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ABSTRACT 

 

Titel: Från olja till bläck - En studie om medias inramning av 
”Etiopiensvenskarna” 
 

Författare:   Johan Land & Anders Svedberg 
 
Handledare:   Ronny Severinsson  
 
Examinator:   Ingegerd Rydin 
 
Typ av rapport:  C-uppsats 
 
Termin:   Höstterminen 2012 
 
Ämne:   Medie- och kommunikationsvetenskap 
 
Lärosäte:   Högskolan i Halmstad 
 
Sektion:   Sektionen för Hälsa och Samhälle 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att försöka skapa en större 

förståelse för hur svenska tidningar har använt sig av 
framing/inramning och sociala representationer i sin 
nyhetsrapportering kring de två svenska journalisterna 
Johan Persson och Martin Schibbye som satt fängslade 
i Etiopien.  
 

Metod: Kritisk diskursanalys på svenska morgon- och 
kvällstidningar under två olika tidsperioder.  
 

Slutsatser: Resultatet av vår analys visar att det har skett en 
framing/inramning av nyhetsrapporteringen kring 
Johan Persson och Martin Schibbyes situation i 
Etiopien. Det har bland annat skett genom att ge dem 
en hjältestatus där tidningarna har valt att belysa vissa 
delar av situationen som till exempel deras nationalitet, 
yrke och frågan om yttrandefrihet. Denna inramning 
kan påverka mottagarens tolkning.  
 

Nyckelord: Etiopiensvenskarna, framing, inramning, ideologi, 
makt, sociala representationer, kritisk diskursanalys 
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1. INLEDNING 

De reste iväg som två svenska frilandsjournalister med målet att göra ett reportage om 

oljeindustrin i Ogadenprovinsen i Etiopien. Fängslades, dömdes till samröre med terrorister och 

reste hem som hjältar efter att ha blivit benådade av den etiopiska regeringen.  

 

När journalisten Martin Schibbye och fotografen Johan Persson reste iväg för att göra sitt 

reportage i Etiopien var de lyckligt ovetande om vad som väntade dem de nästkommande 14 

månaderna. I både svenska och utländska tidningar har det skrivits spaltmetrar om vad som 

händer med de såkallade “Etiopiensvenskarna”. Spaltmetrar som har inflytande på hur gemene 

man uppfattar och förstår situationen med Johan och Martin. Tidningarnas artiklar bidrar till 

vilken diskurs som finns i samhället kring deras situation men även i förlängningen diskurser om 

yttrandefrihet och politik.  

 

De svenska tidningarna är med och sätter en agenda och skapar en diskurs beroende på vad de 

skriver och hur de skriver. Vad tidningarna väljer att lyfta fram, vad de väljer att inte nämna och 

vilka kopplingar de gör är saker som skildras i inramningen av deras nyhetsartiklar. Inramningen 

av “Etiopiensvenskarna” är vad denna uppsats fokuserar på. Hur har fallet med 

“Etiopiensvenskarna” ramats in och vilka olika metoder har den svenska kvälls- och dagspressen 

använt sig av i sin 14 månaders intensiva rapportering? Dessa frågor har fungerat som grundpelare 

i vår uppsats.  

 

2. BAKGRUND  

Martin Schibbye och Johan Persson är de två svenska frilandsjournalisterna som greps av etiopisk 

militär den 30 juni 2011 när de tog sig in i Ogadenprovinsen i Etiopien (bilaga 1). Syftet var att 

göra ett reportage om hur oljebolagen som verkar i Ogadenprovinsen påverkar regionen. Under 

sin inresa till Ogadenprovinsen tog de hjälp av ONLF-gerillan (Ogaden National Liberation 

Front), som dagen innan Johan och Martin skulle påbörja sin inresa blivit stämplade som en 

terrororganisation av den etiopiska regeringen (bilaga 1). Johan och Martin blev dömda till elva 

års fängelse för illegal inresa och samröre med terrorister den 21 december 2011 (bilaga 1).  

 

Martin Schibbye är en svensks frilandsjournalist född 1980 med en filosofie kandidat i 

statsvetenskap och en journalistutbildning ifrån JMK (http://martinschibbye.se/blogg/about-

martin-schibbye-and-johan-persson/). Martin har i sin tidigare karriär mestadels inriktat sig på att 

rapportera om mänskliga rättigheter i utrikesreportage från syd- och Sydostasien 

(http://martinschibbye.se/blogg/about-martin-schibbye-and-johan-persson/). 

http://martinschibbye.se/blogg/about-martin-schibbye-and-johan-persson/
http://martinschibbye.se/blogg/about-martin-schibbye-and-johan-persson/
http://martinschibbye.se/blogg/about-martin-schibbye-and-johan-persson/
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Johan Persson är en frilandsfotograf född 1982 och har mestadels rapporterat från Afrika och 

USA i sina tidigare uppdrag (http://martinschibbye.se/blogg/about-martin-schibbye-and-johan-

persson/). Tillsammans har Johan och Martin fått sina verk publicerade i tidningar som 

exempelvis Svenska Dagbladet, Aftenposten och Dagbladet. De drivs båda två av att rapportera 

om mänskliga rättigheter och berättelser som ofta ligger lite utanför mediernas normala agenda 

(http://martinschibbye.se/blogg/about-martin-schibbye-and-johan-persson/). 

 

Johan och Martin väljer den 10 januari 2012 att inte överklaga den dom som har fallit i hopp om 

att istället bli benådade av den etiopiska regeringen, då det enligt de båda finns en tradition av 

benådning och förlåtelse i Etiopien (bilaga 1). Den 7 mars 2012 lämnar de in sin ansökan om 

benådning då Etiopiens dåvarande premiärminister Meles Zenawi tidigare har uttalat sig om att 

det finns en chans till benådning om de ber om ursäkt för sina brott (bilaga 1).  

 

Ända sedan gripandet av Martin Schibbye och Johan Persson har fallet fått stor uppmärksamhet i 

både svensk- och internationell media och journalisterna har fått samlingsnamnet “Etiopien-

svenskarna” i en, enligt oss, stor majoritet av medierna.  

 

Fallet med Johan och Martin har också uppmärksammats av både statsminister Fredrik Reinfeldt, 

utrikesminister Carl Bildt och den svenska ambassaden i Etiopien som tillsammans genom olika 

möten med den etiopiska regeringen diskuterat situationen vid ett flertal tillfällen (bilaga 1). Värt 

att nämna är också likheten med den eritriansk-svenske journalisten Dawit Isaak som sedan 2001 

sitter fängslad utan rättegång i grannlandet Eritrea (http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/dawit-

isaak?i_whole_article=true).  

 

Den 10 september 2012 benådas Johan och Martin av den etiopiska regeringen och släpps ur 

Kalityfängelset där de suttit fängslade i 14 månader (bilaga 1).   

 

2.1 Syfte och frågeställning  

 

Övergripande syfte  

Syftet med vår uppsats är att skapa en större förståelse för hur svenska tidningar använder sig av 

inramning i sina nyhetsberättelser. Vi ämnar också få en ökad förståelse för om, och i så fall hur, 

svenska tidningar använder sig av sociala representationer i sin nyhetsrapportering.  

 

 

http://martinschibbye.se/blogg/about-martin-schibbye-and-johan-persson/
http://martinschibbye.se/blogg/about-martin-schibbye-and-johan-persson/
http://martinschibbye.se/blogg/about-martin-schibbye-and-johan-persson/
http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/dawit-isaak?i_whole_article=true
http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/dawit-isaak?i_whole_article=true
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Specificerat syfte 

Vi har valt att avgränsa oss till att försöka skapa en större förståelse för hur fyra svenska tidningar 

har använt sig av inramning och sociala representationer i sin rapportering kring de två svenska 

journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye under två olika tidsperioder. Dessa tidsperioder 

är mellan den 30 juni - 30 juli 2011 och den 30 augusti - 30 september 2012. 

  

Frågeställning 

Vi har använt oss av följande frågeställningar för att ge svar på uppsatsens syfte: 

 Hur har “Etiopiensvenskarna” framställts av utvalda tidningar i deras nyhetsberättelser 

under utvalda tidsperioder? 

 Har utvalda tidningar använt sig av sociala representationer i dess inramning av 

“Etiopiensvenskarna” under utvalda tidsperioder? Och i så fall på vilket sätt?  

Vår studie ämnar även studera de ideologiska krafter som (re)produceras i texterna och hur de 

formas i de utvalda nyhetsartiklarna. Som ett led i vår frågeställning har vi även reflekterat över 

ett antal frågor som vi menar är relevanta för oss som forskare att ha i åtanke under arbetets gång 

för att bibehålla ett kritiskt perspektiv:  

 Har användandet av inramning skilt sig mellan de olika tidningarna beroende på den 

politiska tillhörighet de har i fallet med “Etiopiensvenskarna”? 

 Har det haft någon inverkan på nyhetsrapporteringen att Martin Schibbye och Johan 

Persson är journalister? Har deras yrkesroll påverkat nyhetsberättelserna av deras situation 

i och med att det är deras branschkollegor som står för rapporteringen?  

Detta är således inte våra huvudfrågor, därmed inte sagt att de är ointressanta. Vi menar tvärtom 

att frågorna mycket väl kan fungera som inspiration för vidare studier om fallet med 

“Etiopiensvenskarna”.  

 

2.2 Avgränsningar 

Vår avgränsning gällande vilka tidsperioder vi ämnar undersöka är gjord på grund av att det är två 

skilda skeden av fallet. Det är under de här två tidsperioderna som Martin och Johan först fängslas 

och sedan släpps fria av den etiopiska regeringen för att därefter återvända till Sverige. I och med 

att vi ämnar studera fallet med hjälp av en kritisk diskursanalys finner vi det intressant att studera 

två vitt skilda tidsperioder för att således se om och i så fall hur inramningen av fallet förändrats 

under tiden och om rapporteringen i tidsperiod två bygger på berättelserna från period ett.  
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Enligt vår vetskap har det heller inte gjorts några tidigare studier på slutfasen av fallet med 

“Etiopiensvenskarna” och där ämnar vi fylla åtminstone en del av den luckan. 

 

Tidsperioder 

Tidsperiod 1: 30 juni – 30 juli 2011. 

Tidsperiod 2: 30 augusti – 30 september 2012. 

 

2.3 Begreppsdefinitioner 

Inramning  

Inramning är den översättning av det engelska begreppet framing som vi valt att använda oss av i 

vår uppsats, en översättning som också Jesper Strömbeck (2009:119) legitimerar. Läs mer om 

inramning under rubriken Teoretiska utgångspunkter och begrepp. 

 

Kommunikation  

Vi har valt att använda oss av Jesper Falkheimers definition av begreppet kommunikation; att det 

är en process med ett utbyte av mening, varigenom meddelanden tolkas vilket i sin tur leder till 

olika typer av förståelse (Falkheimer 2001:13).  

