ego-centriska”(Hafez 2007:39).  

Även om andelen utrikesjournalistik har fluktuerat mellan 1988 och 2013 har den aldrig 

sjunkit lägre än 1988 års nivå. Det vi kan se är att Dagens Nyheter har fått en jämnare 

fördelning mellan inrikes- och utrikesmaterialet, 2013 var fördelningen i princip 50/50. Men, 

det är inte bara andelen utrikesjournalistik som är av betydelse för i vilken utsträckning 

tidningen ger uttryck för globalisering. Också vilka länder som får utrymme i 

utrikesrapporteringen är av vikt som uttryck för globalisering. Här visar en stor del av 

forskningen att det finns ett västerländskt perspektiv kring vilka länder som får utrymme i 

olika mediesystems utrikesbevakning. I enlighet med nyhetsvärderingskriterierna tenderar de 

länder som får utrymme i utrikesrapporteringen vara sådana som ligger nära kulturellt och 

geografiskt, de som kan räknas som elitstater och länder som det finns ett ekonomiskt utbyte 

med (Hvitfelt 1985:142). Det här bidrar till att bara ett fåtal av världens länder, ämnen och 

perspektiv kommer med i utrikesrapporteringen (Hafez 2007:25). Dessa tendenser kan vi även 

se i vår studie. I de studerade tidningarna skrivs det endast om 109 av världens cirka 198 

länder. Dessutom skriver Dagens Nyheter i störst utsträckning om länder i Europa, och då 

främst västeuropeiska länder samt om USA. Här är det dock värt att nämna att studien är 

begränsad till 1492 nyhetstexter. Det här går i linje med resultatet från Foreign News-studien 

som visar att världens olika mediesystem uppmärksammar Västeuropa och USA i högre grad 

än kontinenter som Asien och Afrika. Detta trots att de senare har fler invånare och större 

area. Här finns dock ett undantag, nämligen att Mellanöstern får mer uppmärksamhet i medier 

än Nordamerika (Hafez 2007:30). En tänkbar förklaring till detta diskuteras nedan.  

Även om vår studie i det stora hela visar på en västerländsk orientering i 

utrikesrapporteringen, finns här ett par undantag. Det första är att Dagens Nyheter skriver 

marginellt om Australien, Nya Zeeland och Kanada, trots att dessa kan betraktas som 

”västländer”. Det andra är att andelen nyhetstexter om Europa minskar mellan de studerade 

åren och att det 2013 skrivs mer om Asien än om Europa. En förklaring till detta kan vara att 

det skrevs mycket om Kina 2013 i samband med att de nyligen fått en ny ledare. De asiatiska 

länder som det i genomsnitt skrivs mest om är Kina, Israel-Palestina och Irak. Att dessa länder 

får stort utrymme kan kopplas till nyhetsvärdering. Kina kan betraktas som en elitstat, ur 

ekonomisk aspekt. Att det skrivs mycket om Israel-Palestina och Irak kan ha sin förklaring i 

att det pågått eller pågår krig och konflikter i de länderna. Israel/Palestinakonflikten startade 

1948 vid bildandet av staten Israel och pågår än idag. Irak har varit med i två krig under den 
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studerade perioden, det ena var Gulfkriget (1990-1991) och det andra var Irakkriget (2003-

2011). I de senare två fallen var USA en av de inblandade parterna. Krig, konflikt eller 

katastrofer är några faktorer som avgör om en händelse blir en nyhet. Om konflikten eller 

kriget dessutom involverar en elitnation är sannolikheten större att händelsen kommer med i 

rapporteringen (Hvitfelt 1985:143). Majoriteten av alla studier om internationell rapportering 

visar på ett utvecklat ”konfliktperspektiv” hos medier. Det vill säga att mycket av mediernas 

fokus ligger på politiska och sociala kriser, krig, konflikter samt katastrofer och Hafez menar 

att negativa händelser är överrepresenterade i utrikesrapporteringen. Att Mellanöstern får mer 

uppmärksamhet än Nordamerika i flera av världens mediesystem menar han beror på att 

medier har ett konfliktperspektiv (Hafez 2007:29, 31). Vår studie visar dock att Mellanöstern 

får mindre uppmärksamhet än Nordamerika. Mellanöstern utgör endast 6.5 procent av 

utrikesmaterialet medan Nordamerika utgör nästan 14 procent. 

Däremot kan vi se att Dagens Nyheter har ett konfliktperspektiv i rapporteringen om länder 

det sällan skrivs om. Att dessa länder kommer med i utrikesrapporteringen kan till viss del 

bero på krig, konflikt eller katastrof. Ett exempel på detta i vår studie är Burma, ett land som 

aldrig förekommer i de nyhetstexter som studerats förutom 2008 då landet drabbades av en 

naturkatastrof. Då utgjorde nyhetstexter om Burma 8 procent av utrikesmaterialet. Årtalen 

före och efter 2008 skrivs det ingenting om landet.  

Reigert (2011) menar, utöver att länder får större utrymme i händelse av krig, konflikt eller 

katastrof, att medier tenderar att rapportera om händelser i geografiskt och kulturellt avlägsna 

länder på ett sätt där nyheten anpassas till en förutbestämd mall. På grund av det beskrivs 

händelsen på ett ytligt och standardiserat sätt (Reigert 2011). Vid sidan av vår studie har vi 

observerat att notiser är vanliga i rapporteringen om länder det sällan skrivs om. Detta innebär 

att det sällan finns utrymme för bakgrund eller problematisering. Det här betyder inte 

nödvändigtvis att Dagens Nyheter anpassar nyheten till en förutbestämd mall. Konsekvensen 

kan dock bli densamma eftersom notisen i sin utformning är kort och koncis.  

