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Innehåll: Nyhetsjournalistiken gör anspråk på att objektivt återspegla verkligheten. Journalisten 

är dock oundvikligen påverkad av sina tidigare erfarenheter såväl som rådande sociala normer 

och värderingar, vilka kommer till uttryck i nyhetsmaterialet. I den här studien undersöker vi hur 

dessa normer och värderingar har tagit sig uttryck i Aftonbladets och Dagens Nyheters 

rapportering av revolutionen i Egypten, som bröt ut den 25 Januari 2011. Protesterna mot 

sittande presidenten Hosni Mubarak inspirerades av den revolution som innan årsskiftet brutit ut 

i Tunisien och händelserna fick stor medial uppmärksamhet världen över. För att skaffa oss den 

djupare förståelse av rapporteringen vi söker har vi anlagt ett textanalytiskt perspektiv, där vi 

använt oss av retorisk analys, med viss hjälp av semiotiken. Studien tar vidare avstamp i två 

teorier; nyhetsvärdering och medielogik, vilka erbjuder viss förståelse till hur nyhetsmedierna 

opererar. Våra resultat tyder på att det finns en tydlig subjektivitet i hur tidningarna rapporterar, 

där de i det här fallet tydligt tar ställning för demonstranterna. Vi kan också se att detta sker i 

olika grad hos de studerade tidningarna, där Aftonbladet är mer benägna att applicera 

dramatiserande berättartekniker, överdriva egenskaper hos de olika parterna och fördjupa sig i 

känslomässiga aspekter av nyhetsrapporteringen. 
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1. Inledning 
Den 25:e Januari 2011 bröt den demonstration som markerade startskottet för revolutionen i 

Egypten ut. Tidigare hade en revolution även brutit ut i Tunisien, och omfattande protester hade 

kommit att råda i stora delar av övriga Arabvärlden. Under de följande veckorna skulle landet 

skakas av otaliga våldsdåd, hetsiga politiska debatter och påtryckningar ifrån andra länder, vilket 

efter 18 dagar ledde till Hosni Mubaraks, den sittande presidentens, avgång. Även om konflikten 

nu lugnat ned sig avsevärt pågår den fortfarande – debatten om det fortsatta politiska styret rasar 

varje dag och militären har makten fram till nästa val. Genom massmedierna gavs även 

omvärlden möjlighet att följa händelseförloppen. Sammandrabbningar under demonstrationerna, 

intervjuer med offer och deras anhöriga, president Mubaraks försvarstal, otaliga expertutlåtanden 

och direktsändning ifrån Frihetstorget, revolutionens centrum, nådde miljontals hem utanför 

landet. Att denna konstanta nyhetsrapportering åtminstone har någon påverkan på mottagarnas 

uppmärksamhet går direkt att se i Google:s sökstatistik – sökningar på “Egypt” och “Mubarak” 

mångdubblades under revolutionens första dag (Google Trends). Talande, om än inte så 

vetenskapliga, siffror. 

1.1. Aftonbladet och Dagens Nyheter 
Aftonbladet och Dagens Nyheter är två av Sveriges största och äldsta tidningar. De har båda 

tryckts i långt över 100 år (sedan 1811 respektive 1864) och har etablerat större mängder läsare. 

Vi anser att tidningarna är typiska för svenska kvälls- respektive dagstidningar, vilket gör det 

lämpligt att använda sig av dem för att kunna utröna de skillnader i rapportering som kan tänkas 

förekomma mellan dessa sorters tidningar. Då tidningarna har två stora, och med tanke på deras 

skilda profiler förmodligen olika, målgrupper är våra förhoppningar också att analysera material 

som tagits emot (eller åtminstone anpassats för att tas emot) av olika typer av läsare. 

1.2. Frågeställning och syfte 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att blottlägga de dolda subjektiva drag som 

genomsyrar “objektiv” nyhetsrapportering i allmänhet, och svensk nyhetsrapportering i 

synnerhet. Vårt mer specifika mål är att införskaffa en djupare förståelse av hur landet Egypten 

och den aktuella revolutionen har framställts i större svenska tidningar. Genom att studera 
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nyhetsartiklar med hjälp av retorisk och semiotisk analys vill vi blottlägga de sociala värderingar 

och normer som kommer till uttryck. Vi vill till exempel se vad artiklarna “pekar ut” som “rätt” 

eller “fel” i de olika händelserna och hur de olika aktörerna och åsikterna i konflikten framställs 

allt eftersom den fortlöpt. I synnerhet potentiella omedvetna val som journalisten, i tron om att 

vara objektiv, gör i framställningen av händelserna blir intressanta då de kan peka på dolda 

sociala uppfattningar vilka får ställningstaganden och antaganden att verka naturliga. Av 

huvudsakligt intresse blir alltså de tolkningsmöjligheter av händelsen de två tidningarna kan 

tänkas ge, hur deras rapportering skiljer sig åt och om det går att se en förändring över tid i 

rapporteringen. 

 

Hur har Egypten, revolutionen och dess aktörer framställts i Dagens Nyheter respektive 

Aftonbladet? 

 

Vilka journalistiska eller mer övergripande normer och värderingar avspeglas i denna 

rapportering? 

 

Tar tidningarna ställning för någon av parterna, och i så fall på vilka sätt? 

1.3. Tidigare forskning 
Med anledning av att händelsen vi valt att analysera inträffat så nyligen, har det i nuläget 

publicerats väldigt lite forskning som specifikt rör den. Det finns dock en del studier vilka 

behandlar svensk nyhetsmedias rapportering och framställning av turbulenta händelser 

utomlands. Några av dessa publikationer är relevanta att ta upp i det här sammanhanget. 

 Lenhag (2009) har genomfört en kvantitativ och kvalitativ undersökning om hur svenska 

medier under åren 2004 – 2006 framställt Ukraina i förhållande till Europa och med bakgrund av 

orangea revolutionen. Med hjälp av kvantitativ och kvalitativ textanalys studerades en 

uppsättning svenska nyhetstidningar. Bland de analyserade tidningarna ingick bland annat 

Dagens Nyheter och Aftonbladet. Till skillnad från vår studie ligger här störst fokus på de 

kvantitativa metoderna, en skillnad i rapportering över en längre tid försöks blottläggas och 

enbart artiklarnas text analyserades. Kontexten, bl.a. bilder bortsågs helt ifrån. Slutsatsen som 

drogs var att de olika tidningarna speglade landet relativt enhetligt, och att rapporteringen skedde 
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utifrån ett svenskt perspektiv, med infallsvinklar som väckte intresse och igenkänning hos de 

svenska läsarna. 

 Dimitrova och Strömbäck (2005) har publicerat en studie där de jämför hur Irakkriget 

framställts i Dagens Nyheter respektive The New York Times. Studien bedrevs genom kvalitativ 

textanalys, och tog hjälp av dagsordningsteorin, med dess teorier om andra nivåns “agenda 

setting” och framing. Resultatet av studien pekar på att framställningen skiljer sig starkt mellan 

tidningarna, där New York Times i huvudsak presenterade konflikten med den militära konflikten 

som referenspunkt, och Dagens Nyheter var mer benägen att utgå ifrån referenspunkter som 

demonstrationer mot kriget. 

 Argren (2005) har skrivit en artikel som även den behandlar Irakkrigets framställning i 

svensk media, och har använt kvalitativa metoder för att analysera nyhetstidningarna Svenska 

Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen. Med hjälp av kritisk diskursanalys har 

hon undersökt hur mänskliga rättigheter och internationell lag framställs i rapporteringen om 

kriget, och kommer fram till att abstraktionsnivån i regel är väldigt hög när de omnämns, vilket 

förmedlar en felaktig bild av dem. I de få undantag där den humanitära rätten behandlas direkt 

sker det dock närmast helt utan abstraktion, och appliceras enbart på konkreta fall.  