 

3 TIDIGARE FORSKNING 

Det fall vi studerar med “Etiopiensvenskarna” är i skrivande stund en relativt aktuell händelse och 

det har ännu inte gjorts någon omfattande forskning kring hur media har använt sig av inramning i 

sin rapportering om fallet. Vi har studerat en stor mängd forskning som berör inramning och hur 

medier framställer olika situationer men även en studie som specifikt behandlar situationen med 

“Etiopiensvenskarna”. Utav de studier och efterforskningar kring tidigare forskning som vi har 

bedrivit väljer vi nedan att redogöra närmare för två av de studier som vi finner mest relevanta 

och som har gett oss inspiration till vår egen forskning. 

 

3.1 Blame games 

I Isabella Wising och Ulrika Taubermans studie från våren 2012 Blame games har författarna tagit 

utgångspunkt i att förklara hur blame games har konstruerats i svenska dagstidningar i fallet med 

“Etiopiensvenskarna” under tidsperioden 1 juli 2011 - 31 mars 2012. Termen blame games 

beskriver författarna som “en interaktion mellan parter som angriper varandra” (Wising & 

Tauberman 2012:10). Med andra ord kan det förklaras som en situation där olika grupper försöker 

lägga skulden på varandra. Författarna genomförde kvalitativa textanalyser på fyra svenska 

dagstidningar under tre olika perioder för att se vad och hur de skrev om situationen med 
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“Etiopiensvenskarna”. Studien lägger särskild vikt vid Utrikesdepartementets (UD) agerande i 

frågan och hur journalister försökte lägga skulden på UD samtidigt som UD försökte ta avstånd i 

frågan. 

 

I analysen framkom det att blame games har konstruerats och att situationen med Johan Persson 

och Martin Schibbye har lyfts fram av journalister som ett hot mot pressfriheten. UD såg däremot 

inledningsvis på “Etiopiensvenskarna” som vanliga turister och hänvisade till att de har avrått 

svenska medborgare att åka till Ogadenprovinsen, området där de båda blev tillfångatagna av 

etiopisk militär. Journalisternas kritik mot UD handlade om varför de inte behandlade situationen 

som politisk och inte betraktade Johan Persson och Martin Schibbye som journalister. Först efter 

att domen fallit ändrade UD inriktning och såg på dem som journalister som borde friges. Då 

minskade också kritiken från presskåren vilket enligt författarna beror på att de såg situationen på 

samma sätt som journalisterna. Analysen lyfter även upp det faktum att journalisterna som 

rapporterade kring händelsen kan ha haft ett egenintresse i frågan då de fängslade tillhörde samma 

yrkesgrupp. De betonar att journalister har tillgång till ett starkt opinionsbildande instrument 

genom sina mediekanaler och kan på så sätt vinkla framställningen och den allmänna bilden av 

frågan. 

 

Blame games-studien är av intresse för vår uppsats då de har genomfört textanalyser på svenska 

dagstidningars artiklar om ”Etiopiensvenskarna” och har inspirerat oss i vårt val av metod.  

 

3.2 Offer för sin egen oförsiktighet? - en studie i hur Dominique Strauss-Kahn-fallet 

skildrades i svensk morgon- och kvällspress 

Michael Bergqvist och Stefan Ottosson har i sin studie från 2011 Offer för sin egen oförsiktighet? 

undersökt hur de svenska tidningarna Aftonbladet och Svenska Dagbladet har rapporterat kring 

fallet med Dominique Strauss-Kahn. Fallet handlade om hur den dåvarande chefen för 

internationella valutafonden, Dominique Strauss-Kahn, ska ha sexuellt våldfört sig på en 

hotellstäderska i New York. Strauss-Kahn blev slutligen frikänd från anklagelserna och studien 

har följt hur tidningarna har rapporterat kring hela händelsen. Studien är intresserad av vilka 

skillnader det är mellan svensk morgon- och kvällspress men även hur tidningarna ramar in 

händelsen och hur mediers rapportering får publiken att uppfatta Strauss-Kahn som skyldig eller 

ej. Författarna har undersökt fem artiklar från respektive tidning som handlar om Strauss-Kahn 

och tillämpat kritisk diskursanalys och kvalitativ textanalys på dem för att analysera texterna och 

använt sig av framing-teorin i sin utgångspunkt. 
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Analysen visar på att morgon- och kvällstidningar båda använder sig av dramaturgiska grepp för 

att skapa ett större intresse hos läsarna, Aftonbladet gör det mer än Svenska Dagbladet men 

analysen visar på att de båda tidningarna är likartade i sin framställning av nyheten. 

Kvällstidningen Aftonbladet lägger mer fokus på individer medan dagstidningen Svenska 

Dagbladet rapporterar mer om det politiska i fallet, men de båda tidningarna använder samma 

dramaturgi med maktrelationer för att skapa mer intresse hos läsaren, enligt studien. Det här visar 

att tidningarna delvis använder sig av samma inramning för att sätta händelsen i en kontext hos 

läsaren och det är något som är intressant för vår egen studie. 

 

Vi valde att se närmare på den här studien med anledning av att vi ser likheter i fallet med 

Strauss-Kahn och “Etiopiensvenskarna”. Flera av de teorier och metoder som forskarna använder 

sig av är de samma som också vi använder oss av i vår studie och därför anser vi att studien är 

högst relevant till vår egen forskning. 

 

4 TEORETISKA BEGREPP OCH UTGÅNGSPUNKTER 

Nedan följer en redogörelse för de centrala begrepp som används i uppsatsen för att få en ökad 

förståelse för hur medierna använder sig av framing och sociala representationer i sina 

nyhetsberättelser om “Etiopiensvenskarna”. De begrepp vi redogör för är: framing, diskurs, 

ideologi, dagens medielandskap, sociala representationer, makt samt sambandet mellan aktör och 

struktur. Vi anser att vi med hjälp av dessa teoretiska utgångspunkter i kombination med en kritisk 

diskursanalys får en god möjlighet att blottlägga hur svenska tidningar ramat in händelsen med 

“Etiopiensvenskarna” Martin Schibbye och Johan Persson.  

 

4.1 Framing/inramning 

Ordet framing kommer från engelskan och kan översättas till utformning, gestaltning, inramning 

eller upplägg enligt Jesper Strömbeck (2009:119). Framing är en svårdefinierad teori och det finns 

ingen helt klar definition av begreppet utan innebörden är aningen annorlunda för varje forskare 

som använder den (Entman 2004:5). Enligt Robert Entman, professor i kommunikation, innebär 

framing; att välja ut och belysa vissa delar av problem eller händelser och göra kopplingar bland 

dem så att en viss tolkning, utvärdering eller lösning framhävs (Entman 2004:5). Det är denna 

definition av framing vi har valt att använda oss av men vi väljer i fortsättningen att benämna 

begreppet som inramning då vi finner det lämpligare att använda ett svenskt ord när vi 

grammatiskt böjer begreppet, innebörden är dock den samma. När något ramas in innebär det att 

dra uppmärksamhet till en viss aspekt av verkligheten, vilket också betyder att inramningen 

samtidigt drar uppmärksamheten ifrån andra aspekter (Entman 1993:54). På det här sättet fungerar 
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inramning som en typ av mall kring vad som är intressant att lyfta fram och enligt oss en 

möjlighet att rama in händelser inom en viss ram så att de blir intressanta för allmänheten eller de 

målgrupper som eftersträvas. 

 

Inramningen har fyra olika områden i den kommunikativa processen enligt Entman: 

- Kommunikatören 

- Texten 

- Mottagaren 

- Kulturen (Entman 1993:52) 

 

Entmans fyra områden förklaras enligt honom såhär: Kommunikatören gör medvetna eller 

omedvetna val när denne formulerar sig som baserar sig på den inramning de tror på. Texten 

innehåller ramar som framhävs genom närvaron eller frånvaron av vissa nyckelord, stereotyper, 

källor och meningar som förstärker de fragment av fakta och fördomar som finns. De inramningar 

som mottagaren baserar sitt tänkande och resonemang på kan ibland reflektera kommunikatörens 

och textens inramningar. Kulturen är en samling av “vanliga” ramar och bildar en uppsättning av 

ramar som visas i diskurser och tänkande hos de flesta människor i en social grupp. I alla fyra 

fälten har inramningen liknande funktioner, nämligen urval och belysning. Urvalet och 

belysningen används sedan för att bygga upp en argumentation angående ett problem och dess 

orsak, verkan eller lösning (Entman 1993:52f).  

 

Jesper Strömbäck (2009:121) skriver om de olika definitioner som finns av inramning och lyfter 

några punkter som han ser som viktiga och återkommande gällande teorin, vilket illustreras i 

följande citat där vi likställer begreppet gestaltning med inramning: 

 

”Gestaltningar är uttryck för specifika sätt att medvetet eller omedvetet organisera 

information, och gestaltningar formas genom val av ord, fakta, perspektiv, källor och 

betoningar“ (Strömbäck 2009:121). 

 

Ett exempel på inramning kan vara om en journalist väljer att redovisa en historia eller händelse 

enbart ur en specifik aktörs  synvinkel och, omedvetet eller ej, inte redovisa en annan inblandad 

aktörs synvinkel. 
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4.2 Diskurs som teori 

Vår uppsats bygger på Faircloughs (1995) Critical Discourse Analysis (CDA), på svenska direkt 

översatt till kritisk diskursanalys, ett angreppssätt som även går att applicera på flera olika 

vetenskaper. Kritisk diskursanalys kan enligt Winther Jörgensen och Phillips (2000:10) inte enbart 

ses som en teori eller en metod utan det måste ses som en metodologisk helhet då det ena 

förutsätter användandet av det andra. För att underlätta för läsaren har vi därför valt att beskriva 

diskursbegreppet som teori nedan för att sedan diskutera kritisk diskursanalys som metod under 

metodavsnittet.  

 

4.2.1 Diskursbegreppet 

Enligt Winther Jörgensen och Philips är en diskurs ett sätt att tala om och förstå omvärlden samt 

att det bygger på en idé om att språket är strukturerat utefter olika mönster (Winther Jörgensen & 

Phillips 2000:7). Diskurs kan även ses som ett verktyg i processen av hur vi producerar kunskap, 

språket i en text kan användas för att se på någonting ur ett specifikt perspektiv vilket således 

påverkar ur vilket perspektiv mottagaren ska utgå ifrån (Fairclough 2001:56). Språket i en diskurs 

är däremot aldrig helt neutralt, det har en levande och förändringsbar roll i skapandet av vår 

sociala verklighet och har en betydande roll i både vår identitet samt de sociala relationer som 

finns i vår verklighet (jfr Winther Jörgensen & Phillips 2000:8). Vi menar således att diskurser 

påverkar och påverkas av vår sociala omvärld.  