Det finns ännu en faktor som kan skapa nyhetsvärde åt händelser i andra länder, nämligen 

identifikation. Svenskt deltagande höjer intresset hos den svenska nyhetspubliken och därmed 

händelsens nyhetsvärde (Hvitfelt 1985:143). Berglez menar att journalister kan skapa 

identifikation hos läsaren genom att ”uppfinna” en relation mellan denne och en avlägsen 

händelse. Vanliga sätt att göra detta på är att ha med en nationell vinkel eller att appellera till 

läsarens känslor. Identifikation kan även skapas genom att journalisten pekar på en 

samhörighet mellan läsaren och den avlägsna händelsen (genom att låta läsaren bli en del av 
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händelsen). Ett exempel skulle kunna vara en nyhetstext som förklarar hur västerländskt 

levnadssätt påverkar klimatet i Afrika (Berglez 2013:24–25). Detta resonemang kan kopplas 

till McLuhans globala by eftersom en nationell vinkel troligen inte skulle platsa i ett scenario 

där vi har ett kollektivt medvetande. Däremot framstår nyhetstexter som skapar samhörighet 

som en naturlig konsekvens av den globala byn. Vad gäller vår studie, kan vi inte säga att 

Dagens Nyheter använder Sverigekopplingen i syfte att skapa identifikation. Men vi kan se att 

den förekommer i en del av utrikestexterna. Intressant är att den förekommer i störst 

utsträckning i de nyhetstexter som handlar om Europa, trots att det är där Sverige befinner sig 

geografiskt och kulturellt. Som vi tidigare observerat, kan detta förklaras med att Sverige är 

medlem i EU.  

Vi har ovan diskuterat fördelningen mellan inrikes- och utrikesjournalistik samt vilka länder 

som får utrymme i utrikesrapporteringen. Dessa är två sätt genom vilka man kan mäta om 

medier ger uttryck för globalisering. Berglez menar dock att dessa inte är tillräckliga utan att 

man också måste undersöka om och i vilken utsträckning nyhetstexter presenterar komplexa 

relationer i termer av makt, rum och identitet. Det vill säga hur nyhetstexter visar på globala 

maktrelationer, gör kopplingar mellan avlägsna platser (och inte begränsar händelsen till ett 

rumsligt centrum) och/eller representerar globala eller transnationella identiteter (exempelvis 

religioner/ideologier, världens fattiga eller mänskligheten som kollektiv) (Berglez 2008, 

Berglez och Van Leuven 2015). Resultatet av Berglez och Van Leuvens studie som omfattar 

tre Europeiska tidningar visar att i genomsnitt 25 procent av alla nyhetstexter innehåller 

global journalistik. Resultatet av vår studie visar att Dagens Nyheters nyhetstexter innehåller 

en lägre andel, 16 procent, global journalistik. Här måste dock nämnas att vår studie i en del 

avseenden skiljer sig från Berglez och Van Leuvens, varpå en direkt jämförelse inte kan 

göras. Vår studie visar dock på en betydligt högre andel global journalistik i utrikesmaterialet 

(30 procent) än i inrikesmaterialet (5 procent). Den ökning i andelen global journalistik hos 

Dagens Nyheter som vår studie visar på mellan åren 1988 och 2013 är marginell och kan 

troligtvis förklaras av den ökade mängden utrikesmaterial. Ett tydligt exempel på 

samvariationen mellan global journalistik och utrikesjournalistik är året 2008, det år som både 

har högst andel utrikesjournalistik och global journalistik.  

Det är svårt att avgöra om siffrorna för andelen global journalistik i Dagens Nyheter är höga 

eller låga. Hur höga måste de vara för att tidningen ska ge uttryck för en globaliserad värld? 

Här finns det inget entydigt svar eftersom det helt beror på vilken makt 

globaliseringsprocesserna tillskrivs (Berglez och Van Leuven 2015). Om man likt the 
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hyperglobalizers anser att globaliseringen är en mäktig process som medför att nationalstaten 

får mindre betydelse kan siffrorna framstå som låga. Om man däremot i enlighet med the 

sceptics anser att globalisering endast är ett uttryck för en redan existerande 

internationalisering och att nationalstaten fortfarande står i centrum kan siffrorna istället verka 

höga (Held et al. 1999:2–10, Jenssen och Tollefsen 2012:20–42).  

Oavsett hur globaliserad världen är eller vad globaliseringen kommer att leda till verkar 

medieforskare överens om att global journalistik är viktig eftersom den bland annat skapar 

global samhörighet och hjälper människor att förstå hur världen hänger samman. Berglez 

menar att den hjälper oss att förstå abstrakta och ofta osynliga globala händelser och fenomen 

genom att sätta dem i sammanhang av konkreta händelser, kriser och frågor. Global 

journalistik kan också sägas vara viktig ur demokratisk synpunkt eftersom människor får mer 

omfattande kunskap och information och därmed kan fatta mer välinformerade beslut 

(Berglez 2013:57–58). Hafez menar att internationell rapportering ofta är de-kontextualiserad, 

det vill säga att den inte tar hänsyn till politiska, sociala och kulturella kausala samband och 

att detta skulle kunna motverkas om global journalistik fanns i större utsträckning (Hafez 

2007:35). Likaså anser Cottle att det är viktigt att journalister definierar och ger mening till de 

hot och utmaningar som en globalisering av världen innebär (Cottle 2011). Vi har observerat 

att Dagens Nyheters journalister i vissa fall gör precis detta, men vi har också vid sidan av vår 

studie lagt märke till att global journalistik kan förekomma i en nyhetstext utan att 

journalisten sätter händelsen i ett större sammanhang. Global journalistik kan bli en bieffekt 

av ämnet. Exempel på det är texter som handlar om EU:s processer och beslut samt 

forskningsrapporter och internationella jämförelser. Det här är också en förklaring till att 

global journalistik i termer av rum är vanligast förekommande.  

Våra resultat tyder alltså på att Dagens Nyheter i vissa avseenden uttrycker att världen är 

globaliserad, men resultaten kan tolkas olika beroende på vad man väljer att lyfta fram och 

vilken aspekt man anser väga tyngst. Om man ser till fördelningen mellan inrikes- och 

utrikesjournalistiken ger Dagens Nyheter uttryck för globalisering. Utrikesbevakningen har 

ökat mellan åren 1988 och 2013 och idag är fördelningen mellan de två kategorierna jämnare 

än 1988. Ser man däremot till hur många och vilka länder som får utrymme framstår det dock 

som om Dagens Nyheter i det stora hela har det västerländska perspektiv som många forskare 

menar att medier har. I Dagens Nyheter är det generellt europeiska länder och USA som får 

mest uppmärksamhet. Detta tyder på att tidningen inte ger uttryck för globaliseringen i den 

aspekten. I den tredje och sista aspekten, förekomsten av global journalistik, visar vår studie 
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att global journalistik förekommer i Dagens Nyheter. Det beror på betraktarens utgångspunkt 

om förekomsten är av hög eller låg grad.  Det vi kan säga är att det skett en marginell ökning 

av global journalistik från 1988 och att den förekommer i betydligt högre grad i 

utrikesmaterialet än i inrikesmaterialet. Å ena sidan kan man argumentera för att Dagens 

Nyheter ger uttryck för globalisering eftersom det har skett en ökning av andelen global 

journalistik. Å andra sidan kan vi se att den här ökningen inte är i proportion till hur mycket 

utrikesjournalistiken har ökat och det kan därför även argumenteras för att den inte ger uttryck 

för globalisering.  