 Denna uppsats kommer att fokusera på hur tidningarna med hjälp av retoriska grepp och 

medielogiska berättartekniker förmedlar händelserna och tar ställning till de olika aktörerna i den 

egyptiska revolutionen. 
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2. Metod 
Vi har bearbetat vårt material med kvalitativa textanalytiska metoder, vilket gör att vi kan studera 

textens betydelse på ett djupare plan, och därmed besvara våra frågeställningar på ett 

tillfredsställande sätt. Med en hermeneutisk ansats är vårt mål att skapa förståelse för de 

underliggande betydelser texterna bär på. Den läsart vi vid analyserna anlagt är symtomal och 

ämnar till att blottlägga underliggande strukturer i texten, vilka vi kan tolka som uttryck för den 

sociala kontext texten är skapad i. På så sätt går det genom textanalyser att förstå större 

samhällstrender (Østbye 2007:62ff). Vi har i huvudsak att använt oss av en retorisk analys, men 

också ett semiotiskt perspektiv har i viss utsträckning anlagts. Därmed är vår förhoppning att 

kunna blottlägga de möjliga konnotationer och myter knutna till materialet som existerar, de 

retoriska grepp som förekommer och hur dessa samspelar för att skapa en föreställning om 

fenomenet. 

2.1. Urval och avgränsning 
Syftet med urvalet är att det ska representera den helhet vilken det är en del av (Becker 1998:67). 

Vårt urval är relativt begränsat och kan inte definitivt sägas representera precis alla artiklar om 

ämnet – däremot hoppas vi att de uttryck som vi studerat kan representera de normer och 

värderingar de ingår i och är en produkt utav. Urvalsramen bestod av artiklar som berör Egyptens 

revolution, är publicerade av Dagens Nyheter och Aftonbladet och som finns tillgängliga i 

Mediearkivet (en databas över artiklar från svenska dagstidningar och tidskrifter). Vidare 

begränsade vi oss till redaktionella nyhetsartiklar, och valde bort opinionsbildande artiklar som 

ledare och debattartiklar. Detta då vårt syfte är att analysera påstått objektiv nyhetsrapportering. 

En del av de inkluderade artiklarna, som av tidningarna går under rubriker som “Analys”, “DN i 

Kairo/Washington” och liknande kan dock till viss del sägas vara av subjektiv art, då de i flera 

fall är skriven av en korrespondent på plats, och kan innehålla dennes subjektiva upplevelse av 

händelserna. Vi har valt att inkludera dessa då de inte är strikt opinionsbildande material som 

t.ex. ledare och undviker att ta direkt ställning till de olika sidorna. I grund och botten utger de 

sig för att vara oberoende observanter och står för en stor del av nyhetsmaterialet. De är 

dessutom så integrerade i de analyserade uppslagen att vi anser det felaktigt att enbart analysera 

de omkringliggande texterna medan man bortser från dessa, då de är en fundamental del av 

helheten. 
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Vi började med att genomföra databasgenomsökningar på följande ord och namn (samt 

kombinationer av dem): “Egypten”, “Revolution”, “ElBaradei” och “Hosni Mubarak”. Vår 

tidsram var ursprungligen avgränsad till perioden från och med en vecka innan revolutionen, 

fram till datumet sökningarna genomfördes (28/4 2011). Med hjälp av sökningen kunde vi få en 

överblick över under vilka perioder som rapporteringen var som mest koncentrerad. Vidare 

avgränsade vi oss till två av de viktigaste perioderna av revolutionen – tiden omkring de första 

oroligheterna och tiden omkring Mubaraks avgång. Efter att övergripande studerat de relevanta 

artiklar som publicerats en vecka kring respektive datum avgränsade vi oss efter våra kriterier till 

en mindre mängd artiklar för vidare fördjupning. I de flesta fall räknar vi uppslag med flera 

artiklar, vilka ofta kompletterar varandra med information om händelsen, som en helhet, då de är 

avsedda att läsas ihop. De utvalda artiklarna och uppslagen fann vi vara särskilt intressanta för 

studien, och varje nedslag är gjort vid vissa särskilt viktiga händelser. 

2.2. Retorik 
Då nyhetsjournalister i regel strävar efter att, och anser sig, vara objektiva i sin rapportering kan 

det verka oväsentligt att anlägga ett retoriskt perspektiv på analyser av nyhetsartiklar. Någon 

form av retorik (medveten eller omedveten) går dock att finna i alla texter med någon form av 

syfte. Journalistik, i sin strävan efter att förmedla händelser till läsaren och därmed bland annat 

erbjuda underlag för opinionsbildning och vidare förståelse av världen, omfattar alltid vissa 

retoriska element med syfte att påverka läsarens val av världsbild (Mral 2010:152). Det går alltid 

att finna vissa känsloväckande (pathos-) element även i dessa “objektiva” texter (ett sådant 

skulle till och med kunna vara en frånvaro av uppenbara känslor i texten). “Påståenden om 

verkligheten måste i något avseende ha en känslomässig eller värdemässig betydelse för att 

framstå meningsfulla.” (Renberg 2007:30). 

 I våra analyser av artiklarna har vi i huvudsak tagit hjälp av de arbetssätt som Renberg 

(2007) föreslår. De är huvudsakligen sändar- och ämnesorienterade (ibid:15f), då vi till största 

del saknar möjligheter att utreda hur artiklarna tagits emot av läsarna. Den förmodade publiken 

får vi i mycket grova drag anta vara en läskunnig och måttligt nyhetsvan “allmänhet”. 

Inledningsvis läste vi igenom texten och sammanfattade spontana reflektioner som senare hjälpte 

oss med infallsvinklar inför fortsatt analys (ibid.:42). Nästa steg var att studera den kontext 

artikeln ingår i, den retoriska situation till vilken författaren förhållit sig till (Mral 2000:154). Det 
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rör sig bl.a. om att identifiera det problem textens argumentation handlar om, vilken genre 

artikeln tillhör och artikelns publik (i vårt fall har vi som sagt gjort vissa antaganden om hur 

publiken ser ut, då vi saknar konkreta data) (Renberg, 2007: 22). En undersökning av textens 

retoriska disposition gav oss sedan en god överblick över artikeln. Vi har här tagit hänsyn till att 

vi studerar en journalistisk nyhetstext, men använder oss också av den klassiska retoriska 

kompositionsmodellen som analytisk utgångspunkt. De grundläggande delar vi utgår ifrån är: 

Exordium, talets (i detta fall är artiklarna ”talet”) inledning som syftar till att göra läsaren 

uppmärksam och mottaglig. Narratio, som presenterar bakgrunden till talet. Propositio, där talets 

”tes” – syftet med talet – läggs fram. Argumentatio, där argumenten för tesen läggs fram. 

Conclusio, som avslutar talet med ett förslag till vidare handling. Genom att studera hur artikeln 

passar in och avviker i dessa blir det enklare att dra ytterligare slutsatser om texten som helhet 

(Mral, 2000:155ff). Analysens nästa steg var att undersöka de argumentationsmedel – ethos, 

pathos och logos – som förekommer i texten och hur de samverkar. Vidare undersöktes de 

eventuella argument som förekommer i texten och hur de samverkar – vad har texten för syfte, 

på vilket sätt försöker den övertala läsaren? Slutligen har vi analyserat vi artikelns stil – vilken 

stilnivå som används, de stilfigurer som förekommer och hur texten kommunicerar med läsaren 

(Renberg 2007:36ff). Stilens retoriska verkan analyserades sedan i relation till resten av texten. 