 

Enligt Fairclough (1995:4) innefattar diskursbegreppet bland annat både det skrivna och det talade 

språket. Vi har i vår uppsats endast valt att analysera det skrivna språket genom analys av 

tidningar. Fairclough tar även upp vikten av att studera texten samt hela dess struktur och inte 

enbart texten i sig (1995:4). Detta för att den här typen av analyser undersöker de sociokulturella 

processer, relationer och förändringar som texterna bidrar till och inte enbart går att förstå vid en 

analys av texten i sig (Fairclough 1995:4). Den här förståelsen är något vi anser vara av stor vikt 

då resultatet av vår analys är beroende av hur vi ser på texten som helhet och att vi endast kan 

komma fram till ett resultat om vi studerar texten i relation till dess struktur och kontext.  

 

Vi bör också, enligt Fairclough, betrakta mediediskurser som komplexa och inkonsekventa 

processer där också ideologiska processer spelar in, vilket i sin tur påverkar olika sociala 

reproduktioner av verkligheten (1995:47). De ideologiska aspekterna är dock inte närvarande i 

alla mediediskurser utan kan variera (Fairclough 1995:47).  
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Enligt Berglez (2000:202) är det viktigt att ha de individual-psykologiska aspekterna i åtanke när 

man studerar hur människan läser och uppfattar nyheter.  Med det menas att även om 

nyhetsdiskursen består av ett antal olika regler, rutiner och konventioner så kommer det alltid att 

finnas spår av den enskilde journalistens privata och subjektiva kartläggning av den sociala 

verkligheten i dennes rapportering (Berglez 2000:202). Samtidigt präglas även läsaren av sina 

individuella tolkningar i hur innehållet uppfattas (Berglez 2000:202) och vi menar att innehållet i 

det här fallet bör ses som en typ av kommunikation. Vilket stämmer överens med Jesper 

Falkheimers (2001:13) definition av begreppet kommunikation; att det är en process med ett 

utbyte av mening, varigenom meddelanden tolkas och i sin tur leder till olika typer av förståelse. 

Berglez (2000:203) menar att det handlar om att urskilja om, och i så fall hur, en text är en 

produkt av den kultur och kontext den befinner sig inom. Vidare menar Berglez (2000:203) att 

man vid en kritisk diskursanalys analyserar textens ideologiska egenskaper för att kartlägga 

förekomsten av implicit information, vilket i sin tur skulle blottlägga underliggande meningar, 

opinioner och värderingar. 

 

4.3 Ideologi 

Ett viktigt begrepp i en kritisk diskursanalys är ideologi. Vi ämnar här förklara hur man med hjälp 

av ett ideologikritiskt perspektiv kan lyfta de bakomliggande faktorer som gör att en text ser ut 

som den gör och vad det kan innebära i relation till hur den uppfattas (jfr Fairclough 1995:202).  

 

Ideologi är enligt den franske filosofen Michel Foucaults definition ett system av de idéer, 

intressen och värderingar som en specifik grupp inom en specifik kultur ser som sanningar 

(Danaher, Schirato and Webb 2000:xii). Det innebär också att det är den här typen av idéer, 

intressen och värderingar som den här specifika gruppen försöker att naturalisera som sunt förnuft 

för sin omvärld (Danaher, Schirato and Webb 2000:xiii). Vad en individ och/eller en 

samhällsinstitution klassar som sanning och vad en individ klassar som normalt styr också 

individens uppfattning om sig själv och påverkar således det handlingsmönster som styr ens 

handlingar (Alvesson & Sköldberg 2011:371). 

 

Vi anser att medier är en form av samhällsinstitution och att deras budskap kan antas inneha en 

maktutövande roll över dess publik och att de innehar de förutsättningar som krävs för att klassas 

som en makthavare i samhället på grund av sin position.  

 

Berglez har definierat ideologi som ett komplex av idéer som tillsammans konstituerar en tro eller 

övertygelse om någonting (2000:196). Att identifiera ideologiska egenskaper är således en oerhört 

komplex process sett ur ett analytiskt perspektiv i och med att ideologi kan produceras både 
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medvetet och omedvetet (Berglez 2000:197). Det innebär att texter kan reproducera en ideologi 

utan att vara medveten om dess betydelse och än mindre dess konsekvenser. Samtidigt som ett 

påstående i en text kan uppfattas som ointressant ur ett analytiskt perspektiv på grund av att det 

uppfattas som “sanning”, kan det således representera textens ideologiska karaktär (Berglez 

2000:203). Detta innebär att man som forskare bör försöka att ställa sig utanför den kontext som 

texten verkar för att inte falla offer för en omedvetet producerad ideologi (Berglez 2000:203). Det 

ska dock kommas ihåg att detta ställer forskaren i ett moment 22-läge i och med att delaktighet i 

en kultur är en förutsättning för en lyckad diskursanalys (Berglez 2000:203). Med delaktighet i en 

kultur i det här avseendet menas att man vet vad en nyhetsartikel är för något, hur de distribueras 

och vad en bild, ingress samt en rubrik har för funktion (jfr Berglez 2000:203).   

 

4.4 Sociala representationer 

Teorin sociala representationer utvecklades av den franske socialpsykologen Serge Moscovici. 

Teorin används för att studera och analysera hur meningsskapande processer och kollektivt 

vetande uppstår (Höijer 2008:140). Ordet representation kan enligt Nationalencyklopedin betyda 

“något som står för något annat” (http://www.ne.se/representation?i_h_word=representation). 

Definitionen av representationer som vi använt oss av i begreppet sociala representationer är att 

representationer, via språk och kommunikation, förmedlar en representation av verkligheten, inte 

att förväxla med verkligheten i sig (Höijer 2008:139). Teorin sociala representationer har sitt 

ursprung i ett kognitivt perspektiv, vilket kan handla om allt från människans grundläggande 

tankeprocesser till de kulturella scheman som ligger till grund för hur vi tänker och handlar i det 

vardagliga livet (Höijer 2008:140). En viktig del i begreppet sociala representationer är hur ett 

fenomen förankras av både individer och samhällets kollektiva referensramar.  

 

Förankring 

Förankring är ett begrepp som inom teorin sociala representationer betyder att nya idéer och/eller 

fenomen sätts in i ett existerande och välbekant sammanhang (Höijer 2008:147). Det i sin tur 

leder till att ett fenomen på sikt går från ett nytt fenomen till ett gammalt och därigenom tar plats i 

samhällets kollektiva referensramar (Höijer 2008:147). Höijer menar (2008:147) att sociala 

representationer konstant förankras i andra sociala representationer och att det är en 

kommunikativ process som gör ett okänt fenomen känt. Nedan följer ett antal exempel på hur 

sociala representationer kan förankras via namngivning och emotionell förankring.   

 

 

http://www.ne.se/representation?i_h_word=representation


 

 

16 

Namngivning 

Namngivning är ett vanligt sätt att förändra någons uppfattning om någonting då man klassificerar 

ett okänt fenomen vilket på så vis frigör fenomenet från en så kallad störande anonymitet som 

annars kan uppkomma (Höijer 2008:147). Det finns de som anser att namngivning är starkt 

förknippat med diskriminering och negativ stereotypisering (Höijer 2008:147). Moscovici menar 

dock att förankring och namngivning är en nödvändig process för tänkande, kommunikation och 

socialt samarbete i samhället och att det i sin tur kan ge ett fenomen nya kvaliteter (Höijer 

2008:148). Ett exempel på namngivning är när eken utanför Tv- och Radiohuset i Stockholm fick 

namnet TV-eken i flertalet medier när den skulle sågas ner hösten 2011.  

 

Emotionell förankring 

Ett annat sätt att använda sig av förankring inom sociala representationer är att knyta an till en 

emotionell förankring och är en vanlig metod bland medier för att mottagaren lättare ska kunna 

tolka och bedöma ett fenomen (Höijer 2008:148). Genom att förse ett fenomen med en emotionell 

förankring med till exempel känslor som fara, hot, ilska eller glädje ges mottagaren ytterligare 

förutsättningar för att mottagaren ska klassa fenomenet som känt istället för okänt (Höijer 

2008:148). Emotionell förankring kan vara språkligt inbäddad i ordval vilket ger en direkt 

förankring men kan också vara inbäddad på en mer tematisk nivå i olika distinktioner som 

exempelvis liv/död eller metaforer (Höijer 2008:148). Ett exempel på emotionell förankring är det 

så kallade ”klimathotet”, ett begrepp som med sin anspelning på fara och hot numera är ett känt 

fenomen. 

 

Vi menar att vi med hjälp av teorin om sociala representationer i kombination med övriga teorier 

och en kritisk diskursanalys kan svara på hur utvalda tidningar använder sig av både inramning 

samt namngivning och emotionell förankring i sitt nyhetsberättande kring “Etiopiensvenskarna”.  

 

4.5 Maktteori 

Enligt sociologen Michel Foucault kan makt endast existera i relationer och när den uttrycks i 

handling och kan inte ses som en innehavd egenskap hos någon eller något (Alvesson & 

Sköldberg 2008:370). Han menar att vi endast kan förstå makt om vi förstår de tekniker och 

konstellationer som det tar uttryck i. På så vis kan man heller aldrig isolera makten och därifrån 

studera dess struktur, i och med att det enligt Foucault inte är en innehavd egenskap (Alvesson & 

Sköldberg 2008:370).  
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Ur Foucaults perspektiv kan således inte en institution eller en stat inneha makt, därmed inte sagt 

att de inte kan utöva makt, för makt finns i princip överallt (Alvesson & Sköldberg 2008:371). I 

och med att Foucault menar att makt inte är en egenskap utan att makt uttrycks i relationer och 

handlingar menar han samtidigt att den är förflyttningsbar (Danaher, Schirato and Webb 2000:71). 

Detta på grund av att olika omständigheter och förändringar i den sociala verkligheten således kan 

påverka en aktörs möjlighet och förutsättningar för att utöva makt (Danaher, Schirato & Webb 

2000:71). Sett ur det här perspektivet anser vi att den makt som journalistik antas producera 

ursprungligen bör kunna ses som information från en källa eller intervjuobjekt. Men 

informationen i det avseendet bör enligt oss inte klassas som makt gentemot en allmän opinion 

utan i så fall endast som en makt gentemot den som tar emot informationen, alternativt den eller 

det som informationen handlar om. Det är således först när informationen kommuniceras som den 

enligt oss kan klassas som makt gentemot en allmän opinion. Det här anser vi är ett bra sätt att 

exemplifiera hur makt enligt Foucaults perspektiv produceras och utövas.  

 

Foucaults maktteori är intressant för vår uppsats i och med att journalistiken kan ses som en typ 

av maktutövande i hur och varför människor har en viss uppfattning om fallet med 

“Etiopiensvenskarna”.  