 

Sammanfattningsvis, visar denna studie att Dagens Nyheter ger uttryck för globalisering i en 

aspekt – nämligen det faktum att andelen utrikesjournalistik har ökat. I övriga två aspekter –

vilka länder, regioner och världsdelar som finns representerade och förekomsten av global 

journalistik –går det inte att ge ett entydigt svar.  
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9. Vidare forskning 

Som nämndes i metoddiskussionen finns begränsningar i den kvantitativa innehållsanalysen 

som metod, vilket innebär att vi i denna studie går miste om information som kan bidra till en 

djupare förståelse för på vilka sätt och i vilken grad nyhetstexter ger uttryck för globalisering. 

Information som denna studie går miste om är exempelvis i vilka sammanhang global 

journalistik förekommer (kontext). Den här studien skulle därför med fördel kunna 

kompletteras med en kvalitativ analys av ett mindre antal nyhetstexter. Detta för att göra en 

mer djupgående analys av hur och i vilken grad global journalistik kan ta sig uttryck. Vidare 

skulle också en komparativ studie mellan fler tidningar eller andra medier kunna genomföras.  
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Kodschema  

 

V1: Artikel-ID 

V2: Artikelkodare 

1. Amanda 

2. Molly 

V3: Publiceringsår 

1. 1988 

2. 1993 

3. 1998 

4. 2003 

5. 2008 

6. 2013 

V4: Vilket land (nation) handlar nyhetstexten om? 

För vilka länder som finns i världen utgår vi från FN:s lista på länder. En nyhetstext kan också 

kodas som land ”inget”.    

V5: Vilken region handlar nyhetstexten om? 

1. Norden (Norge, Danmark, Finland, Island) 

2. Västeuropa (Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, 

Nederländerna, Portugal, Spanien, Skottland, Storbritannien, Schweiz, Tyskland, 

Vatikanstaten, Österrike) 

3. Östeuropa (Albanien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Estland, 

Jugoslavien, Kosovo, Litauen, Makedonien, Polen, Rumänien, Ryssland, 

Sovjetunionen, Slovakien, Serbien, Turkiet, Tjeckoslovakien, Tjetjenien, Tjeckien 

Ungern, Ukraina, Cypern, Georgien, Sovjetunionen)  

4. Mellanöstern (Irak, Iran, Israel, Kuwait, Libanon, Saudiarabien, Syrien)  

5. Övriga Asien: Afghanistan, Bangladesh, Burma, Filippinerna, Indien, Japan, 

Kambodja, Kina, Mongoliet, Malaysia, Nordkorea, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, 

Taiwan, Tadzjikistan, Thailand, Vietnam, Sydkorea, Singapore, Indonesien)  

6. Ingen (resterande länder) 

V6: Vilken världsdel handlar nyhetstexten om?  

1. Europa (Albanien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Belgien, Bulgarien, 

Cypern, Danmark, Estland, England, Frankrike, Finland, Grekland, Georgien, Italien, 

Irland, Island, Jugoslavien, Kosovo, Litauen, Makedonien, Norge, Nederländerna, 

Portugal, Polen, Rumänien, Ryssland, Sverige, Spanien, Sovjetunionen, Slovakien, 

Skottland, Storbritannien, Schweiz, Serbien, Tyskland, Turkiet, Tjeckoslovakien, 

Tjeckien, Ungern, Ukraina Vatikanstaten, Österrike)  

2. Nordamerika (Guatemala, Haiti, Kanada, Kuba, Mexiko, Nicaragua, Panama, USA) 
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3. Sydamerika (Argentina, Brasilien, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Peru, 

Venezuela) 

4. Afrika (Angola, Algeriet, Burundi, Botswana, Elfenbenskusten, Egypten, Eritrea, 

Kongo, Kamerun, Kenya, Liberia, Libyen, Madagaskar, Mocambique, Nigeria, 

Namibia, Rwanda, Sydafrika, Somalia, Sudan, Senegal, Tunisien, Tchad, Tanzania, 

Zimbabwe) 

5. Asien (Afghanistan, Bangladesh, Burma, Filippinerna, Israel, Irak, Iran, Indien, Japan, 

Kambodja, Kuwait, Kina, Libanon, Mongoliet, Malaysia, Nordkorea, Nepal, Pakistan, 

Sri Lanka, Saudiarabien, Syrien, Taiwan, Tadzjikistan, Thailand, Vietnam, Sydkorea, 

Singapore)   
6. Oceanien (Australien, Salomonöarna) 

7. Antarktis  

8. Ingen 

V7: Vilket omfång har nyhetstexten?  

1. Notis 

2. Artikel 

3. Reportage 

V8: Har nyhetstexten anknytning till Sverige? 

1. Ja 

2. Nej 

V9: Innehåller nyhetstexten global journalistik?  

V9.1 Rum 

1. Ja  

2. Nej 

V9.2 Makt 

1. Ja  

2. Nej  

V9.3 Identitet  

1. Ja 

2. Nej 

V10: Behöver nyhetstexten dubbelkollas? 

1. Ja 

2. Nej  

 

 

 

 



 

Kodanvisningar  

 

 

V4: Vilket land (nation) handlar nyhetstexten om?  

Det land nyhetstexten handlar om avgörs genom i vilket land en händelse, en aktivitet eller ett 

beslut äger rum/har ägt rum. Om texten tar upp händelser, aktiviteter eller beslut i flera olika 

länder kodas denna variabel som det land som får mest utrymme i texten. Om samtliga länder 

får lika stort utrymme handlar texten inte om något land alls och kodas därmed som ”inget”. 

En nyhetstext kan inte kodas som fler än ett land.  