2.3. Semiotik 
Semiotiken syftar till att blottlägga dolda meningar i texter. Man utgår från att det finns två 

betydelser i alla textuella uttryck – den direkta betydelsen (denotationen) och den dolda 

medbetydelsen (konnotationen). Konnotationerna hos ett uttryck är kulturellt bestämda, 

kontextberoende och mer eller mindre godtyckliga – denna betydelse kan alltså variera över tid 

och rum, mellan olika kulturer och de sammanhang uttrycket förekommer i (Gripsrud 

2002:142ff). 

 Vi använder oss av semiotiska analysmetoder i kombination med de retoriska för att mer 

effektivt och uttömmande kunna påvisa de underliggande kulturella koder som gör tolkning av 

texten möjlig. Semiotiken kan motverka att vi tar våra tolkningar för givna, då många av textens 

infallsvinklar antagligen kommer kännas naturliga för oss om vi delar samma kulturella 

värderingar (Becker 1998:83). De koder och symboler som förekommer i texterna hoppas vi 

kunna placera in i övergripande myter, gemensamma kulturella föreställningar (Gripsrud 
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2002:169f). Myter uppfattas som naturliga, men har alltid sitt ursprung i historien – en myt är 

alltid starkt knuten till sin kontext; den tid och plats den uppenbarar sig i (Barthes 1969:205ff). 

Vi kan här fråga oss om och hur myter angående fenomenet skiljer sig mellan tidningarna, eller 

om de tenderar att förändras över tid. Vi kan alltså relatera texterna till de större kulturella och 

samhälleliga sammanhang som författaren och mottagaren rör sig i (Gripsrud 2002:166). 

 En stor del av det retoriska arbetet använder sig av metoder som liknar (eller till och med 

skulle kunna sägas vara) semiotiska, t.ex. när känsloväckande uttryck studeras. Det blir svårt att 

helt separera de två metoderna, då de båda handlar om olika sorters aspekter och tolkningar av 

helheten (Gripsrud 2002:193f). Genom att explicit analysera delar av texterna med semiotiska 

metoder tror vi oss mer utförligt kunna belysa latenta betydelser och hur textens övergripande 

mening skapas i samspelet mellan dem. 

2.4. Metodkritik 
Med hänsyn till vårt begränsade urval finns viss problematik i att göra resultaten generaliserbara 

för svenska dags- och kvällstidningar, eller svensk journalistik, i allmänhet. Vidare studier hade 

alltså gjort sig förtjänta av att öka antalet studerade tidningar såväl som enskilda artiklar. Vår 

förhoppning är dock att resultaten ska påvisa de normer och värderingar som råder i de aktuella 

tidningarnas rapportering, vilka trots allt är två av Sveriges största. Det är också värt att tänka på 

att de textanalytiska perspektiv vi anlagt inte ger någon konkret uppfattning om hur mottagarna 

tolkar tidningsartiklarna – även om resultatet till exempel skulle visa att Dagens Nyheters artiklar 

i huvudsak är positiva inför en sida av de inblandade garanterar detta inte per automatik att 

mottagaren gör samma ställningstagande, eller nödvändigtvis tolkning av artikeln. Slutligen vill 

vi också påpeka att det alltid finns en viss objektivitet i tolkande, kvalitativa analyser. Som Mral 

uttrycker det är uttolkaren “inget oskrivet blad” (Mral 2000:156) – det finns alltid personliga 

anledningar till att analysera ett specifikt ämne, och man tar oundvikligen med sina egna 

erfarenheter och värderingar i analysprocessen. 
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3. Teori 
Vi har i vår studie tagit hjälp av två grundläggande teorier, som till viss del förklarar varför 

nyhetstäckningen ser ut som den gör – de om nyhetsvärdering och medielogik. 

3.1. Nyhetsvärdering 
Teorier om nyhetsvärdering är centralt för vår studie. Vilka mekanismer är det som gör att en 

specifik händelse blir en nyhet? Många journalister talar om nyheter som att de “väljer sig 

själva” (Allan 2004:56f) – nyhetsarbetare applicerar inte fullt medvetet bestämda “krav” för att 

avgränsa vad de ska publicera. Det finns dock flera gemensamma drag mellan de händelser som 

blir nyheter, och det går att bestämma vissa nyhetsvärderingar som påverkar chansen en 

händelse har att bli nyhet. Galtung och Ruge (1973:62ff) argumenterar för att dessa faktorer 

påverkar både hur det redaktionella urvalet av nyheter ser ut, och vilka nyheter mottagaren 

slutligen är benägen att ta emot. De har vidare utvecklat ett antal kriterier som ökar chansen för 

en händelse att plockas upp som nyhet. Baserat på dessa, och med inslag ifrån andra modeller har 

Allan (2004:57f) sammanfattat de viktigaste faktorer som påverkar en händelses nyhetsvärde: 

 Konflikt – En dispyt mellan två sidor i händelsen förekommer. 

 Relevans – Händelsen har någon form av direkt eller indirekt påverkan på 

publiken. 

 Aktualitet – Händelser som nyligen inträffat (helst inom de senaste 24 timmarna) 

föredras. Händelsen ska vara lätt att följa allt eftersom den utvecklas, så att nyheten blir 

meningsfull. Utvecklas händelsen långsamt under en längre period är det inte troligt att 

den blir till en nyhet förrän något särskilt dramatiskt händer. 

 Förenkling – Nyheten ska “sakna brus” – betydelsen i händelsen ska vara enkel 

att förstå, och så lite tvetydighet som möjligt ska förekomma. 

 Personifikation – Det går att följa specifika personer i händelsen och inte bara 

abstrakta strukturer, krafter eller institutioner. Genom att låta personerna framstå som 

drivkrafter i händelsen, anta egenskaper från mer abstrakta begrepp eller symbolisera 

olika sidor blir nyheten lättare att förstå och mer intressant. 

 Oväntade händelser – Händelsen ska vara oväntad, annorlunda eller ovanlig – 

bryta det vardagliga mönstret och stå ut ur mängden 
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 Kontinuitet – Händelsen ska passa in i de grundläggande drag publiken förväntar 

finna i en nyhet, och ska gå att passa in i övrigt nyhetsmaterial. En nyhet blir alltså “det 

oväntade i det förväntade” (Johansson 2004:224). 

 Komposition – Händelsen bedöms i förhållande till övriga nyheter – finns det 

många nyheter av samma typ är den benägen att ges mindre utrymme för att behålla 

“nyhetsbalansen”. 

 Referenser till elitnationer – Om starka nationer vars handlingar har möjlighet att 

påverka läsaren figurerar i händelsen ökar sannolikheten för publikation. 

 Referenser till elitpersoner – Om kända och/eller mäktiga personer figurerar i en 

händelse ökar chansen för att den ska bli en nyhet. 

 Kulturell specificitet – Händelsen bör vara enkel att förstå med de 

tolkningsgemenskaper som delas av nyhetsarbetarna såväl som publiken. “Människor lika 

oss” får därför företräde. 

 Negativitet – Negativa händelser föredras av flera anledningar – främst därför att 

de är benägna att överensstämma med kriterierna ovan. 