 

4.6 Aktör, struktur och media 

Enligt Berglez (2000:196) är det viktigt att vid en kritisk diskursanalys uppmärksamma hur 

medier tenderar att påverka samhället, både ur ett kulturellt, politiskt och ideologiskt perspektiv. 

Bruhn Jensen (2009:20f) är inne på samma spår och menar att det finns en relation mellan 

samhällets struktur, medier och agenter som kan förklaras med att all handling i samhället sker 

inom ett samspel av de tre kategorierna. Bruhn Jensen har utgått ifrån sociologen Anthony 

Giddens struktureringsteori som, enkel förklarat, innebär att strukturerna i ett samhälle bidrar till 

att samhället utvecklas och förändras samtidigt som individernas (agenternas) handlade inom 

strukturen är en förutsättning för strukturens existens (Giddens 1984). Giddens (1984:25ff) menar 

att detta både är en möjlighet till förändring och utveckling samtidigt som det kan vara en 

begränsning av densamma. Giddens (1984:25) kallar denna tvåsamhet för ”duality of strucrure”. 

Bruhn Jensen (2009:21) förklarar det genom att det i dessa relationer finns tre olika typer av 

interaktivitet mellan samhällets struktur, medier och agenter som i sin tur påverkar den sociala 

verkligheten. 

 

Interaktiviteten mellan agent och media kan förklaras med att agenten har en möjlighet att påverka 

mediet genom att till exempel klicka på en länk, svara på ett meddelande, ringa in till en redaktion 
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eller liknande (Bruhn Jensen 2009:21). Interaktiviteten mellan struktur och medier omfattar det 

överordnade förhållande som finns mellan samhället (och dess strukturer) och medierna (Bruhn 

Jensen 2009:22). Bruhn Jensen (2009:22) menar att staten har möjlighet att reglera medierna 

ekonomiskt och politiskt medan medierna i sin tur bevakar staten och dess operativa arbete vilket 

således sätter medierna i en maktposition gentemot staten. När det gäller interaktiviteten mellan 

struktur och agent menar Bruhn Jensen (2009:22) det samspel mellan samhället som generell 

struktur och aktörerna - både enskilda medborgare och större aktörer, exempelvis olika 

organisationer inom näringslivet. Aktörens handling, oavsett om det handlar om en enskild 

medborgare eller ett företag av något slag, kan påverka de strukturer som finns i samhället, även 

om omfattningen och betydelsen kan variera (Bruhn Jensen 2009:22). En aktör kan exempelvis 

genom sociala medier påverka den hegemoniska diskursen i samhället.  

 

4.7 Dagens medielandskap - mediernas makt 

Att medier har en stor makt på den allmänna opinionen finns det ett flertal studier som 

konstaterar. Maxwell McCombs, som tillsammans med Donald Shaw myntade begreppet ”agenda 

setting”, bekräftar exempelvis att det finns ett orsakssamband mellan allmänhetens och mediernas 

dagordning (McCombs 2006:40). Med dagordning i det här avseendet menar McCombs de frågor 

och diskussioner som pågår i samhället och i den rådande diskursen (McCombs 2006:11). En så 

kallad dagordningseffekt blir således när medierna framgångsrikt lyckas överföra deras 

prioritering av en eller flera frågor till allmänhetens dagordning (McCombs 2006:61). Håkan 

Hvitfeldt exemplifierar det väldigt bra och menar att en liten grupp högt uppsatta journalister och 

redaktionella chefer på de stora rikstäckande medierna har en otvivelaktigt stor makt att påverka 

den allmänna opinionen och även utpeka syndabockar eller hjältar (Hvitfeldt 2008:44f).  

 

Vidare diskuterar Hvitfeldt hur kommersialiseringen av nyheter påverkat innehållet och menar att 

medieinnehållet idag beskrivs så dramatiskt och konfliktfullt som möjligt snarare än sakligt och 

konsekvent (Hvitfeldt 2008:39). Hvitfeldt (2008:39) menar till och med att medierna idag driver 

kampanjer för att skapa opinion i vissa frågor som i sin tur kan generera nyheter. Den här 

utvecklingen har också fått konsekvenser, sedan en tid tillbaka betraktas mediernas nyhetsutbud 

som konstruktioner med verklighetsfragment som beståndsdelar enligt Ekecrantz och Olsson 

(1994, i Hvitfeldt 2008:43), vilket också Hvitfeldt (2008:43) konstaterar då han ser nyheter som 

berättelser om verkligheten snarare än en berättelse om vad som faktiskt har hänt. 

 

Hvitfeldt (2008:40) menar att en av orsakerna till att utvecklingen ser ut som den gör i 

tidningsbranschen är konkurrensen med TV, och att tidningarna eftersträvar att erbjuda någonting 
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som TV inte kan. Exempelvis menar han att morgontidningarna kan erbjuda en utförlighet, 

bakgrund och fördjupning som TV inte kan (Hvitfeldt 2008:40). När det gäller kvällstidningarna 

menar Hvitfeldt (2008:40) att de måste hitta en mix av nyheter som intresserar den breda massan, 

är billig att producera och som inte konkurrerar med TV-nyheterna. När den här typen av mix inte 

är möjlig att leverera blir konsekvensen således att journalisterna tvingas vinkla nyheten ännu 

hårdare, skärpa adjektiven och på så vis skapa sig sina egna nyheter (Hvitfeldt 2008:40). Det här 

är också ett exempel på varför journalistiken ofta väljer att rapportera om hot och kriser av olika 

slag i och med att det är tämligen enkelt att fokusera på och lyfta fram konflikter och dramaturgin 

i den här typen av nyheter (Hvitfeldt 2008:40). Vilket i sin tur lockar läsare. Det finns heller inga 

tydliga tecken på att mediernas makt att styra människors tankar och beteenden tenderar att 

minska, snarare tvärtom (Hvitfeldt 2008:43). 

 

5 METOD 

Vi har, helt enligt grunderna i en kritisk diskursanalys utgått ifrån att orsakerna till varför en text 

utformas och (re)produceras inte är direkt avläsbara i själva texten (Fairclough 1995:4f). Däremot 

ämnar vi med hjälp av våra ansatser blottlägga de bakomliggande krafter som ligger bakom 

textens utformning. Vår förhoppning är att med hjälp av våra teoretiska ansatser, inramning, makt, 

ideologi och sociala representationer, knyta ihop delarna som texterna är uppbyggda av till en 

helhet och även försöka blottlägga de verktyg som har använts i den processen.  

 

5.1 Kritisk diskursanalys 

Norman Fairclough (2002:121) beskriver kritisk diskursanalys som en metod och ett teoretiskt 

perspektiv på språk, tecken och bilder i den sociala processen. Vilket i sin tur ger upphov till att 

analysera dessa språk, tecken och bilder inom en bredare kontext i socialiceringsprocessen 

(Fairclough 2002:121). Det här innebär att blottlägga bakomliggande faktorer och ideologier som 

kan framstå som neutrala och tagna för givet (Fairclough 1995:28). Därav är också kritisk 

diskursanalys intressant som metodval då vi vill undersöka vad som påverkar hur tidningarna har 

använt sig av inamning i sin framställning av “Etiopiensvenskarna” 

 

Kritisk diskursanalys genomförs, enligt Fairclough (1995:57) genom en modell där tre analyser 

skapar en slutgiltig analys. Dessa tre olika steg är; text, diskursiv praktik och sociokulturell 

praktik (Fairclough 1995:57), vilket illustreras nedan. Tillsammans bildar dessa analyser en 

kritisk diskursanalys, genom att granska de olika nivåerna skapas en sammanhängande förståelse 

för olika diskurser i samhället (jfr Fairclough 1995:9). En illustration av Faircloughs analysmodell 

redovisas på nästkommande sida.  
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Genom en kritisk diskursanalys ämnar vi lyfta fram omedvetna processer till ett medvetet plan 

(Berglez 2000:203). Vår intention är att dessa blottläggningar ska visa på vilka maktutövningar, 

inramningar och sociala representationer som förekommer i tidningarnas rapportering kring 

situationen med “Etiopiensvenskarna”.  

 

5.2 Analytiskt tillvägagångssätt  

Vi kommer i följande avsnitt redovisa den analysmodell vi tagit fram för att analysera våra 

tidningsartiklar ur de perspektiv som är intressanta i förhållande till uppsatsens syfte och 

frågeställning. Modellen är framtagen med utgångspunkt i Norman Faircloughs (1995:57) kritiska 

diskursanalys och hans tre dimensioner: text, diskursiv praktik och sociokulturell praktik, dessa tre 

dimensioner beskrivs närmare nedan. Vi anser att en analys av dessa tre analytiska enheter 

tillsammans bidrar till att identifiera om en eventuell inramning sker samt om artikelförfattarna 

använder sig av sociala representationer.  

 

Text 

Fokus ligger i den här dimensionen på att utföra en lingvistisk textanalys med fokus på textens 

egenskaper (Winther Jörgensen & Phillips 2000:74). Begreppet text har vi i det här avseendet 

definierat som de nyhetsartiklar vi har valt att analysera. Den lingvistiska analysen innebär att 

undersöka nyhetsartikelns ordval, grammatiska uppbyggnad och struktur samt hur dessa 

komponenter samspelar och skapar mening (Fairclough 1995:57). Vid granskningen av 

grammatiken i en text utgår Winther Jörgensen och Phillips (2000:87) ifrån begreppen transivitet 

och modalitet. Vid en analys av en texts transivitet tittar man på hur olika händelser knyts 

samman, eller hur de inte knyts samman, med subjekt och objekt (Winther Jörgensen & Phillips 

2000:87). En analys av en texts modalitet innebär att fokus ligger på att analysera skribentens grad 

av instämmande i ett specifikt avsnitt (Winther Jörgensen & Phillips 2000:87). Det här är relevant 

Faircloughs analysmodell (Fairclough 1995:59) 
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för vår uppsats då vi ämnar av att undersöka vad en journalist väljer att (re)producera och koppla 

samman (eller att inte koppla samman) med olika händelser och aspeker i fallet med 

“Etiopiensvenskarna”. Vi anser också att det är av vikt att undersöka huruvida journalisterna 

skriver instämmande eller inte angående olika aspekter av fallet då det är deras egen yrkeskategori 

som behandlas.  

 

Utöver ordval, grammatisk uppbyggnad och struktur, fokuserar textanalysen på de formella drag i 

texten som skapar diskurser och genrer lingvistiskt (Winther Jörgensen & Phillips 2000:75). 

Texten som en analytisk enhet är även sammankopplad med nästa dimension i analysen, den 

diskursiva praktiken (Winther Jörgensen & Phillips 2000:74) som vi redogör för i nästa stycke. I 

analysen kommer de två komponenterna, diskursiv praktik och text, däremot att analyseras separat 

då de är två fristående dimensioner i analysmodellen (Winther Jörgensen & Phillips 2000:74). 