För vilka länder som finns i världen utgår vi från FN:s lista på världens självständiga stater. 

FN utgår från att det idag finns 196 suveräna stater. Vi har dock gjort några ändringar i denna 

lista och utgår från att antalet självständiga stater är 198 stycken. Ändringarna berör:  

 

Isarel och Palestina 

Israel och Palestina är, enligt FN, två självständiga stater. I denna studie räknas de som en stat 

och kodas som Israel-Palestina. Detta för att deras landområden överlappar.  

Storbritannien  

I FN:s lista benämns England, Wales, Skottland, Irland och Nordirland under namnet 

Storbritannien. I denna studie kodas de alla som enskilda länder, förutom Irland och 

Nordirland som båda kodas som Irland. I de fall där endast Storbritannien nämns i 

nyhetstexten kodas landet dock som Storbritannien.   

Vatikanstaten  

Vatikanstaten är inte med på FN:s lista, men är en suverän stat varpå landet kodas som 

Vatikanstaten.  

Vilka länder som är självständiga är inte statiskt. Mellan 1988 och 2003 sker flera 

förändringar i världskartan. De förändringar som vi stött på berör:  

Jugoslavien 

Jugoslavien var en uppsättning statsbildningar som fanns till 2003. Dagens självständiga 

stater Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Slovenien och Serbien 

var alla en del av Jugoslavien (Nyström 2006). De blev självständiga under olika årtal och 

kodas i denna studie som ett eget land från det årtal de blev självständiga, innan dess kodas de 

som Jugoslavien.  
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Kosovo 

Kosovos självständighet är omtvistad, men landet finns med på FN:s lista över suveräna 

stater. Landet förklarade sig självständigt från Serbien 2008 (Book 2016) och kodas därför 

under årtalen 2008 och 2013 som Kosovo, innan dess kodas det som Serbien.  

 

Sovjetunionen 

Sovjetunionen bestod av 15 stater som från unionens upplösning 1991 är självständiga. Alla 

dessa kodas före 1991 som Sovjetunionen. De är: Armenien, Vitryssland, Estland, Georgien, 

Kazakstan, Kirgistan, Lettland, Litauen, Moldavien, Ryssland, Tadzjikistan, Turkmenistan, 

Ukraina och Uzbekistan (Jönsson 2016).  

Tjeckoslovakien 

Tjeckoslovakien var en statsbildning som 1992 upplöstes i staterna Tjeckien och Slovakien 

(Gerner 2016). Innan 1992 kodas därför både Tjeckien och Slovakien som Tjeckoslovakien.  

 

V5: Vilken region handlar nyhetstexten om?  

Denna variabel bestäms utifrån variabel fyra, med undantag för de fall där texten handlar om 

flera länder och kodats som land ”inget”. Då undersöker vi istället om de aktuella länderna 

ligger i samma region. Gör de inte det kodas variabel fem som ”ingen”. Vissa länder ligger 

inte i en region, dessa kodas därmed som ”ingen”.  

 

V6: Vilken världsdel handlar nyhetstexten om?  

Denna variabel bestäms även den utifrån variabel fyra, med undantag för de fall där texten 

handlar om flera länder och kodats som land ”inget”. Då undersöker vi istället om de aktuella 

länderna ligger i samma världsdel. Gör de inte det kodas variabel sex som ”ingen”.  

Det finns några länder som ligger i mer än en världsdel och som kan räknas till flera beroende 

på om man delar in världsdelar utifrån ett geografiskt eller politiskt perspektiv. Vi har främst 

gått efter det politiska perspektivet när vi delat in dessa länder i världsdelar. De vi stött på är:  

Azerbajdzjan  

Azerbajdzjan ligger till största del i Asien, politiskt räknas det dock ofta till Europa varpå det i 

denna studie kodas som världsdel Europa.  

 

Cypern  

Cypern räknas likaså det oftast till Europa politiskt och är medlem i EU. Därför kodas det här 

som världsdel Europa.  

 

Georgien  

Eftersom de andra eurasiska länderna kodas som världsdel Europa gäller det också för 

Georgien.  

 

 



 

Indonesien 

Indonesien räknas till både Oceanien och Asien. I vår studie kodas det som världsdel Asien. 

Ryssland  

Eftersom det oftast talas och skrivs om den del av Ryssland som ligger i Europa kodas landet 

som världsdel Europa.   

 

Turkiet 

Turkiet räknas både till Asien och Europa. Eftersom landet ofta räknas till Europa politiskt 

kodas det här som världsdel Europa.  

 

V6: Vilket omfång har nyhetstexten?  

En notis är en kort, informativ text, oftast utan ingress och personlig byline. Om texten 

uppfyller några av dessa kriterier, men inte alla, undersöker vi även textens placering i 

tidningen (det vi räknar som notiser placeras ofta i tidningens ytterkanter), om texten har 

några talminus (i de flesta fall saknar de texter som räknas som notiser talminus) samt om 

texten har en tillhörande bild (de texter som räknas som notiser har i de flesta fall ingen bild).  

En artikel är en text med ingress, brödtext och, i de allra flesta fall, en personlig byline. En 

artikel innehåller oftast minst ett talminus och består av två eller fler styckesindelningar.  

Ett reportage är en längre text med ingress, brödtext och personlig byline där 

journalisten/journalisterna är på plats och där texten innehåller minst två textfragment som 

innehåller scener. Ett reportage har oftast en tillhörande bild.  

 

V7: Har nyhetstexten en anknytning till Sverige?  

En nyhetstext har en anknytning till Sverige så fort orden ”svensk”, ”Sverige” eller en stad/ett 

geografiskt område i Sverige nämns i texten, med undantag för exempelvis ”svensk tid” eller 

”i svenska kronor”.  Det räknas inte som en svensk koppling om ett svenskt företag eller en 

svensk organisation nämns utan att det uttryckligen skrivs i texten att företaget/organisationen 

är ”svensk”. När svenska ministrar och kungligheter nämns i texten behöver det inte 

uttryckligen stå att de är svenska för att texten ska anses ha en svensk koppling. Nyhetstexten 

får en svensk koppling om en okänd svensk intervjuas i egenskap av svensk (ej i egenskap av 

vittne, expert etc.).  

Denna variabel gäller endast de nyhetstexter som inte handlar om Sverige. Nyhetstexter som 

handlar om Sverige kodas inte i variabel sju.  