3.2. Medielogik 
Nära besläktat med teorierna om nyhetsvärdering är de om medielogiken. Begreppet medielogik 

avser de grundläggande, och mer eller mindre omedvetna, arbets- och tankesätt som avgör hur 

material väljs ut, struktureras och presenteras i media (Altheide & Snow, 1979). Hur detta går till 

avgörs av flera faktorer specifika till det medie det avser, och vi kommer att fokusera på den 

medielogik som är specifik för nyhetstidningar (ibid.:14ff) (Strömbäck 2000:157). Logiken 

omfattar bl.a. varför en händelse från början valts ut till en nyhet, något som vi tog upp i kapitlet 

om nyhetsvärdering. Vad vi istället vill fokusera på är de medialiseringstekniker som journalister 

och redaktioner använder sig av för att förstärka en händelses nyhetsvärde. Strömbäck 

(2000:156ff) presenterar sju sådana berättartekniker, som vi anser vara relevanta till uppsatsen: 

 Tillspetsning – På grund av begränsat utrymme presenteras händelserna i form av 

sina höjdpunkter. Nyhetsmaterialet spetsas till och uttalanden måste vara formulerade, 

eller formuleras om, så att de är korta, klara och tydliga. 

 Förenkling – Komplexitet, mångfald och nyansering i händelsen skalas ned för att 

kunna presenteras kort och förstås av alla. 
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 Polarisering – Konflikter och olika synsätt förenklas och ställs mot varandra 

istället för att bedriva djupare argumentation. 

 Intensifiering – Dramatiska händelser, t.ex. våld och strejker, väcker 

uppmärksamhet och intresse. Journalisten presenterar därför med fördel de mest intensiva 

delarna av en händelse. 

 Konkretion – Journalister uppmärksammar det som är konkret i en händelse, eller 

konkretiserar egentligen abstrakta fenomen, för att lättare fånga människors intresse. 

 Personifiering – Enskilda personer lyfts fram ur händelserna, och ger åsikter eller 

problem konkreta ansikten att relatera till. 

 Stereotypisering – Genom att presentera generaliseringar som publiken redan 

känner igen blir materialet för mottagaren lättare att navigera i och relatera till.  
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4. Analys 
Vår analys behandlar inledningsvis mer övergripande delar av tidningarna och dess rapportering, 

för att sedan presentera de djupare analyserna av de utvalda artiklarna. 

4.1. Nyhetsrapporteringens förlopp och nyhetsvärdering 
Inledningsvis vill vi börja med att kort redogöra för hur tidningarnas övergripande rapportering 

av händelserna har sett ut. Den 26:e januari 2011, dagen efter att protesterna på Tahrirtorget 

startat, publicerar såväl Dagens Nyheter som Aftonbladet sina första artiklar om oroligheterna i 

Egypten. Under de föregående veckorna hade tidningarna publicerat ett antal andra artiklar 

rörande landet. Dagens Nyheter hade rapporterat om ett självmordsattentat mot Egyptiska kopter 

under nyårsnatten, vilket betraktas som en terroraktion. Antydan om kopplingar mellan attacken 

och protesterna återfinns inte i någon artikel. Den 16/1 publicerade de artikeln “Grannländerna 

kan gå i Tunisiens fotspår”, där Egypten, tillsammans med Algeriet, Libyen och Jordanien, kort 

nämns som troliga platser för framtida protester. Två dagar senare följer de upp med artikeln 

“Upproret kommer att sprida sig”, bredvid en längre artikel om att läget i Tunisien stabiliserats. 

Aftonbladet har däremot inga artiklar om vare sig kopterna eller potentiella protester i Egypten. 

De båda tidningarna tenderade i övrigt att huvudsakligen omnämna Egypten som resmål. Under 

månaden som följer börjar artiklar och stora reportage med revolutionen som huvudsakligt fokus 

dominera de båda tidningarnas rapportering av landet, och i perioder utrikesnyheterna över lag. 

Koncentrationen av artiklar sjunker gradvis efter presidenten Mubaraks avgång, och allt eftersom 

fokus skiftar mot Libyen börjar Egypten återigen att huvudsakligen nämnas i notiser rörande 

oroligheterna i allmänhet. Artiklar huvudsakligen berörande händelseförloppen Egypten 

publiceras dock i skrivande stund fortfarande, om än mer sporadiskt. 

 Med hjälp av teorierna om nyhetsvärdering kan vi förstå varför utvecklingen av 

nyhetstäckningen här ser ut som den gör. Eftersom attacken mot kopterna inte genom 

tidningarnas rapportering knyts samman med det ämne uppsatsen behandlar bortser vi från dessa. 

Det blir i artiklarna uppenbart att missnöjet som ledde fram till revolutionen grott under en 

längre period på flera år. Att upptakten till protesterna i princip varit frånvarande från 

rapporteringen (förutom de två korta omnämningarna) har flera troliga orsaker. Till att börja med 

kan vi se till händelsens aktualitet, och det som Galtung och Ruge (1973:62) kallar frekvens. Den 

långsamma utvecklingen fram till protesterna gör att händelsen inte passar in på nyheternas krav 
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på aktualitet och meningsfullhet. En bra nyhet i en tidning utspelar sig helst från och med en dag 

till en annan så att den vid tryck både är färsk och innehar någon form av betydelse för läsaren – 

långsamma politiska utvecklingar som den groende misstron mot Egyptiska regeringen faller 

därför utanför den gynnsamma frekvensen. För att en långsam utveckling ska noteras måste det 

nå ett dramatiskt klimax (ibid.:63). Vidare kan vi anta att tidningens komposition fått spela in: 

under perioden kom ständiga rapporter om liknande missnöje runtom i Arabvärlden, samtidigt 

som revolutionen i Tunisien redan rasade. Därav gavs de mindre gemensamt utrymme. 

 Det tidigare nämnda dramatiska klimaxet kom i form av protesterna vid Tahrirtorget, 

lagom till att oroligheterna i Tunisien börjat lägga sig och mer positiva rapporteringar 

dominerade det händelseförloppet. Vid detta tillfälle motiverade alla delar av Allans modell 

händelsens “framgång” som nyhetsämne i svenska tidningar: 

 

 Konflikt – Det förekom en tydlig konflikt. 

 Relevans – Landet var relevant för den svenska publiken i och med dess status som en av 

de vanligaste turistorterna. 

 Aktualitet – Händelsen hade inträffat inom de senaste 24 timmarna. 

 Förenkling – Händelserna var enkla att förstå – människor som levde under förtryck 

gjorde ett försök att bryta sig ut ur detta. 

 Personifikation – Det fanns många personer som kunde representera flera av sidorna. 

 Oväntade händelser – Händelsen var ovanlig – ett relativt framstående och utvecklat land 

i total kaos. 

 Kontinuitet – Den passade väl in i kontinuiteten, vad vi fick se presenterades som en 

upprepning eller åtminstone logisk utveckling av händelserna i Tunisien. Protester och 

revolutioner över lag är dessutom välkända företeelser. 

 Komposition – Den passade in i kompositionen, då den var den dittills mest dramatiska 

av utvecklingarna i Arabvärlden. 

 Referenser till elitnationer – USA, den mest framstående elitnationen, var redan djupt 

inblandad i Egyptisk politik. 

 Referenser till elitpersoner – Presidenten Hosni Mubarak, Egyptens främsta elitperson, 

var i centrum av händelserna. Flera politiker, från Sverige och andra länder, figurerade också ofta 

i rapporteringen. 
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 Kulturell specificitet – En relativt tydlig kulturell gemenskap mellan de protesterande och 

“vi svenskar” fanns, trots geografiska och etniska skillnader. Stora delar av främst Kairos 

medelklass, som har mycket gemensamt med den svenska medelklassen, figurerar i artiklarna. 

Klädstilar och levnadssätt som syns i reportagen skiljer sig inte särskilt ifrån det “västerländska”. 

Dessutom är Egypten ett mycket känt och vanligt resmål för svenska turister. 

 Negativitet – Händelsen kantades främst av negativitet – dödsfall, våld och diktatur. 