 

Diskursiv praktik 

Den diskursiva praktikens dimension involverar olika aspekter av processen i textproduktion och 

textkonsumtion (Fairclough 1995:58). Enligt Norman Fairclough (1995:59f) fungerar den 

diskursiva praktiken som en medlare mellan texten och den sociokulturella praktiken. Han 

fortsätter sitt resonemang med att kopplingen mellan texten, det sociala och kulturen ses som 

indirekt och skapas genom den diskursiva praktiken. Den sociokulturella praktiken formar texter 

men gör det genom att forma den diskursiva praktiken, hur texter produceras och tolkas 

(Fairclough 1995:60). Vi kommer således i den här dimensionen att koncentrera oss på hur texten 

är producerad och hur den konsumeras. 

 

Att analysera den diskursiva praktiken innebär att vi fokuserar vår analys på hur textförfattaren 

bygger sin text på diskurser och genrer som redan existerar, och hur mottagaren av texten också 

använder redan existerande diskurser och genrer i sin tolkning av texten (Winther Jörgensen & 

Phillips 2000:75). Det här innebär att vi undersöker hur våra nyhetsartiklar bygger på tidigare 

använda inramningar för att se hur dessa genrer och diskurser lever vidare, på det sättet 

undersöker vi även inramningen av “Etiopiensvenskarna”. När mottagaren av artiklarna sedan 

läser artiklarna sätter denne artiklarna i genren tidningsnyheter och i olika typer av diskurser, 

exempelvis en juridisk diskurs. Den vetskap om tidningsnyheter som mottagaren har sedan 

tidigare formar hans eller hennes tolkning av texten, och i diskussioner med andra människor kan 

mottagaren sedan vidareutveckla de diskurser och genrer som använts (jfr Winther Jörgensen & 

Phillips 2000:75). 
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För att analysera vilka diskurser som förekommer i våra texter använder vi oss utav 

interdiskursivitet (Winther Jörgensen & Phillips 2000:77). Om texten innehåller nya former och 

blandningar av olika diskurser är det ett tecken på sociokulturell förändring (Winther Jörgensen & 

Phillips 2000:77), att samhället och kulturen kring diskursen är i förändring. Har texten däremot 

en traditionell och oförändrad blandning av diskurser tyder det på att den rådande 

diskursordningen är intakt, och därmed upprätthålls den dominerande sociala ordningen (Winther 

Jörgensen & Phillips 2000:77). Interdiskursiviteten studeras därför genom att undersöka vilka 

olika diskurser som förekommer i texten och dess relationer till andra texter och diskurser 

(Winther Jörgensen & Phillips 2000:77). 

 

Genom att använda oss av två olika tidsperioder i vår urvalsprocess av artiklar får vi tillgång till 

en intertextuell kedja av texter. Intertextualitet innebär att kommunikativa händelser baseras på 

tidigare händelser, man börjar med andra ord aldrig om från början när nya texter skrivs (Winther 

Jörgensen & Phillips 2000:77). När vi ser på våra olika texter som en intertextuell kedja innebär 

det att varje text tillför saker från en eller flera andra texter (Winther Jörgensen & Phillips 

2000:77). I analysen av våra utvalda texter om “Etiopiensvenskarna” får vi därför möjligheten att 

se om intertextualitet förekommer.   

 

Sociokulturell praktik 

Efter att ha undersökt texten och den diskursiva praktiken i texten är det dags att placera dessa två 

dimensioner i förhållande till den tredje och övergripande nivån, den sociokulturella praktiken. 

Här tittar man på relationerna mellan de olika dimensionerna, text, diskursiv- och sociokulturell 

praktik (Fairclough 1995:57). Det är också i den här dimensionen som undersökningen kan nå 

fram till några resultat ur en analytisk mening (Winther Jörgensen & Phillips 2000:90). Detta på 

grund av att det är endast här det går att utläsa eventuella förändringar och ideologiska 

konsekvenser (Winther Jörgensen & Phillips 2000:90). Vi tittar således på huruvida den rådande 

diskursordningen har förändrats eller ej och ställer det i relation med textens lingvistiska 

egenskaper för att ta reda på om den sociokulturella praktiken har förändrats (Winther Jörgensen 

& Phillips 2000:90). Det är med andra ord genom relationerna mellan de olika dimensionerna som 

det går att svara på om olika maktförhållanden upprätthålls eller är under förändring i den 

sociokulturella praktiken. 

 

För att kunna genomföra den här typen av analys måste således både den diskursiva praktiken och 

den diskursordningen som den ingår i att kartläggas (Winther Jörgensen 2000:90). Det innebär att 

man kartlägger den samling diskurser som den diskursiva praktiken ingår i för att se hur de olika 
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diskurserna regleras och fördelas (Winther Jörgensen 2000:90). Detta för att ta reda på vad den 

diskursiva praktiken får för ideologiska, politiska och sociala konsekvenser (Winther Jörgensen 

2000:90).  

 

Det är också i den här dimensionen vi kan studera vilken status författaren försöker att tilldela 

textens olika aktörer (Fairclough 1995:58). Vi kommer i avsnitt Analysmodell redovisa ett 

analysschema där vi med utgångspunkt i Faircloughs kritiska diskursanalys har stolpat upp ett 

antal frågor som vi anser vara behjälpliga i vårt arbete att besvara uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Vi ämnar med hjälp av vår analysmodell, som bygger på ovanstående tre 

dimensioner, svara på huruvida författarna i utvalda artiklar använder sig av inramning och 

sociala representationer.  

 

5.3 Kritisk metoddiskussion 

I detta avsnitt följer en redogörelse för de brister vårt val av metod har medfört på uppsatsens 

analys. En vital del i analysen av den diskursiva praktiken i en kritisk diskursanalys är 

mottagaren, vilket i vårt fall blir läsarna av nyhetsartiklarna. Den blir viktig i och med dess 

möjlighet att tolka och förstå budskapet och på grund av att betydelsen i en nyhetsartikel är 

konstruerad och producerad utifrån en viss diskurs och kontext (Berglez & Olausson 2008:130). 

Här anser vi att vårt val av metod kan kritiseras då det är omöjligt för oss att presentera ett bredare 

spektra på hur utvalda artiklar uppfattats av mottagarna, i och med att vi endast genomfört en 

innehållsanalys. Vårt val av metod har också inneburit att vi som författare spelat en aktiv roll i 

både urvalsprocess och analys, vilket påvekar slutresultatet. 

 

Det är också viktigt att vara medveten om att det i olika typer av medieinnehåll (som till exempel 

nyhetsartiklar) kan finnas gynnade tolkningar, vilket är kulturellt betingade koder som begränsar 

och således skapar förutsättningar för vilka tolkningar och betydelser som är möjliga för läsaren 

att producera (Berglez & Olausson i Ekström (red) 2008:130). Även här anser vi att vårt val av 

metod har begränsat möjligheterna till att presentera en bredare bild av vilka typer av gynnade 

tolkningar som förekommer i utvalda artiklar. Detta på grund av att vi som författare emellan har 

en relativt likartad bakgrund vilket således har begränsat våra möjligheter att utläsa fler gynnade 

tolkningar. 

 

Att vi valt att använda oss av en kritisk diskursanalys kan kritiseras då ett antal avsnitt blir 

påverkade och färgade av oss som författare. Reliabiliteten påverkas i och med att det är omöjligt 

att garantera att en annan författare skulle komma fram till exakt samma resultat och tolkningar 
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som oss då författaren, som tidigare nämnt, spelar en aktiv roll i hur olika fenomen tolkas. 

Validiteten i uppsatsen kan kritiseras i och med att vi endast undersökt en liten del av allt som 

skrivits om ”Etiopiensvenskarna”. Viktigt att ha i åtanke är att en undersökning kan göras med 

olika syften och attityder vilket således också kommer att påverka resultatet.  

 

Det kan också kritiseras att vi i vår undersökning valt att inte analysera eventuella bilder i 

anslutning till artiklarna och således också valt bort att analysera eventuella bildtexter. Dessa val 

har gjorts på grund av att vi anser att ytterligare en analys hade varit för tidskrävande och att våra 

kunskaper i hur en bildanalys genomförs är otillräckliga.  

 

5.4 Analysmodell 

Vi har i vår analysmodell tagit fram ett antal frågor som ett led i arbetet med att svara på 

uppsatsens syfte och frågeställning där vi utgått ifrån Faircloughs tre tidigare nämnda 

dimensioner; text, diskursiv praktik och sociokulturell praktik. Analysmodellen har applicerats på 

samtliga utvalda artiklar för att vi ska vara säkra på att vi har undersökt varje artikel på samma 

sätt, det här påverkar studiens validitet och reabilitet. Genom att göra vår analysmodell användbar 

för andra forskare skapar även det en högre validitet och reabilitet.  Vi har valt att inte dela in 

vilka frågor som hör till vilken dimension då vi anser att vissa av frågorna är svåra att kategorisera 

och skulle kunna tillhöra mer än en dimension.  

 

Utefter ovanstående premisser har vi tagit fram följande frågor till vår analysmodell: 

 Vad handlar nyhetsartikeln om?  

 Framkommer det varför texten är skriven? Redovisas någon historisk bakgrund? 

 Har informationen rangordnats i huvud- respektive delteman? 

 Vem riktar sig texten till? Går det att utläsa någon primär målgrupp?  

 Vad förmedlas i rubrik och ingress? 

 Vilka är aktörerna som tas upp i nyhetsartikeln? Hur får de komma till tals? 

 Hur är journalistens författarton?  

 Vilken genre och diskursordning kan texten sägas tillhöra? 

 Hur konstrueras fallet med “Etiopiensvenskarna”? Finns det information som journalisten 

tar för givet att läsaren är medveten om (förförståelse och kunskaper)? I så fall, vad? 

 Finns det någonting som inte uttrycks rakt ut i text men som är implicit menat? I så fall, 

vad? 
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 Finns det någon information i nyhetsartikeln som är överflödig och/eller irrelevant? Om 

ja, vad kan vi dra för slutsatser av den informationen? 

 Utelämnas några “hål” som läsaren själv måste fylla i?  

 Vilka ordval använder journalisten i nyhetsartikeln? Hade några andra ord kunnat 

användas?  

 Förekommer några ord, metaforer, synonymer eller fraser mer frekvent än andra? 