 

 

 



V8: Innehåller nyhetstexten global journalistik?  

En nyhetstext innehåller global journalistik enligt Berglez och Van Leuvens definition om den 

uppfyller definitionerna av en eller flera av dimensionerna rum, makt och identitet.   

För att en text ska innehålla global journalistik i termer av rum krävs det att den presenterar 

världen som en enhet. Händelsen/aktiviteten/beslutet i nyhetstexten kopplas till olika platser i 

världen. Nyhetstexten har inget direkt rumsligt centrum. Texten visar på kopplingar mellan 

olika platser.  

För att en text ska innehålla global journalistik i termer av makt krävs det att global makt 

inkluderas i nyhetstexten, det vill säga ekonomiska och politiska makter som har potential att 

influera hela världen (exempelvis FN, EU, Världsbanken, Valutafonden, NATO etc.) och att 

texten presenterar hur dessa påverkar enskilda människors liv eller hur människor på nationell 

och lokal nivå i sin tur kan påverka den globala makten. Journalistik som inte är global 

nämner bara denna makt i generella termer.  

För att en text ska innehålla global journalistik termer av identitet krävs det att en nyhetstext 

presenterar identiteter som något transnationellt och slutligen globalt. Globala identiteter kan 

presenteras i nyhetstexten på minst tre olika sätt: (1) genom representation av globala 

identitetskonflikter, till exempel: öst respektive väst, vänster respektive höger; (2) genom att 

representera ett globalt folk eller en global offentlighet (exempelvis Amnesty International, 

Greenpeace, fredsrörelsen, WWF) samt; (3) genom att ena folk med en liknande identitet över 

nationsgränser (exempelvis kollektiv så som arbetarklassen eller medelklassen, alla världens 

fattiga, alla världens minoritetsfolk, klass, subkulturer, religion och ideologier) (Berglez 

2007).  

 

V9: Behöver artikeln dubbelkollas?  

Vid osäkerhet kring värdena på någon av ovanstående variabler flaggas detta för i variabel 

nio. Denna variabel är därmed en ”hjälpvariabel” som stärker interreliabiliteten. De 

nyhetstexter som kodas som ”ja” här gås gemensamt igenom och diskuteras av samtliga 

kodare.   
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Exempel på hur global journalistik kan uttryckas i termer av rum 

och identitet 

 

Fattiga kvinnor bryter upp. Miljoner flyr från fattigdom och förtryck  

 Dagens Nyheter. 1993-07-07  

Stora, fattiga familjer i tredje världen sänder i högre grad än familjer av genomsnittlig 

storlek sina unga döttrar utomlands att arbeta, bland annat för att de ska sända pengar 

hem och hjälpa familjen att överleva. 

 

Det berättar FN:s befolkningsfond UNFPA i sin årliga rapport, som offentliggjordes på 

tisdagen. Rapporten handlar om världens befolkning och migration, om sambandet 

mellan fattigdom, födelsetal och vår tids omfattande folkomflyttningar. UNFPA belyser i 

synnerhet en stor försummad grupp bland emigranterna - kvinnorna – och visar att de är de 

mest utsatta och utnyttjade av alla som av olika skäl ser sig tvungna att bryta upp sina 

hemtrakter. 

 

Är ofta osynliga 

De kvinnliga invandrarna runt om i världen är ofta mycket unga eller i 

övre medelåldern, har låg status, låg lön och är i hög grad osynliga, konstaterar UNFPA i sin 

rapport. Om man ser till enbart flyktingarna bland alla som byter land utgör kvinnorna upp till 

75 procent och är ofta ensamma om att försörja både barn och åldringar i flyktingfamiljen. 

Studier i Asien och Latinamerika visar att kvinnor som utvandrar framför 

allt kommer från stora familjer. Dessa utvandrande kvinnor sänder oftare hem pengar än män 

i samma situation och de sänder en större andel av sina inkomster. Dessa hemsända pengar 

utgör en ordentlig del av världsekonomin: årligen sänds omkring 460 miljarder kronor från 

invandrare till de fattiga hemländerna. Detta belopp kommer tvåa i världsekonomin, efter 

oljehandeln som ligger i topp, och överskrider alla sammantagna biståndspengar från 

regeringar i industriländer till fattigare länder. 

 

Nästan två procent  

UNFPA beräknar att ungefär 100 miljoner människor i dag lever i ett annat land än där de 

föddes, vilket är närmare två procent av den globala 

befolkningen. Av dessa är omkring 17 miljoner flyktingar. Ytterligare 20 miljoner har flytt 

undan våld, torka och miljökatastrofer utan att för den skull officiellt räknas som flyktingar. 

Hur många som flyttat eller flytt inom det egna landet av liknande skäl finns det inga siffror 

på, men de antas vara många gånger fler. En viktig faktor i dagens och den närmaste 

framtidens flykting- och flyttströmmar är den hastigt växande världsbefolkningen. Världens 
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befolkning ökar i dag med 98 miljoner per år, dvs omkring en miljard på tio år. Trots att 

preventivmedel vunnit terräng även i stora delar av fattiga världen och födelsetalen minskat 

märkbart sedan 60-talet fortsätter befolkningsökningen i hög takt på grund av den stora 

generationen födda på 70-talet som nu nått vuxen ålder och börjat föda barn. 

 

Märks om 150 år 

Effekten av den snabbt ökande preventivmedelsanvändningen kommer inte att märkas tydligt 

förrän om ca 150 år, då FN beräknar att befolkningskurvan planar ut vid ca 11,6 miljarder 

människor. I dag, år 1993, lever 5,57 miljarder människor på vår jord. 

I denna rapport om världens befolkning år 1993 påpekar UNFPA att världens regeringar dels 

måste förbereda sig på en fortsatt ökning av migrationen men samtidigt kan bidra på olika sätt 

till att dämpa folkomflyttningen i framtiden. De bör då satsa på ökad social service, utbildning 

och tillgång till preventivmedel och familjeplanering, framför allt på 

landsbygden och särskilt riktat till kvinnor. På sikt kan detta medföra att migration blir ett av 

många val för den enskilde i en krympande värld, inte den enda utvägen för miljoner 

människor varje år. 