 

Att revolutionen den följande tiden erhöll konstant täckning även de dagar inget i synnerhet 

dramatiskt skett kan bero på att nyheter tenderar att fortsätta vara nyheter (Galtung & Ruge 

1973:64). Detta dels för att motivera att man rapporterade om händelsen över huvud taget, och 

dels för att nyheten nu är något som publiken känner igen och är mer benägen att söka upp. 

4.2. Tidningarnas retoriska situation 
Tidningarna själva utgör en stor del av de retoriska förutsättningar som artiklarna innehar. Först 

och främst vill vi påstå att de har med sig mycket olika grader av ethos. Dagstidningar har över 

lag en starkare trovärdighet än kvällstidningar, något som de bejakar då det är en stor del av vad 

som attraherar deras läsarkrets. Vi kan till exempel vid en kort anblick se hur Dagens Nyheter till 

största del har en mer nedtonad layout, med många utvecklande, fördjupande och 

logosorienterade analyser som ackompanjerar deras nyhetsartiklar. Aftonbladet kan å andra sidan 

sägas ha ett mindre krav på att upprätthålla sin trovärdighet och genomsyras desto mer av pathos 

– de är långt mer benägna att använda sig av stora, dramatiska bilder och känsloväckande 

rubriker. Det är också viktigt att komma ihåg att båda tidningarna ständigt innehar en viss 

trovärdighet i egenskap av journalistisk nyhetsförmedlare – läsarna förväntar sig inte hitta några 

rena falskheter i den sortens nyhetsrapportering vi undersöker, och artiklarna är skrivna med den 

seriösa mellanstil som är typisk för nyhetsmedier. Utan förtroende till sändaren/talaren spelar det 

ingen roll hur väl de övriga övertygelsemedlen fungerar (Renberg 2007:74). Ethosskillnaderna 

tar sig främst form i att olika grader av vinkling förväntas förekomma. Det går att hitta många 

förklaringar till varför dessa skillnader ser ut som de gör – Dagens Nyheter har t.ex. inget krav 

på att sälja lösnummer medan Aftonbladet kan behöva konkurrera över de mest dramatiska 

löpsedlarna med övriga kvällstidningar för att vinna impulsköp. Vi nöjer oss dock i den här 
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uppsatsen med att konstatera att dessa skillnader i vad som förväntas av tidningarna finns, för att 

kunna ta med oss den kunskapen i våra vidare analyser. 

4.3. Första rapporteringen 
Som tidigare nämnts publicerade de båda tidningarna sina första artiklar om oroligheterna i 

landet dagen efter första protesterna (i enlighet med tiden det tar från det att en händelse inträffar 

till att tidningen går i tryck). 

4.3.1. Aftonbladet om de första protesterna 

Aftonbladets första artikel om protesterna, från den 26/1, är betitlad “Oron sprider sig: 3 döda i 

Egypten” (Dawod, 2011). Artikeln förhåller sig uppenbarligen till händelserna i Tunisien, som 

hade kommit att dominera den senaste tiden utrikesnyheter. Detta understryks i en mindre 

informationsruta, tydligt betitlad “Samma problem som i Tunisien”. Rutan kan sägas utgöra 

narratio, där utgångspunkten för ämnet som artikeln berör utvecklas. Att läsaren är bekant med 

vad som hänt i Tunisien tas vid en första anblick för givet – rutan redogör kort för det politiska 

och humanitära läget i Egypten. En kort sammanfattning av Tunisiska revolutionen förekommer 

dock i sista stycket av den faktiska artikeln och förankrar artikeln i denna kontext. Det påpekas 

vid ett par tillfällen att protesterna var inspirerade av Tunisien, ett positivt klingande ord. 

 Rubriken, bilden och i viss mån även ingressen, utgör artikelns huvudsakliga exordium, 

vilket är gemensamt för de flesta texter i denna genre, och alla artiklar vi analyserat här. De 

förmedlar händelsernas dramatik och accentuerar dödsfallen för att väcka intresse. 

Att hitta tesen i artikeln visar sig vara svårare – journalister har som mål att objektivt rapportera 

händelseförloppet och undviker medvetet att förmedla åsikter. Det är dock enbart de 

protesterande som citeras, och därmed framhävs deras åsikter och retorik i artikeln. Därmed blir 

det också de protesterandes tes som hävs fram, nämligen ett krav på politisk förändring – Hosni 

Mubarak är dålig och de humanitära omständigheterna måste förbättras. Detta förstärks då ett 

uppmanande, framtidsinriktat, citat med en retorisk fråga från en av de protesterande formar 

textens conclusio: 

 

“Det räcker nu. Saker måste ändras, och om Tunisien kunde göra det, varför inte vi?” (ibid.) 
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I enhet med nyhetsgenren står argumentatio inte heller att alltför enkelt peka ut i den av 

journalisten direkt skapade texten. Den står istället, som tesen, i huvudsak att finna i de 

demonstrerande som citerats, även om de mer rena beskrivningarna av händelseförloppen också 

har flera argumenterande drag. 

 Det går främst att utröna pathosförstärkare som textens argumentationsmedel, men även 

vissa ethos- och logos-delar återfinns. Uttalanden från demonstranter, uppenbart påverkade av de 

dåliga förhållandena, fungerar till att styrka artikelns ethos, tillsammans med de avsevärda 

mängder som engagerat sig – såväl de “tiotusentals” på gatan som de “80 000” på Facebook. 

Logosargumentationen är främst deduktiv, och står i huvudsak att finna i faktarutan: 

 

“Egypten lider i dag av samma problematik som Tunisien: matpriserna stiger, fattigdomen ökar, 

och regimen är auktoritär och hårdhänt.” (ibid.) 

 

Citatet är ett entymem, där den underförstådda överpremissen är att människor tar skada av dessa 

förhållanden. 

 Det är främst en känsla som pathosargumenten, såväl som de flesta stilfigurerna, lyfter 

fram: Vrede. Just ordet “vrede” återkommer flera gånger i texten och verkar vara taget ifrån den 

titel demonstrationen fått utav facebookgruppen – “Vredens dag”. Den iögonfallande bilden 

konnoterar även smärta och sorg – två lidande civila, blödande och hostande – gissningsvis efter 

sammandrabbningen med polisen – ser ut att stappla fram igenom en rökfylld miljö. 

 En tydlig konflikt mellan en kaotisk massa av demonstranter gentemot en kall och 

organiserad polis förmedlas av texten, och ser ut att vara ett tydligt exempel på polarisering 

(Strömbäck, 2000). Denna motsättning befästs redan i första meningen i brödtexten: 

 

“På ena sidan: tiotusentals demonstrerande egyptier. På den andra: 30 000 poliser.” (Dawod 

2011) 

 

Det kaotiska emot det kalla återspeglas också i siffrorna – det ungefärliga “tiotusen” gentemot 

det exakta “30 000”. Dessa kyliga och brutala konnotationer väcker myten om “polisen som 

förtryckare” – en polis som agerar i maktens intresse och som använder våld för att tysta 

oliktänkande. Myten kommer ofta till uttryck i västerländska medier i samband med 
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demonstrationer, där polisen agerar brutalt mot de civila. Mytens förekomst kan, då den är 

kulturellt gemensam, också ses som ett exempel på stereotypisering. Vidare beskrivs 

demonstranternas ilska, framför allt genom våldsamma handlingar. En vital motståndskraft 

genomsyrar citaten, i synnerhet tydligt i denna anafor, uttalad av en ung demonstrant: 

 

“Vi vill ha en fungerande regering, vi vill att Mubarak avgår, vi vill inte ha katastroflagar, vi vill 

inte leva under det här förtrycket längre.” (ibid.) 

 

Genom ilskan finns också vissa antydningar till negativa aspekter hos demonstranterna, som 

aggressiva initiativtagare till våldet, och att polisen “svarade” med tårgas och batonger kan i viss 

utsträckning betraktas som en handling i självförsvar. Det är alltså inte ett alltför tydligt 

ställningstagande till polisens och de demonstrerandes gärningar som tas. 