5.5 Insamling av material 

Tidningar 

Vi ämnar i vår uppsats undersöka åtta stycken artiklar från de två största morgontidningarna och 

de två största kvällstidningarna i Sverige. De tidningar vi har valt att undersöka i vår studie är: 

Dagens Nyheter, Svenska Dagsbladet, Aftonbladet och Expressen. Vi har valt ut en artikel från 

varje tidsperiod för respektive tidning. Artiklarna har hittats med hjälp av Retriever Mediearkivet 

med sökorden: “Johan Persson”, “Martin Schibbye” och “Etiopien”. Det sista för att undvika 

deras tidigare reportage och verk. Johan och Martins namn har skrivits inom citattecken (“) för att 

i största möjliga mån undvika onödiga träffar på personer med samma för- eller efternamn som 

Johan och Martin. Sökningar i den första tidsperioden, 30 juni 2011 – 30 juli 2011, resulterade i 

114 träffar. Av dessa 114 artiklar var 48 stycken publicerade i antingen Aftonbladet, Dagens 

Nyheter, Expressen eller Svenska Dagbladet. Sökningen i den andra tidsperioden, 30 augusti – 30 

september 2012, resulterade i 211 träffar. Av dessa 211 artiklar var 89 stycken publicerade i 

utvalda tidningar.  

 

I ett andra urval sorterade vi bort artiklar som inte var tillräckligt relevanta utifrån deras rubrik 

och ingress samt artikelns längd. Vi har enbart letat efter nyhetsartiklar och således valt bort 

ledare, krönikor och debattartiklar samt korta notiser. Totalt har vi läst 52 artiklar om 

”Etiopiensvenskarna” för att slutligen välja ut 8 artiklar till vår uppsats. Dessa artiklar togs fram 

genom ett stratifierat urval där vi delade in artiklarna i grupper utefter tidsperiod och tidning för 

att därefter göra ett obundet slumpmässigt urval i varje grupp.  

 

5.5.1 Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter är en oberoende liberal morgontidning som grundades 1864 av Rudolf Wall. 

Tidningen är ett dotterbolag till Bonnier AB och aktiemajoriteten innehas av familjen Bonnier och 

hade 2011 en upplaga på 285 700 exemplar på vardagar och 330 000 exemplar på söndagar 

(http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/lang/dagens-nyheter). 

 

http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/lang/dagens-nyheter
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5.5.2 Svenska Dagbladet 

Svenska Dagbladet är en obunden moderat daglig morgontidning som grundades 1884. Svenska 

Dagbladet ägs sedan 1998 av den norska mediekoncernen Schibsted och hade 2010 en upplaga på 

192 100 exemplar på vardagar och 197 100 exemplar på söndagar  

(http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/lang/svenska-dagbladet).  

 

5.5.3 Aftonbladet 

Aftonbladet är en oberoende socialdemokratisk kvällstidning som grundades 1830 av Lars Johan 

Hierta. Tidningen ägs sedan 1996 av den norska mediekoncernen Schibsted och har 2012 en 

upplaga på 240 000 exemplar (http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/lang/aftonbladet).  

 

5.5.4 Expressen 

Expressen är en liberal kvällstidning som grundades 1944 av AB Dagens Nyheter. Expressen är 

ett dotterbolag till Bonnier AB och har 2012 en upplaga på 260 000 exemplar (inklusive GT och 

Kvällsposten) (http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/lang/expressen).   

 

6 ANALYS 

Vi har använt vårt analysschema på varje artikel för att på ett djupgående sätt analysera de utvalda 

artiklarna. Dessa analyser representeras i nedanstående teman där kopplingar mellan artiklarna 

och till tidigare redovisade teorier och begrepp görs. Våra teman är framtagna utefter begrepp som 

representerar innehållet i våra artiklar och har tydliga paralleller till våra tidigare nämnda teorier 

och begrepp. Genom att framställa analysen i olika teman skapar vi ett lättöverskådligt sätt att se 

hur “Etiopiensvenskarna” har framställts i media. Efter att ha studerat artiklarna med hjälp av vår 

analysmodell som har sin utgångspunkt i de analytiska enheterna text, diskursiv praktik och 

sociokulturell praktik har vi kunnat identifiera hur en stor del av artikelförfattarna har använt sig 

av inramning i sina artiklar genom att bland annat bygga sina texter på tidigare använda diskurser 

samt använda sig av specifika ordval och meningsuppbyggnader.   

 

6.1 “Etiopiensvenskarna” 

I artikeln “Psykisk tortyr in i det sista”, som publicerades i Dagens Nyheter den 15 september 

2012 benämns Johan Persson och Martin Schibbye tydligt som “Etiopiensvenskarna”. Det här 

sker även i artikeln “Tankarna kvar hos de inspärrade” som publicerades den 15 september 2012 i 

Svenska Dagbladet. Genom vårt analysarbete har vi ständigt stött på begreppet 

“Etiopiensvenskarna” i mängder av artiklar i de olika tidningarna. Utöver att Johan och Martin har 

benämnts som “Etiopiensvenskarna” i brödtexten har både Dagens Nyheter och Svenska 

http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/lang/svenska-dagbladet
http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/lang/aftonbladet
http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/lang/expressen
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Dagbladet använt begreppet som en övergripande rubrik och tema för samtliga artiklar som berör 

Johan och Martin. Vår analys visar att den här typen av namngivning, som är en typ av förankring 

för att skapa sociala representationer, har lett till att Johan och Martin på sikt har gått ifrån att vara 

två ”okända” människor till att vara “Etiopiensvenskarna” med hela svenska folket (jfr Höijer 

2008:147). Detta för att journalisterna har skapat ett medvetande hos samhället med hjälp av en 

förankring om att det finns två svenska journalister i fångenskap i Etiopien. Att kombinera den 

geografiska platsen där de satt fängslade med deras nationalitet bidrar till att det okända 

fenomenet Johan och Martin sätts i ett välbekant sammanhang som i kombination med den 

löpande informationen om deras situation bidragit till att Johan och Martin på sikt tagit plats i 

samhällets kollektiva referensramar (jfr Höijer 2008:147).  

 

Att deras nationalitet tagits med i namngivningen beror enligt vår analys också på att den 

kulturella gemenskapen som infinner sig hos läsare av samma nationalitet ger ett ökat intresse och 

i sin tur påverkar läsarens tolkning av deras situation. Enligt Moscovici (Höijer 2008:148) kan 

namngivning ge ett fenomen nya kvalitéer vilket också vår analys visar tendenser till då det 

bidragit till att ge “Etiopiensvenskarna” en “hjältestatus” som vi kommer att ta upp i ett senare 

skede av analysen. Namngivningen har varit en bidragande orsak på grund av att kontexten och 

språket i artiklarna i kombination med betoningen på deras nationalitet har begränsat 

möjligheterna till vilket perspektiv läsaren ska utgå ifrån när denne läser artikeln. I artikeln från 

Dagens Nyheter (2012-09-15) ser vi ett tydligt exempel på hur en typ av inramning styr vad som 

framhävs. Kombinationen av formuleringen, “Etiopiensvenskarna hemma igen” som tema, med 

en ingress som inleds med; “In i det sista fortsatte den etiopiska regimen att terrorisera 

journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson” anser vi begränsar möjligheterna till hur 

artikeln kan komma att tolkas. Genom att belysa deras nationalitet tillsammans med att redovisa 

hur en regering terroriserat två svenska journalister under en 14 månader lång period anser vi vara 

ett tydligt exempel på hur journalisten använt sig av inramning i artikeln. Vilket också stämmer 

väl överens med Robert Entmans definition av inramning som innebär att författaren väljer ut och 

endast belyser vissa delar av en händelse och gör kopplingar så att en viss tolkning framhävs 

(Entman 2004:5).  

 

Våra analyser visar också att artiklarna ifrån period två tydligt bygger vidare på diskursen som vi 

definierat som just “Etiopiensvenskarna” vilken vi tydligt kunnat identifiera i period ett. I 

artiklarna “Svenskarna i Etiopien sköt med gerillans vapen” som publicerades i Dagens Nyheter 

den 21 juli 2011 och “Både hopp och faror för svenskar i Etiopien” som publicerades i Svenska 

Dagbladet den 12 juli 2011 ser vi att båda rubrikerna bygger på “Etiopiensvenskarna”. I de andra 
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två artiklarna från period ett, “Här är nya fängelset” som publicerades i Expressen den 8 juli 2011 

och “Ringde frun från cellen” om publicerades i Aftonbladet den 5 juli 2011 ser vi samma 

tendenser i artiklarnas underrubriker. I artikeln från Aftonbladet lyder underrubriken “I dag kan 

skottskadade svenskarna ställas inför domstol” och i artikeln från Expressen lyder underrubriken 

“Svenskarna flyttade till huvudstaden - för att knäckas i förhör”. Även här ser vi tydliga tendenser 

till inramning då artiklarna i period två, som tidigare nämnt, bygger vidare på den redan 

existerande diskursen “Etiopiensvenskarna” och bygger således även vidare på den användning 

och tolkning som redan existerar. 

 

6.2 Experthjälp 

I artikeln “Både hopp och faror för svenskar i Etiopien” har vi i vår analys kunnat identifiera en 

tydlig inramning som skiljer sig ifrån övriga artiklar. Artikeln är baserad på uttalanden av en så 

kallad “Etiopienexpert”, Kjetil Tronvoll, professor i mänskliga rättigheter vid Oslo Universitet. 

Journalisten redovisar Tronvolls åsikter i citat som till exempel: “-Än så länge är det lite politisk 

prestige inblandad och då har man möjlighet till en diplomatisk lösning”. Fairclough (2001:56) 

menar att en diskurs kan vara ett verktyg i processen av hur vi producerar kunskap och att 

språkets konstellation och kontext kan påverka ur vilket perspektiv mottagaren ska utgå ifrån när 

denne läser en text. Vilket således också blir en typ av inramning, att via språket begränsa 

möjligheterna till olika tolkningar.  

 

Enligt Foucaults definition av makt uttrycks makt i relationer och handlingar snarare än i individer 

(Alvesson & Sköldberg 2008:370). Det innebär att en viss diskurs kan påverka möjligheten till 

maktutövning då kontexten och språket är viktiga fragment när en relation eller handling uttrycks. 

Det här innebär att de strukturer som finns i samhället samspelar med samhällets agenter och i sin 

tur också påverkar deras möjlighet till tolkning. I exemplet ovan uttalar sig en “Etiopienexpert”, 

en typ av elit-källa, som legitimeras med titeln professor i mänskliga rättigheter, och dennes 

uttalanden begränsar läsarens möjlighet till tolkning. Vår analys visar att kombinationen av en 

uttalad expert och samhällets struktur, där agenters agerande och handlande påverkas av samhälls-

institutionernas kommunikation, skapar ett tydligt maktförhållande där läsarnas möjliga tolkningar 

är tydligt begränsade.  

 

6.3 De SVENSKA JOURNALISTERNA i Etiopien 

I alla de artiklar vi har analyserat framgår det tydligt att Martin Schibbye och Johan Persson är 

svenskar och att de är journalister. I sju av åtta artiklar nämner de frekvent ordet “svenskar”, den 

enda artikel där detta inte sker är i artikeln “Tankarna kvar hos de inspärrade” den 15 september 
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2012 i Svenska Dagbladet. I Svenska Dagbladets artikel görs det istället tydliga kopplingar till 

Sverige genom fraser som “tillbaka i Sverige” och “svensk mark”.  Att Johan och Martin är 

journalister nämns i alla de artiklar vi har analyserat. 