 

Hälften kvinnor 

Satsningen på kvinnor motiveras med det faktum att kvinnorna utgör hälften av alla ut- 

och invandrare, men sällan ges service, utbildning och arbete på samma sätt som männen. 

Deras låga status följer dem till det nya landet, trots att de allra flesta lämnar hemlandet av 

samma skäl som männen: för att få arbete och en bättre försörjning åt sig och de 

sina. Förutom att de flesta länder fortfarande blundar för invandrarkvinnors 

och flyktingkvinnors behov så är det ytterst få stater som gör något för att bromsa handeln 

med kvinnor och prostitutionen, som formligen exploderar i en rad fattiga länder, påpekar 

UNFPA. 

 

Eva Hernbäck  © Dagens Nyheter eller artikelförfattaren. Eller artikelförfattaren. Utgivare: Peter 

Wolodarski. Databasens namn: Peter Wolodarski / Dagens Nyheter (hämtad från Retriever Mediearkivet 2016-

03-31)  

 

Diskussion kring kodningen  

Den här artikeln innehåller global journalistik i termer av rum och identitet. Att texten 

innehåller global journalistik i termer av rum beror på att det inte finns något rumsligt 

centrum i texten. Journalisten skriver om världen som helhet och kopplar inte de strukturer 

och förhållanden som texten handlar om till en specifik plats, det blir klart för läsaren att 

dessa är gemensamma för världen i stort. Journalisten visar också på en koppling mellan 

”industriländer” och ”fattiga länder” – hur människor i fattigare länder skickar sina döttrar 

utomlands – till industriländerna - för att arbeta, hur döttrarna sedan skickar hem pengar och 

att dessa pengar ”utgör en ordentlig del av världsekonomin”. Texten innehåller global 

journalistik i termer av identitet för att journalisten skriver om ”stora fattiga familjer i tredje 

världen”, ”fattiga kvinnor”, ”de kvinnliga invandrarna runt om i världen”, ”den globala 



befolkningen” och ”världsbefolkningen”. Dessa identiteter är inte 

knutna till en specifik nation och blir därmed globala.  

 

 

Exempel på hur global journalistik kan uttryckas i termer av 

makt  

 

Halv seger för belgisk blå. Preliminär EU-dom. "Monsterkon" bör tillåtas i 

Sverige  

Dagens Nyheter. 1998-05-06 

BRYSSEL. Sverige måste häva sitt förbud mot avel och försäljning av den belgiska 

blåvita kon, så kallade monsterkor. Det meddelade EU:s domstol i Luxemburg i ett 

preliminärt utslag på tisdagen. 

Andra EU-länder har godkänt den blåvita rasen, påpekade domstolens generaladvokat i sin 

rekommendation till domslut. Därmed strider det svenska förbudet mot EU-fördraget. Om 

domstolen följer generaladvokatens råd blir det fritt fram för monsterkor och blåvita biffar i 

Sverige. 

Lantbrukare Gunnar Nilsson i skånska Viken står åtalad inför Helsingborgs tingsrätt för att i 

mars 1996 ha låtit inseminera fyra kor med sperma från belgiska monstertjurar. Enligt 

åklagaren begick han, liksom tre medåtalade, ett brott mot svensk djurskyddslag, som 

förbjuder avel som kan medföra lidande för djuren. 

Den belgiska blåvita kon bär på en gen som får den att producera extremt mycket muskler, 

och just den egenskapen gör rasen så attraktiv för köttbönderna. Men mängden kött kan också 

medföra benbrott och hjärtsjukdomar, och kalvarna kräver ofta kejsarsnitt för att födas. Detta 

är djurplågeri, hävdar åklagaren i Helsingborg. Förbudet mot blåvitt utgör ett handelshinder 

och strider mot EU-rätten, hävdar Gunnar Nilssons försvarare. 

Tingsrätten i Helsingborg har bett sina kolleger i Luxemburg om hjälp, och på tisdagen kom 

ett förhandsbesked: Sverige måste upphäva sitt förbud. Generaladvokatens utlåtande är bara 

en rekommendation. Ganska ofta – till exempel när det gällde det svenska spritmonopolet - 

går domstolen emot sin generaladvokat, men tisdagens utlåtande väger sannolikt tyngre än 

rekommendationen om Systembolaget. EU-fördraget tycks ganska tydligt tala till Gunnar 

Nilssons fördel och till den svenska regeringens nackdel. EU-kommissionen i Bryssel har 

också gripit in till Gunnar Nilssons försvar inför domstolen i Luxemburg. Någon gång efter 

sommaren faller den slutgiltiga domen. 

Mats Holmberg  © Dagens Nyheter eller artikelförfattaren. Eller artikelförfattaren. Utgivare: Peter 

Wolodarski. Databasens namn: Peter Wolodarski / Dagens Nyheter (hämtad från Retriever Mediearkivet 2016-

04-12) 
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Diskussion kring kodningen  

Den här artikeln innehåller global journalistik i termer av makt. Den visar tydligt EU:s 

påverkan, inte bara på medlemsländer utan också på individnivå.  

Exempel på svårkodade nyhetstexter  

 

 

Österrike bäddar för EU-gräl 

Dagens Nyheter. 1998-07-01  

BRYSSEL. I dag, onsdag, begår Österrike sin första dag som EU:s ordförandeland, sedan 

Storbritannien under sex månader hållit i klubban. Vilka frågor tänker österrikarna driva? 

– En rättvisare bördefördelning, gav Österrikes förbundskansler Viktor Klima som exempel 

på tisdagen. 

I klartext betyder detta att Österrike vill utnyttja sin ordförandeperiod till att minska sina 

utbetalningar till EU:s budget. 

Österrike anser, liksom Tyskland, Holland, och - i mera mesig ton -Sverige, att deras EU-

medlemskap kostar för mycket. 

"De fyras gäng", som dessa länder ofta kallas, vill att exempelvis Spanien, Portugal och Irland 

bör betala mera, vilket de senare länderna föga överraskande motsätter sig. Om österrikarna 

håller vad de lovar kommer höstterminen 1998 för EU:s del präglas av en serie uppfriskande 

gräl.  

Mats Holmberg © Dagens Nyheter eller artikelförfattaren. Eller artikelförfattaren. Utgivare: Peter 

Wolodarski. Databasens namn: Peter Wolodarski/Dagens Nyheter (hämtad från Retriever Mediearkivet 2016-04-

12)  

 

Diskussion kring kodningen  

Ovan ser vi en kort artikel där svårigheterna i kodningen rör: vilket land texten handlar om 

samt om den innehåller global journalistik i termer av rum och makt.  