 Det finns ett antal tydliga exempel på hur medielogiken applicerats i texten. 

Tillspetsningen och förenklingen är på flera sätt påtaglig. Det är nästan enbart de våldsamma 

utbrotten och slagkraftiga kommentarerna som rapporteras. Konflikten har också, som vi 

påpekat, polariserats, där ett enat egyptiskt folk, demonstranterna, står emot regeringen, här 

konkretiserad i from av polisen. Detta trots att det är orimligt att anta att Mubarak helt skulle 

sakna civila anhängare, eller att hela polisstyrkan skulle vara Mubarak trogen. 

4.3.2. Dagens Nyheter om de första protesterna 

Dagens Nyheter rapporterar den 26/1 om oron i Egypten i ett artikeluppslag med rubriken “Nu 

skakas Egypten av gatuprotesterna” (Erik Ohlsson, 2011). Vi kan återigen se att artikeln förhåller 

sig till händelserna i Tunisien, vilket befästs i och med underrubriken till en analys i uppslaget: 

“Likheterna med Tunisien tydliga, precis som skillnaderna”. Artikeln sätts dock in i en ännu 

bredare kontext, genom överrubriken “Oron i Arabvärlden”. Detta poängterar att 

demonstrationerna är en del av en större rörelse som gror i området. Paralleller till Tunisien dras 

även här, genom direkta jämförelser i analysartikeln och en kort nyhetstext om händelseförloppet 

i landet som ligger under den övergripande rubriken. Antydningarna om att händelsen skulle vara 

en mer eller mindre direkt påföljd av Tunisiens revolution är dock inte på samma sätt närvarande 

som i Aftonbladets artikel. Narratio är en kort sammanfattning av de eskalerande problemen i 

Egypten i synnerhet, och i Arabvärlden i allmänhet. 
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 Både nyhetsartiklarna och analysen är skriven av korrespondenten Erik Ohlsson. Han har 

sedan oroligheterna i Tunisien återkommit i rollen att beskriva och analysera händelserna i 

Arabvärlden. I de mer objektivt orienterade artiklarna är bylinen relativt anonym, medan han får 

en framstående roll i analysen, med ett större framträdande porträtt. Hans titel, den 

professionella, nästan upphöjda, uppsynen i bylinen och det utrymme han ges inger honom 

omedelbart en viss auktoritet och stärker hans ethos. 

 Det främsta temat är även här konflikten mellan demonstranterna och polisen, vilket de 

stora, dramatiska bilderna genast demonstrerar. Polariseringen av konflikten som var 

framstående i Aftonbladets artikel är närvarande också här, men konkretiseras på mycket 

tydligare sätt. Vi får i bilderna se en enorm civil folkmassa i direkt konfrontation med en 

uniformerad och beväpnad polis med höjda batonger, vilket även här framkallar myten om 

“polisen som förtryckare”. Deras överlägsenhet blir tydlig i symboler som uniformerna och 

vapnen. Demonstranterna består av en bred blandning av åldrar och klasser, och fokus ligger på 

en äldre, ostadig, kvinna, som hålls upp av männen i omgivningen. Bilden symboliserar det 

enhetliga, jämlika och arga folket, som står gentemot en gemensam fiende, den auktoritära staten 

personifierad i en välorganiserad poliskår. Motsättningen konkretiseras på flera ställen i artikeln, 

inte minst då det poängteras att “vredens dag” sammanfaller med högtiden “polisens dag”. 

 Det är återigen de demonstrerande som får företräde i rapporteringen, och deras krav på 

regeringen om mer demokratiska och humanitära förhållanden utgör textens tes – det är dåligt 

ställt för det Egyptiska folket, och detta bör förändras. Ethosargumenten för detta utgörs återigen 

till stor del av den rena mängd demonstranter som deltagit i protesterna. Såväl de främsta logos- 

som pathosargumenten är centrerade runt den Egyptiska statens förtryck och hur det lett till 

dåliga levnadsförhållanden. Arrangörerna till demonstrationen citeras med en slagkraftig hopning 

av de förhållanden de vill förändra: 

 

“[...] en revolt mot tortyr, fattigdom, korruption och arbetslöshet.” (ibid.) 

 

Begreppen har starka känslomässiga anknytningar av mänskligt lidande och antyder ett 

diktatoriskt politiskt system. I analysen ges liknande exempel på bakomliggande faktorer till 

revolutionen, förhållanden som sägs förekomma i alla de drabbade staterna: 
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“Arbetslösheten är hög, befolkningens medelålder låg. Korruption och maktmissbruk är utbrett. 

De autokratiska ledarna omger sig i likhet med Tunisiens störtade Ben Ali med en massiv 

säkerhetsapparat som villigt hjälper till att strypa yttrande- och mötesfrihet.” (ibid.) 

 

Återigen poängteras aspekter som är starkt förknippade med odemokratiska förhållanden och för 

tankarna till forna diktaturer. Likt Aftonbladet baseras de på den kulturellt och känslomässigt 

grundlagda överpremissen att det är icke önskvärda förhållanden där människor kommer till 

skada. Antydningarna om en auktoritär och intolerant stat konkretiseras i nyhetsartikeln, där ett 

uttalande från en Egyptisk myndighet citeras och benämns som “hot”: 

 

”’Varje försök att bryta mot lagen kommer att slås ned fast och bestämt’, hotade 

inrikesministeriet i ett uttalande inför demonstrationsdagen. Och vid Midan Tahrir mötte 

säkerhetsstyrkorna demonstranterna med dragna batonger och tårgaspatroner. Tv visade bilder på 

protesterande som uppenbarligen slagits ned av polisen.” (ibid.) 

 

Här antyds att våldet initierats av regeringen/polisen och den aggressivitet från de protesterandes 

sida som Aftonbladet rapporterat som är, förutom i bilderna, frånvarande. Polisens dödsfall 

nämns enbart i rubriken, medan man poängterar att de döda demonstranterna hade träffats av 

gummikulor, trots att dödsorsakerna är okända. Detta antyder att polisen orsakat dödsfallen. 

 I analysen ges också vissa motargument till att revolutionen kommer att lyckas. Det 

huvudsakliga, vilket poängteras av ett utlyft citat, är att militären förutspås ingripa på 

regeringens sida, och en påpekan om att de är regeringens huvudsakliga stöd och maktfaktor. 

Analysen bidrar också till att göra tillspetsningen, om än inte frånvarande, mindre påtaglig än i 

Aftonbladets artikel, då den tjänar till att fördjupa sig i händelseförloppet och den större kontext 

detta rör sig i. Analysen avslutas med att spekulera i hur USA kommer att agera i konflikten, då 

regeringen (benämnd med metonymen “Washington”) har starka politiska band till Egypten. 

Detta med bakgrund till att den islamistiska politiska rörelsen “Muslimska brödraskapet” ses som 

ett möjligt regeringsparti. Att ett islamistiskt styre anses vara dåligt poängteras i meningen: 

 

“Västvärldens  kommentatorer konstaterar, med illa dold lättnad, att omvälvningen i Tunisien 

inte hade islamistiska förtecken.” (ibid.) 
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Detta är ett entymem där underpremissen är att islamskt styrda stater tenderar att ställa sig mot 

västvärlden (USA i synnerhet) och är förmodligen främst baserat på händelseförloppet som 

följde Iranska revolutionen. 

4.4. Militären rycker in 
Den 29/1 2011 avtar våldsamheterna på frihetstorget då polisen drar sig tillbaka och militären 

inställer sig på platsen utan att bruka våld. Tidningarna rapporterar dagen efter om händelsen.  