 

På ett sätt är det naturligt att Johan och Martin beskrivs utefter sin nationalitet och sin yrkestitel. 

Det är enligt oss vanligt att belysa varifrån personer kommer och vad de arbetar med när ett 

reportage produceras. Men vad som är extra tydligt i artiklarna med “Etiopiensvenskarna” är att 

det nämns gång på gång att de är journalister och svenskar. På detta sätt skapar artiklarna en 

inramning där det verkligen framgår att de är svenskar och journalister, som Robert Entman 

beskriver det så ramas texten in genom bland annat närvaro eller frånvaro av vissa nyckelord 

(Entman 1993:52). I fallet med “Etiopiensvenskarna” blir inramningen som svenskar och 

journalister extra tydlig med den stora närvaron av just orden svenskar och journalister.  

 

Som vi nämnt i teoriavsnittet kring inramning, Framing/inramning, används denna belysning. 

enligt Robert Entman (1993:52) för att skapa en argumentation angående problemet och 

situationen. Denna argumentation handlar om de svenska journalisternas situation och vad som 

kan komma att ske med “Etiopiensvenskarna”, på det här sättet sker en inramning kopplat till 

svenskar och journalister. Denna inramning är extra tydlig under tidsperiod ett i våra artiklar då 

artiklarna lägger stor vikt vid att förtydliga att de är svenskar och journalister, vilket enligt oss 

görs för att skapa en relation till mottagaren av texten och ramar in deras situation på ett specifikt 

sätt. I tidsperiod två nämns det att de är svenskar och journalister men inte lika frekvent som i 

tidsperiod ett. Det här beror enligt vår analys på att inramningen med svenskar och journalister har 

varit såpass tydlig att det har blivit en “vanlig” inramning och tillhör den allmänna diskursen 

kring “Etiopiensvenskarna”. Under den första tidsperioden var det enligt oss viktigare för 

tidningsartiklarna att belysa de båda punkterna svenskar och journalister för att skapa ett intresse 

hos allmänheten. Vilket enligt oss således också kan ses som en legitimering för en fortsatt 

rapportering av deras kollegor och sin profession. 

 

6.4 Emotionell förankring  

I sju av våra åtta analyserade artiklar hittar vi tydliga spår av emotionell förankring. I artikeln 

“Både hopp och faror för svenskar i Etiopien” den 12 juli 2011 i tidningen Svenska Dagbladet är 

det tydligt redan i rubriken hur journalisten applicerar en emotionell förankring genom att skriva 

orden “hopp och faror”. Dessa ord skapar en koppling mellan läsaren och “Etiopiensvenskarna” 

då det handlar om känslor som människor direkt kan känna en anknytning och förståelse för. På 

detta sätt skapar journalisten en ökad förutsättning för mottagaren att denne skall bedöma 
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“Etiopiensvenskarna” som något denne känner igen och är medveten om, ett fenomen som vi 

lyfter i teoridelen med stöd av Birgitta Höijer (2008:148).  

 

I artikeln “Äntligen fria - att berätta” den 15 september 2012 i Aftonbladet finns ytterligare ett 

tydligt exempel på hur journalisterna väljer att lyfta fram ett citat som skapar en emotionell 

förankring hos mottagaren. “-Vi blev rädda på riktigt. På riktigt. De här människorna var ju inte 

kloka”, citatet refererar till rädsla och människor som inte är vid sitt fulla sinnes förnuft, känslor 

som mottagaren lätt kan associera med och få en koppling till. När journalisterna förankrar rädsla 

som en känsla tillsammans med “Etiopiensvenskarna” skapar de ett samband mellan rädsla och 

“Etiopiensvenskarna”, ett samband som kan kopplas samman med de emotionella förankringar 

som gjorts från första början i rapporteringen kring Johan och Martin. Det här är ett bevis på 

intertextualitet, att kommunikativa händelser baseras på tidigare händelser (Winther Jörgensen & 

Phillips 2000:77). Emotionell förankring som orden hopp och faror från den första tidsperioden 

har en intertextuell relation till den andra tidsperiodens ord rädda och inte kloka, vilket visar på 

sättet som inramningen i fallet kring “Etiopiensvenskarna” har fungerat. Även om 

intertextualiteten utläses mellan två olika tidningar är det den generella inramningen i 

tidningsmedierna som skapar ramarna för fallet med “Etiopiensvenskarna”. 

 

En typ av emotionell förankring som förekommer i många av artiklarna är den när artiklarna 

kopplar känslorna till Johan och Martins närmast anhöriga. I artikeln “Ringde frun från cellen” 

den 5 juli 2011 i Aftonbladet finns följande citat av Kjell Persson (far till Johan Persson): 

 

“-Som förälder styr man inte vad ens barn väljer för yrke. Sen kan jag tycka att det de 

gör är beundransvärt, att visa hur orättvisor som andra inte utforskar ser ut. Nu 

hoppas vi bara att det går bra för dem och att de kommer hem. Det är det viktigaste”. 

 

Den här typen av emotionell förankring anknyter till familjelivet som många människor kan 

relatera till. Det skapar återigen en närhet till Johan och Martin som läsaren av texten kan känna 

igen sig i och skapar en medvetenhet kring fenomenet med “Etiopiensvenskarna”, vilket är precis 

vad emotionell förankring handlar om enligt Birgitta Höijer (2008:148).  

 

Återknytningen till Johan och Martins familjer är en diskurs som vi har identifierat i många av 

artiklarna som vi analyserat. Familjediskursen är en diskurs som vi anser många är välbekanta 

med och något de flesta kan återkoppla till. Precis som Fairclough (2001:56) skriver blir diskursen 

ett verktyg för vilket perspektiv som mottagaren av texten ska utgå ifrån. Genom att journalisterna 

i artiklarna använder sig av en diskurs som många kan anknyta till blir familjediskursen 

tillsammans med diskursen om “Etiopiensvenskarna” det verktyg som mottagaren använder sig av 
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för att skapa förståelse för texten och för att koppla den till sin sociala verklighet. På så sätt skapas 

en inramning av nyheten, journalisten kopplar samman “Etiopiensvenskarna” med en diskurs som 

ramar in nyheten på ett specifikt sätt och vidare kopplar mottagaren diskursen till sin sociala 

verklighet. En mall har getts till mottagaren av texten för att tolka och förstå texten på ett specifikt 

sätt. Huruvida journalisten medvetet eller omedvetet har skapat denna inramning är svårt att svara 

på men det är tydligt att en inramning av nyheten har skett. Precis som Robert Entman menar när 

han beskriver hur inramningen fungerar så gör kommunikatören medvetna eller omedvetna val 

när denne formulerar sig, vilket i sin tur får inverkan på mottagaren och hela inramningen (jfr 

Entman 1993:52). 

 

6.5 En (nästan) enad yrkeskår - ideologi och makt 

I artikeln “Svenskarna i Etiopien sköt med gerillans vapen” ser vi en tydlig skillnad i hur 

journalisten konstruerar sin berättelse gentemot övriga artiklar. Det som skiljer den här artikeln är 

att vi i vår analys kan se spår av en underliggande kritik från journalisten mot “Etiopien-

svenskarna”, även om den inte uttrycks i klartext. Bland annat skriver journalisten att: “I en 

sekvens ser det ut som att Persson siktar med en automatkarbin” och “att bilderna kan tolkas som 

bevis för att svenskarna befunnit sig på platsen och i sällskap med ONLF-gerillan som soldater 

och kanske fått vapenutbildning för att delta i strid mot Etiopiens regering”. Formuleringar som; 

“ser det ut som” och “kan tolkas som” anser vi sticker ut i en annars saklig genre som 

tidningsnyheter och kan tolkas som antingen medveten eller omedveten förmedling av en 

ideologi. Berglez (2000:197) menar att en text kan producera en ideologi utan att 

författaren/journalisten är medveten om det och än mindre om konsekvenserna av det. Enligt vår 

analys finns det ett tydligt ideologiskt budskap i den här artikeln där journalistens idéer och 

värderingar speglas och kan uppfattas som “sanning” av artikelns läsare. Om det är medvetet eller 

ej kan den här uppsatsen inte ge svar på.  

 

Den här typen av ideologiska budskap ser vi även i övriga artiklar, även om budskapet är 

annorlunda. I Aftonbladets artikel “Äntligen fria - att berätta” från den 15e september 2012 visar 

vår analys att journalistens idéer och värderingar påverkar möjligheterna till hur artikelns läsare 

kan tolka texten. Det framgår till exempel att “Etiopiensvenskarna” blir dömda till elva år i 

fängelse, däremot väljer journalisten att inte redovisa varför de döms (samröre med terrorister 

samt illegal inresa i landet). Journalisten rättfärdigar också syftet till att Johan och Martin åkte till 

Etiopien från första början, bland annat genom att skriva; “Vad är det Etiopien vill dölja? Vad är 

det som pågår i Ogaden som absolut inte får berättas?”. Enligt Alvesson & Sköldberg (2011:371) 

har samhällsinstitutioner möjlighet att styra vad en individ klassar som sanning och således också 
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påverka en individs handlingar. Vi har i vår analys sett tydliga spår av budskap i artikeln som 

både implicit och rakt ut kan klassas som “sanning” av artikelns läsare på grund av Aftonbladets 

ställning som samhällsinstitution. Således producerar artikeln både en viss ideologi samtidigt som 

den är uppbyggd av en inramning som tydligt begränsar hur artikelns läsare kan tolka dess 

budskap.  

 

Vår analys visar också att det finns en maktutövning i att journalisten väljer bort att redovisa 

varför de dömdes till elva års fängelse, vilket stämmer väl överens med Foucaults teorier om att 

makt endast kan uttryckas i relationer och handlingar. Vi anser att en artikel inom genren 

nyhetsartiklar har en ställning i den sociala praktiken som i kombination med ett anpassat 

språkbruk producerar ett tydligt maktförhållande och således har en inverkan på läsarens 

handlingar och tankesätt. Vi har dragit dessa slutsatser baserat på texternas modalitet vilket enligt 

Winther Jörgensen och Phillips (2000:87) innebär att analysera skribentens grad av instämmande i 

texten. Vi har också analyserat textens transitivitet, för att undersöka om och i så fall hur 

journalisten aktivt väljer att (re)producera och koppla samman olika händelser och aspekter, eller 

som i det här fallet väljer att inte (re)producera och koppla samman (jfr Winther Jörgensen & 

Phillips 2000:87).  