Texten handlar till största del om Österrike men eftersom fokus också till stor del ligger på 

EU blir kodningen komplicerad. Vi har därför gjort en avvägning kring var huvudfokus ligger 

– Österrike – och kodat därefter. Variabel fyra har alltså kodats som land Österrike. Eftersom 

texten vidare berör EU (vilket inte har ett specifikt rumsligt centrum, besluten påverkar alla 

medlemsländer) och nämner specifika länder samt deras ståndpunkter innehåller texten global 

journalistik i termer av rum. Eftersom texten också nämner hur Österrikes planer kommer att 

påverka EU:s budget och leda till ”gräl” innehåller artikeln global journalistik i termer av 
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makt. Här gör journalisten det tydligt att Österrike som nation påverkar EU som makt: ” […] 

Österrike vill utnyttja sin ordförandeperiod till att minska sina utbetalningar till EU:s budget”.  

 

 

Tchadstyrka kan stanna till hösten  

 Dagens Nyheter. 2008-03-05  

Regeringen öppnar nu för en förlängning av den svenska insatsen i Tchad med två 

månader. Skälet är en ny och mer preciserad förfrågan från den irländske befälhavaren 

Patrick Nash. 

 

– Jag har idag bett Försvarsmakten verifiera kostnaden för att förlänga insatsen till och med 

augusti, säger försvarsminister Sten Tolgfors (m) till DN. 

 

EU har på FN:s begäran börjat skicka en styrka på totalt 3700 man till Tchad som ska skydda 

flyktingarna vid gränsen till provinsen Darfur i Sudan. Problem för EU att få ihop soldater 

och rätt materiel har kraftigt försenat insatsen. 

Riksdagen har fattat beslut om en sex månader lång svensk insats, från januari till juni. 

Insatsen har tre delar: specialförband som redan är på plats, att skydda baser och flygplatsen i 

Tchads huvudstad samt att utgöra taktisk reserv vid gränsen mot Sudan. 

På grund av förseningen av hela EU-styrkan skulle svenskarna bara finnas 4-6 veckor i själva 

flyktingområdet, vilket har fått kritik från oppositionen. 

– Det är faktiskt Patrick Nash som avgör vilka uppgifter vi ska ha i Tchad, säger Sten 

Tolgfors. Men det vi tittar på nu skulle innebära en förlängning av vår närvaro i östra delen av 

landet, där flyktingarna finns. 

Ursprungligen beräknades insatsen kosta 380 miljoner kronor. Tidigare har Sten Tolgfors sagt 

att de 300 miljoner en förlängning med ett halvår skulle kosta inte finns i hans budget. 

General Patrick Nashs fråga gäller alltså möjligheten att stanna sommaren ut. 

– Blir det till och med augusti handlar det förstås om betydligt mindre än 300 miljoner, säger 

Sten Tolgfors. 

Enligt regeringen passar Tchadinsatsen egentligen inte i den långsiktiga inriktningen av 

försvars- och biståndspolitiken. Färre och mer fokuserade insatser ger större effekt för 

nödlidande människor, har statsminister Fredrik Reinfeldt (m) sagt. 

Sverige ansträngde sig ändå för att hjälpa till. Även socialdemokraterna var från början med 

på sexmånadersgränsen. 

I dag, onsdag, håller riksdagen en aktuell debatt om Tchadinsatsen. 



Gunnar Jonsson © Dagens Nyheter eller artikelförfattaren. Eller artikelförfattaren. Utgivare: Peter 

Wolodarski. Databasens namn: Peter Wolodarski / Dagens Nyheter (hämtad från Retriever Mediearkivet 2016-
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Diskussion kring kodningen 

I ovanstående artikel finns två problem med kodningen – vilket land artikeln handlar om samt 

om den innehåller global journalistik i termer av rum. 

Texten handlar tydligt om de två länderna Sverige och Tchad. Det är det senare landet som 

påverkas av de beslut som tas, men majoriteten av texten fokuserar på Sveriges regering och 

riksdag, de svenska styrkorna och om beslut som tas i Sverige. Enligt våra kodanvisningar 

handlar en text om det land som får störst utrymme och det land där ett beslut fattas. Därför 

kodas denna artikel som land Sverige. Vidare diskuterades det om texten innehåller global 

journalistik i termer av rum, dels eftersom det är tydligt att det svenska beslutet påverkar 

Tchad och dels för att journalisten tar upp EU och FN (organ som inte är knutna till en 

specifik plats). Men eftersom artikeln har ett tydligt nationellt perspektiv (Sverige) och inte 

mer utförligt presenterar hur Tchad påverkas och vilka andra EU-länder som har en del i 

insatsen eller hur dessa påverkas innehåller texten inte global journalistik i termer av rum. 

Däremot innehåller den global journalistik i termer av makt. Detta eftersom FN har påverkat 

EU som i sin tur påverkat Sverige: ”EU har på FN:s begäran börjat skicka en styrka på totalt 

3700 man till Tchad […]”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Förändring i omfång 

 

 

Förändring i fördelningen notis/artikel/reportage 

  

Inrikes/Utrikes 

Inrikes  Utrikes 

Row N % Count Row N % Count 

Omfång Total Publiceringsår Total 54,09% 807 45,91% 685 

1988 59,65% 170 40,35% 115 

1993 54,94% 139 45,06% 114 

1998 53,35% 167 46,65% 146 

2003 56,11% 147 43,89% 115 

2008 48,02% 97 51,98% 105 

2013 49,15% 87 50,85% 90 

Artikel Publiceringsår Total 55,29% 366 44,71% 296 

1988 62,26% 99 37,74% 60 

1993 53,51% 61 46,49% 53 

1998 54,72% 58 45,28% 48 

2003 56,56% 69 43,44% 53 

2008 50,60% 42 49,40% 41 

2013 47,44% 37 52,56% 41 

Notis Publiceringsår Total 53,54% 431 46,46% 374 

1988 56,56% 69 43,44% 53 

1993 56,30% 76 43,70% 59 

1998 53,27% 106 46,73% 93 

2003 56,20% 77 43,80% 60 

2008 46,96% 54 53,04% 61 

2013 50,52% 49 49,48% 48 

Reportage Publiceringsår Total 40,00% 10 60,00% 15 

1988 50,00% 2 50,00% 2 

1993 50,00% 2 50,00% 2 
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1998 37,50% 3 62,50% 5 