4.4.1. Aftonbladet om militären 

Den 30/1 ägnar Aftonbladet ett uppslag betitlat “Deras hopp – militären” (Akerhaug & Skevik, 

2011) åt militärens intåg. Underrubriken lyder “Jublande folkmassor mötte soldaterna på Kairos 

gator”, ett möte som kommer till uttryck i flera av bilderna. Ett stort fotografi dominerar 

uppslaget, och visar hur en mängd glada civila omringar en stridsvagn med leende, avslappnade, 

soldater, och en man som sträcker fram sitt barn till en av de uniformerade männen. Narratio står 

inte att finna i texten, då revolutionen har tagit upp en stor del av rapporteringen de senaste 

dagarna och tidningsläsaren kan antas känna till de mest centrala delarna av händelseförloppet. 

Det närmsta en tes vi kan sägas komma är “Militären är bra”. Längst till höger, i en mindre 

artikel med titeln “Mubaraks söner har flytt landet” (Ekelund & Törnmalm, 2011), står att USA 

“ökar trycket” på regimen, vilket är ett starkt ethosargument för Mubaraks avgång. 

 Den främsta ethosförstärkaren i sammanhanget är texten “På plats i Kairo” som står 

ovanför fotobylinen till huvudartikeln. Genom att påpeka att reportrarna faktiskt är på plats bland 

händelserna antyds att informationen i artikeln är förstahandsinformation. Det är huvudsakligen 

ett förtroende till militären från folket, och en samhörighet mellan de två som förmedlas i 

artikeln. Folkets gemenskap ifrån de äldre artiklarna förekommer även här, men de främsta 

känslor som denna gemenskap vilar på är nu inte vrede eller sorg, utan kärlek, förtroende och 

framtidstro. Bilderna på glada människor är pathosargument som styrker detta och det får också 

stöd i texten. I artikelns inledning bygger författarna upp bilden av soldaterna som “redo för 

strid”, för att sedan vända detta och istället tala om en mer avslappnad stämning: 
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“I utkanten av Tahrir-torget står ett tiotal stridsvagnar uppställda. Soldaterna är beväpnade, 

beredda att gå till försvar. Men ingen av dem vet egentligen mot vad.“ (Akerhaug & Skevik, 

2011) 

 

De demonstrerande beskrivs kasta blommor, som i sammanhanget starkt konnoterar fred, till 

militären och stödet från de demonstrerande syns i synnerhet genom ett slagord, vars första 

mening också bildat en av underrubrikerna i artikeln; “Vi älskar varandra. Folket och armén 

älskar varandra”. Att citatet får representera den verkliga situationen är ett tecken på 

tillspetsning, och militären placeras in på folkets sida i polariseringen av konflikten. 

 Armén målas på flera sätt upp som “folkets räddare”, och vi kan bland annat läsa att 

demonstranterna bett “om soldaternas hjälp att rädda dem från president Mubarak.” Denna bild 

förstärks då den nya, positiva, situationen sätts i kontrast till de tidigare, våldsamma, 

sammandrabbningarna med polisen – “Polisen skjuter, men inte militären,” som en aktivist är 

citerad. Att polisens aktioner är negativa förstärks här, där de tillsammans med regeringen är en 

del av metonymen “makten”: 

 

“Då talade makten genom batonger, skjutvapen och tårgas. Skotten ven från gummikulor och 

skarpa skott. Tårgas blandades med brandrök.” (ibid.) 

 

Att “makten talar” genom våld antyder att en faktisk, ömsesidig, dialog mellan folket och 

regeringen varit bristfällig eller obefintlig. En bild på president Mubarak får personifiera 

“makten”. Bilden visar honom med en bestämd, sammanbiten och närmast arrogant uppsyn, 

under ett montage av Aftonbladetartiklar med stora bilder på Egypten i brand. Det är en kylig 

framtoning, som överensstämmer med föreställningar om “hårda, orättvisa ledare”. 

 I direkta citat från individuella demonstranter, och ett ethosstärkande uttalande från en 

“psykolog och en i Egypten känd människorättsaktivist” poängteras att militären för närvarande 

är neutral, men att förhoppningen är att de ska ta folkets sida. Värt att notera är att varken 

uttalanden från militären eller regeringen förekommer. I artikelns conclusio skriver man om de 

över 100 dödsoffer protesterna hittills har krävt, och den mindre artikeln poängterar att strider 

fortfarande pågår på andra platser i Egypten. Detta utgör en känslomässig balans mot den 

dominerande positiva stämningen och poängterar att det fortfarande finns orosmoln i konflikten.  
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 Militären framstår här som en motpol till polisen, och en annan myt som är vanlig i 

västerländska medier framkommer – myten om “militären som befriare”. Bilderna, de positiva 

orden i texten och symboler som de “fredliga blommorna” bildar myten. Den har tidigare 

kommit till uttryck i nyhetsrapportering såväl som fiktion, där vi t.ex. kunnat se amerikanska 

soldater ge mat till tacksamma fattiga bybor under krig. 

4.4.2. Dagens Nyheter om militären 

Dagens Nyheters rapportering kring militärens ingripande är den 30/1 ett uppslag betitlat 

“Massorna fortsätter pressa Mubarak” (Kihlström, 2011). Att texten “Krisen i Egypten” pryder 

sidornas övre del är ett tecken på att rapporteringen om konflikten tätnat och att den fått en mer 

betydande roll i tidningens layout. Uppslaget är uppdelat i tre delar, på ett liknande sätt som i 

Dagens Nyheters tidigare artikel. Det består av en nyhetsartikel, följd av två analysdelar. Den 

första analysdelen är återigen skriven av Erik Ohlsson, men nu betitlad “DN i Kairo”, och 

bylinen har blivit uppdaterad för att visa upp Ohlsson ibland omgivningarna i Egypten. Likt 

Aftonbladets artikel får vi alltså förstahandsinformation om läget. Den sista analysdelen har titeln 

“Obama fjärmar sig försiktigt” och är skriven av Michael Winiarski – “DN i Washington”, som i 

fotobylinen står framför Vita huset (som här får vara en metonym för USA:s regering). 

 Uppslagets huvudsakliga tes är att Hosni Mubarak nu bör, och förmodligen kommer 

tvingas att, avgå, vilket krävs av demonstranterna. Det främsta ethosargumentet till detta är ett 

uttalande från Obama vilket tolkas som att USA börjar ta ställning för de demonstrerande och 

hotar att “ta sin hand ifrån” Mubarak. Den civila olydnaden i landet rapporteras vara stor efter att 

polisen dragit sig undan, och presidenten ser ut att vara helt utan folkligt stöd, ett starkt 

logosargument mot hans ställning. Militären beskrivs också som “landets stora maktfaktor”, och 

det faktum att de ännu inte till fullo tagit ställning gör regeringens situation i synnerhet instabil. 

 Att militären fått en mer aktiv roll framställs som mestadels positivt, med hänsyn till att 

deras engagemang minskat våldet. Det är främst pathosargument som stöder detta, och analysen 

rapporterar om en mer fredlig och lättsam stämning. En stor bild på leende soldater och civila, 

och citat ifrån demonstranterna förmedlar också känslorna av glädje, och det verkar i allmänhet 

som ett tecken på framgång för protesterna. Nyhetsartikeln berättar att ersättningen av den 

“hatade polisen” fått följden att “de våldsamma konfrontationerna med demonstranterna tycks 

därmed ha blivit färre.” I analysen kan man dock ana en avvaktande hållning mot militärens roll, 



 

22 

 

och det går att utröna flera motargument. Bland annat reserverar sig Ohlsson genom att, 

angående det minskade våldet på torget, skriva: “...om det nu beror på militären.” I 

nyhetsartikeln står också om att militären öppnat eld mot, och skadat fem, demonstranter som 

försökt inta regeringsbyggnaden – något som Aftonbladet inte tog upp. 