 

Vi har, precis som konstaterades i inledningen av det här avsnittet, endast kunnat identifiera spår 

av kritik gentemot Johan och Martin i en av åtta artiklar. I övriga sju artiklar finns det istället en 

antydan till att de suttit fängslade på felaktiga grunder och att den etiopiska regeringen är den som 

borde ställas till svars. Ett exempel är hur journalisten i artikeln “En kyss av ren lycka” skriver att: 

“Flera dagar följer när de varken får sjukvård eller tillåts ha någon kontakt med omvärlden. De 

utsätts för skenavrättningar och tuffa förhör där de uppmärksammas erkänna att de är terrorister”. 

Journalisten beskriver hur den etiopiska regeringen bryter mot de mänskliga rättigheterna genom 

att arrangera skenavrättningar samt att de blir nekade sjukvård. Citatet antyder enligt vår analys 

att journalisten vill betona att regeringen vill framställa Johan och Martin som terrorister. 

Journalisten väljer här, omedvetet eller inte, att inte redovisa att ONLF-gerillan som Johan och 

Martin färdades med är klassad som en terrororganisation av den etiopiska regeringen (bilaga 1). 

Här visar vår analys att journalisten tydligt begränsar läsarens möjlighet att tolka Johan och 

Martin som någonting annat än oskyldiga. Samtidigt likställs den etiopiska regeringens 

förhörsmetoder med ett brott mot mänskliga rättigheter trots att det i vanliga fall ter sig naturligt 

att åklagarsidan försöker få misstänkta att erkänna ett brott de är anklagade för. Vår analys visar 

också att journalisten förmedlar en ideologi i sitt ställningstagande och ramar in hur den etiopiska 

regeringen har hanterat fallet.  
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6.6 Terrordömda hjältar 

Det är endast i två av våra åtta artiklar som det framgår att Johan och Martin blivit dömda/är 

misstänkta för samröre med terrorister: “Psykisk tortyr in i det sista” från Dagens Nyheter och 

“En kyss av ren lycka” från Expressen. I artikeln “Både hopp och faror för svenskar i Etiopien” 

lyfter “Etiopienexperten” Kjetil Tronvoll att ONLF-gerillan är klassificerat som en terroriströrelse 

och att det är straffbart att skriva eller sprida information om ONLF. Det nämns sålunda aldrig att 

Johan och Martin är misstänkta för terrorbrott, även om artikeln indirekt antyder att de kan bli 

fällda för det. Vår analys visar, i likhet med föregående avsnitt, att journalisten begränsar läsarens 

möjliga tolkningar när information av den här typen utelämnas. På frågan varför sex av åtta 

artikelförfattare valt att inte redovisa vad de är misstänkta för/dömda till kan den här uppsatsen 

inte svara på då den här uppsatsen ämnar undersöka hur inramningen sker och inte varför. En 

potentiell förklaring till varför är, enligt oss, att det skulle vara ofördelaktigt för texternas 

trovärdighet att blanda den typen av information med den hjältestatus media tilldelat Johan och 

Martin. 

 

Att medierna framställt Johan och Martin som hjältar råder det ingen tvekan om, i artikeln 

“Äntligen fria - att berätta” beskriver journalisten deras mottagande på presskonferensen enligt 

följande: “När de klev upp på scenen mottogs de som idoler med stående ovationer” och i artikeln 

“En kyss av ren lycka” beskriver journalisten samma situation enligt följande: 

 

 “Efter en kort introduktion stegar Martin Schibbye och Johan Persson ut på podiet i 

ABF-huset på Sveavägen i Stockholm för presskonferens, som lockat hela svenska 

mediekåren. Efter applåder och jubelrop sätter de sig och börjar svara på frågor”.  

 

Ytterligare ett exempel är det tidigare nämnda citatet från artikeln “Ringde frun från cellen” den 5 

juli 2011 i Aftonbladet där Kjell Persson (far till Johan Persson) citeras enligt följande:  

 

“-Som förälder styr man inte vad ens barn väljer för yrke. Sen kan jag tycka att det de 

gör är beundransvärt, att visa hur orättvisor som andra inte utforskar ser ut. Nu 

hoppas vi bara att det går bra för dem och att de kommer hem. Det är det viktigaste”.  

 

Här kan vår analys också konstatera att det förmedlas ideologier, omedvetet eller ej, då 

journalisternas värderingar och tankar kring Johan och Martin är väldigt tydliga. Vi anser att 

artiklarna tydligt producerar en ideologi och en uppfattning om att Johan och Martin bör betraktas 

som hjältar. Att citera Johan Perssons far minimerar, enligt oss, risken att läsaren ifrågasätter 

personen som står bakom uttalandet. Hade exempelvis Carl Bildt citerats är risken större att 
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läsaren hade misstänkt ett bakomliggande politiskt budskap. Sen om de är hjältar för 

journalistiken som yrke, för samhället och dess befolkning eller om det är en kombination av dem 

båda kan den här uppsatsen inte svara på. 

McCombs (2006:61) pratar om en så kallad dagordningseffekt, en effekt där medierna 

framgångsrikt lyckats överföra deras prioritering av en eller flera frågor till allmänhetens 

dagordning. Vi anser att det här är ett tydligt exempel på hur dagens medielandskap påverkat hur 

medierna har rapporterat om Johan och Martin och att det här fallet har varit minst lika viktigt, om 

inte viktigare, för journalismen som profession som det har varit för allmänheten att ha kunskap 

om det. Hvitfeldt (2008:43) menar att han ser nyheter som berättelser om verkligheten snarare än 

en berättelse om vad som faktiskt har hänt. Han konstaterar till och med att kommersialiseringen 

av nyheter påverkat innehållet så pass mycket att nyhetsberättelsen idag beskrivs så dramatiskt 

och konfliktfullt som möjligt snarare än sakligt (Hvitfeldt 2008:39). Vår analys visar att det här 

också stämmer väl överens med verkligheten. Ordval som går att sammankoppla med dramaturgi 

och/eller känslor används redan i rubrikerna i samtliga åtta artiklar: “Ringde frun från cellen”, 

“Äntligen fria - att berätta”, “Psykisk tortyr in i det sista”, “Svenskarna i Etiopien sköt med 

gerillans vapen”, “En kyss av ren lycka”, “Här är nya fängelset”, “Både hopp och faror för 

svenskarna i Etiopien” och “Tankarna kvar hos de inspärrade”.   
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7 SAMMANFATTNING AV RESULTAT – SLUTDISKUSSIONxxxxxxxxx 

Vi har med hjälp av kritisk diskursanalys kunnat identifiera att inramning och sociala 

representationer frekvent har förekommit i rapporteringen av “Etiopiensvenskarna”. Nedan följer 

en sammanfattning samt en slutdiskussion av våra resultat som är redovisade i detalj i föregående 

avsnitt. 

 

Vi kan slå fast att “Etiopiensvenskarna” som diskurs i kombination med sociala representationer, 

där förankring och emotionell förankring i synnerhet, har bidragit till samhällets kollektiva 

referensramar gällande Johan och Martin. Vi har i vår analys visat att samhällsinstitutioner och 

journalister kan bidra till (re)produktionen av olika ideologier, omedvetet eller inte. Ett exempel 

är hur journalisten tar hjälp av en “Etiopienexpert” i Svenska Dagbladets artikel “Både hopp och 

faror för svenskar i Etiopien”. Vi har, med stöd från Foucaults definition av makt, även kunnat 

identifiera en maktutövning i tidningarnas nyhetsberättelser. Vilket exemplifieras i artikeln “Både 

hopp och faror för svenskar i Etiopien” och citatet: 

“-Än så länge är det lite politisk prestige inblandad och då har man möjlighet till en 

diplomatisk lösning”. 

Maktutövningen blir tydlig genom att journalisten påvisar en kunskap om situationen som gemene 

man med största sannolikhet saknar och på så vis legitimerar sina idéer och värderingar som 

“sanning”.  

 

Det faktum att Johan och Martin är svenskar och journalister är en punkt som frekvent har nämnts 

i de analyserade artiklarna. Inramning är väldigt påtaglig i detta fall och kommunikatören skapar 

på det här sättet en närhet till mottagaren av artiklarna. Att Johan och Martin till och med har fått 

ett samlingsnamn i “Etiopiensvenskarna” är även det en tydlig modell av inramning och 

namngivning. När de får samlingsnamnet “Etiopiensvenskarna” skapas ett fenomen som 

samhället kan återkoppla till och införliva i sina kollektiva referensramar (jfr Höijer 2008:147). 

  

Alla fyra tidningar vi undersökt har enligt oss gynnats av fallet med “Etiopiensvenskarna” i deras 

kamp om att öka försäljningen samtidigt som det också har stärkt journalismen som profession. 

Det är svårt att påvisa några konkreta exempel som visar hur tidningarna har gynnats på grund av 

sina nyhetsberättelser. Men med stöd från Picard och Ots (2008:58) likställer vi tidningarna som 

institutioner med vinst som verksamhetsmål vilket i kombination med konstruktionen av 

“Etiopiensvenskarna” som diskurs och den dagordningseffekt vi identifierat i vår analys anser vi 

oss ha belägg för vår slutsats.  
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Att journalismen som profession har gynnats i och med rapporteringen av “Etiopiensvenskarna” 

grundar vi på kombinationen av den hjältestatus som tilldelats Johan och Martin och journalisteras 

tydlighet om att Johan och Martin var just journalister.   

 

Vi har under arbetets gång kunnat konstatera att fallet med “Etiopiensvenskarna” är komplext på 

flera vis, det faktum att Johan och Martin själva är journalister anser vi har haft en stor betydelse 

för rapporteringens utformning. Vi anser att den intensiva rapporteringen om Johan och Martin är 

ett tydligt bevis på mediernas makt över allmänhetens dagordning, vilket till viss del kan ha sin 

förklaring i att de varit angelägna om att få sina kollegor frisläppta. Vi anser också att det finns en 

politisk inblandning i fallet ur flera perspektiv, däremot har vi inte kunnat dra några slutsatser 

gällande hur tidningarnas politiska färgning speglat rapporteringen men vi anser att det hade varit 

en intressant utgångspunkt för vidare studier i fallet med “Etiopiensvenskarna”. Vår forskning har 

enbart handlat om textanalys av artiklar om Johan Persson och Martin Schibbye och har således 

inte kunnat ge några svar på hur dessa texter har uppfattats förutom av oss själva. Ytterligare ett 

förslag på vidare studier är att analysera hur dessa texter har mottagits och hur inramningen har 

påverkat mottagarens uppfattning om “Etiopiensvenskarna”.  

 

Avslutningsvis vill vi klargöra att vi inte på något sätt vill bagatellisera det som Johan och Martin 

har varit med om, utan bara förtydliga att även om vi är kritiska mot hur de framställts som hjältar 

betyder det inte att vi anser att framställningen är felaktig. Vi tror personligen att det är viktigt att 

världen får veta om alla sorters orättvisor, i synnerhet orättvisar som bryter mot de mänskliga 

rättigheterna och yttrandefriheten runt om i världen.  
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