2003 33,33% 1 66,67% 2 

2008 25,00% 1 75,00% 3 

2013 50,00% 1 50,00% 1 

 

 

 

 

Förändring i omfång 

  

Länder 100,00% 684 Länder 100,00% 684 

USA 11,11% 76 Argentina ,44% 3 

Inget 11,11% 76 Algeriet ,44% 3 

Tyskland 4,09% 28 Taiwan ,29% 2 

Ryssland 3,95% 27 Rwanda ,29% 2 

Kina 3,65% 25 Panama ,29% 2 

Danmark 3,36% 23 Nicaragua ,29% 2 

Storbritannien 
3,07% 21 

Kosovo 
,29% 2 

Norge 2,63% 18 Kanada ,29% 2 

Israel-Palestina 
2,49% 17 

Island 
,29% 2 

Finland 2,34% 16 Haiti ,29% 2 

Irak 2,05% 14 Ecuador ,29% 2 

Frankrike 2,05% 14 Bulgarien ,29% 2 

Sydafrika 
1,75% 12 

Azerbajdzjan 
,29% 2 

Irland 1,75% 12 Australien ,29% 2 

Indien 
1,75% 12 

Afganistan 
,29% 2 

Pakistan 
1,46% 10 

Zimbabwe 
,15% 1 

Turkiet 
1,32% 9 

Vatikanstaten 
,15% 1 

Burma 1,32% 9 Ungern ,15% 1 

Spanien 1,17% 8 Tunisien ,15% 1 

Polen 1,17% 8 Tjetjenien ,15% 1 

Italien 
1,17% 8 

Tjeckoslovakien 
,15% 1 
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Sovjetunionen 
1,02% 7 

Tjeckien 
,15% 1 

Libanon 1,02% 7 Tchad ,15% 1 

Kongo 1,02% 7 Tanzania ,15% 1 

Indonesien 
1,02% 7 

Tadzjikistan 
,15% 1 

Sri Lanka ,88% 6 Syrien ,15% 1 

Serbien ,88% 6 Sydkorea ,15% 1 

England ,88% 6 Skottland ,15% 1 

Egypten ,88% 6 Singapore ,15% 1 

Chile ,88% 6 Senegal ,15% 1 

Bosnien och 
Hercegovina 

,88% 6 

Saudiarabien 

,15% 1 

 

Länder 100,00% 684 Länder 100,00% 684 

Venezuela 
,73% 5 

Salomonöarna 
,15% 1 

Thailand 
,73% 5 

Rumänien 
,15% 1 

Somalia ,73% 5 Portugal ,15% 1 

Schweiz ,73% 5 Peru ,15% 1 

Kambodja ,73% 5 Nepal ,15% 1 

Georgien ,73% 5 Namibia ,15% 1 

Ukraina ,58% 4 Mongoliet ,15% 1 

Nordkorea 
,58% 4 

Mocambique 
,15% 1 

Nigeria ,58% 4 Malaysia ,15% 1 

Nederländerna 
,58% 4 

Makedonien 
,15% 1 

Mexiko 
,58% 4 

Madagaskar 
,15% 1 

Libyen ,58% 4 Liberia ,15% 1 

Kenya ,58% 4 Kuwait ,15% 1 

Japan ,58% 4 Kuba ,15% 1 

Iran ,58% 4 Kamerun ,15% 1 

Filippinerna 
,58% 4 

Jugoslavien 
,15% 1 

Estland 
,58% 4 

Guatemala 
,15% 1 

Colombia ,58% 4 Eritrea ,15% 1 

Bangladesh 
,58% 4 

Elfenbenskusten 
,15% 1 

Vietnam ,44% 3 Cypern ,15% 1 

Sudan ,44% 3 Burundi ,15% 1 

Slovakien ,44% 3 Botswana ,15% 1 

Österrike ,44% 3 Bolivia ,15% 1 

Litauen ,44% 3 Belgien ,15% 1 

Grekland ,44% 3 Angola ,15% 1 



Brasilien ,44% 3 Albanien ,15% 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel på nyhetstext där journalisten medvetet inkluderat 

global journalistik  

 

 

Öppet vatten upp till Umeå. En enda isbrytare är i gång 

Dagens Nyheter. 1998-01-07  

Så här års ska Norra Kvarken i Bottenhavet vara belagd med ett tjockt lager is.  

– Att det är isfritt kring Stockholm inträffar kanske vart tredje år. Men 

nu börjar istäcket först uppe vid Umeå och det är ganska ovanligt, säger 

marinmeteorologen Tore Braun på SMHI i Norrköping. 

 

En enda isbrytare håller farlederna mellan Umeå och Piteå öppna. Det är de milda 

atlantvindarna från sydväst som hållit i sig ovanligt länge. Chansen att det blir riktigt kallt i 

vinter minskar för varje vecka som går. 

– Det brukar kunna vara fruset ända nere runt Öland. Men det förutsätter mörker, och nu blir 

det ljusare, fortsätter Tore Braun. 

Värmen beror dock varken på väderfenomenet El Niño eller på växthuseffekten. 

– Nej, det här är normala variationer. När vi har "normalt" väder är det dags att bli förvånad. 

Medelväder finns ju inte i verkligheten. 

Det gör inget att det är lite is. Möjligen påverkar det skridskoåkarnas humör. 

– Det finns en del is på Vänern och i vissa delar av Mälaren. Men man får vara försiktig, säger 

Tore Braun. 
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Diskussion kring kodningen   

Den här artikeln är ett tydligt exempel på en nyhetstext där journalisten med, vad som verkar 

vara, mening gjort en global koppling och där global journalistik går att finna i marginalerna. 

Texten handlar om ett fenomen i Sverige och har i det stora hela ett nationellt perspektiv. 

Men, genom meningen ”[v]ärmen beror dock varken på väderfenomenet El Niño eller på 

växthuseffekten” kopplar journalisten samman vädret i Sverige med globala väderfenomen. 

Artikeln innehåller därmed global journalistik i termer av rum.  

 

 

 