 Militären målas alltså inte upp som “räddare” i denna rapportering, utan det är snarare 

deras roll i att stabilisera läget som framhävs. Den starka osäkerheten i militärens 

ställningstagande gör att myten som kommit till uttryck i Aftonbladet inte till fullo realiseras, 

även om en snabb blick på bilderna hade gett intrycket av det. Polariseringen av konflikten 

mellan staten/polisen och folket är ständigt närvarande, och militären ställs alltså någonstans i 

mitten mellan dessa. Artikelns övergripande ambivalens till läget sammanfattas i analysens 

ingress, en hopning av antiteser: “Centrala Kairo var på lördagen en sällsam blandning av eufori 

och missnöje, glädje och aggressivitet, totalt kaos och fläckar av ordning.” (ibid.) 

4.5. Hosni Mubaraks avgång 
Den 11/2 2011 avgår Hosni Mubarak till följd av de hårda protesterna och den egyptiska 

militärledningen tar tills vidare makten. Tidningarna skriver om händelserna dagen efter. 

4.5.1. Aftonbladet om Mubaraks avgång 

Aftonbladet ägnar den 12/2 händelsen hela tre uppslag, varav det första nästan enbart består av en 

bild på en jublande folkmassa viftande med Egyptiska flaggor, och den stora rubriken “FRIHET! 

FRIHET! Aftonbladets Staffan Lindberg och Urban Andersson på plats mitt i firandet i Kairo.” 

(Andersson & Lindberg, 2011) Artikeln är journalisternas beskrivning av firandet i staden och 

det är tydligt att det är skrivet ur deras synvinkel. Att de benämns som “Aftonbladets” antyder 

dock att de i allra högsta grad skriver å tidningens vägnar. Till skillnad från tidigare rapportering 

är artikeln väldigt stiliserad, och nästan ingen detalj läggs vid mer precisa händelseförlopp. 

 Texten verkar ha som huvudsakligt syfte att förmedla den stämning och de känslor som 

råder i landet och det är svårt att hitta en tydlig tes, utöver “det som hänt är bra”. Ethos- och 

logosargument är i princip helt frånvarande och de följande fyra sidorna är fyllda av starka, 

känslomässiga bilder på massorna av firande egyptier. Mängder av liknelser och metaforer 

används för att förmedla den tryckta stämning som rådde fram till att det blev klart att Mubarak 

avgått, och den glädje som utbrast efteråt: “Jublet sprider sig som en tryckvåg igenom Kairo,” 



 

23 

 

“[...]tiotusentals människor som bildade en massiv mänsklig sköld,” “[Vrålet] spred sig snabbt 

mot oss, som en våg av frihet,” (ibid.) för att nämna några. Några av dem verkar nästan 

trivialiserande, som “Skadade från våldet förra veckan bars fram över folkhavet på bårar, som 

besökare som flyter ovanpå publiken under en rockkonsert,” eller “[firandet] kunde ha varit efter 

VM-finalen i fotboll.” En särskilt intressant hopning av antiteser förekommer också: 

 

“Det var muslimer och kristna, barn och gamla, fattiga och rika – hela det blandade, brokiga 

Egypten.” (ibid.) 

 

Även om det är lätt att tänka sig in i syftet med stycket som att visa upp den gemenskap som 

rådde i Egypten, oavsett skillnader så kan man fråga sig vad det innebär att “muslimer och 

kristna” indirekt jämställts som motsatspar på samma sätt som “fattiga och rika”. 

 Halvvägs in i artikeln betonas mycket kort att landet fortfarande står inför vissa 

prövningar, med det slagkraftiga citatet “Inatt firar vi, imorgon jobbar vi”, innan de återgår till att 

beskriva glädjen i landet. Artikelns huvudsakliga fokus ligger på att förmedla det spektakulära, 

ett exempel på intensifiering då fokus läggs på de mest känslomässiga ögonblicken av dagen. 

 På den fjärde sidan finns också en kortare artikel med titeln “Diktatorns Gömställe” 

(Dawod, 2011), ackompanjerad av en bild på Hosni Mubarak sittandes i motljus, i vad som ser ut 

att vara ett hotell. Den beskriver hur han har flytt till ett lyxhotell i Sharm El-Sheik och målar 

upp en bild av honom som tragisk och utfrusen. Den huvudsakliga tesen som står att finna är att 

han nu är utslagen ur det politiska spelet. Artikeln skriver att “den hatade diktatorn [...] gömmer 

sig” på ett hotell ägt av hans nära vän. Ordet “gömmer”, som nämns flera gånger i artikeln, 

konnoterar en rädsla hos ex-presidenten, och ord som ”diktator” förstärker bilden av en 

förtryckare. Det står vidare att han skyddas av “en grupp poliser som fortfarande är honom 

trogen,” något som förstärker bilden av polisen som hans hejdukar snarare än en 

lagupprätthållande organisation. Att han är tragisk ges i två pathosförstärkare – han beskrivs som 

ensam, och artikeln poängterar att han vill dö i Egypten och aldrig tänkt lämna landet – vilket 

han nu troligtvis tvingas göra. Mubaraks förfall poängteras med att Schweiziska regeringen har 

fryst större delen av hans tillgångar och att fler länder undersöker möjligheter till detta. 

 Det avslutande uppslaget är betitlat “Lång väg kvar” (Hansson, 2011) och behandlar de 

hinder landet nu står inför. Författaren till artikeln står med armarna i kors mitt i texten, en 
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ethosingivande pose. Artikeln har en tydlig tes – det är bra att Mubarak nu är störtad, men det är 

viktigt att fortsätta kämpa för att nå fram till riktiga demokratiska val. Det huvudsakliga 

argumentet som artikeln driver är en återkommande jämförelse med Berlinmuren, vilken 

fungerar både på logos- och pathosnivå. Logosdelen består främst av induktiv bevisföring – 

genom att blottlägga likheter med denna tidigare “erfarenhet” kan vi dra vissa slutsatser om 

kommande, möjliga likheter. Som pathosargument väcker den åter de starka frihetskänslor som 

förknippas med murens fall. Efter att ha betonat det glädjande med händelseförloppet och 

spekulerat i varför Mubarak tvingats avgå, ifrågasätts det tillfälliga militära styre som ska råda 

under övergångsperioden. Bland annat väcker han här pathos genom att antyda att vicepresident 

Suleiman – “ansvarig för år av tortyr och förtryck,” – och andra av Mubaraks män kommer att få 

en viktig roll under den kommande tiden. Avslutningsvis presenteras konkreta åtgärder som 

“måste” genomföras för att få landet på rätt köl igen. 

4.5.2. Dagens Nyheter om Mubaraks avgång 

Dagens Nyheter har den 12/2 en mer sparsmakad rapportering av händelsen, på tre sidor. 

Överrubriken “Mubaraks avgång” sammanfattar den gemensamma kontexten för artiklarna. Den 

övergripande rubriken för det första uppslaget är “Nu börjar en ny era för Egypten” och består 

främst av tre stora bilder på firande Egyptier. En tidslinje, betitlad “Epoken Mubarak” och som 

visar Mubaraks största politiska bedrifter fram till hans avgång, löper över botten av uppslaget. 

Det blir en stark symbol för att inte bara Mubaraks karriär är över, utan att en era för det 

Egyptiska folket har nu tagit slut. 

 Den huvudsakliga artikeln inleds med ett mycket kort narratio om de senaste 

händelseförloppen. Tesen, som etableras i denna artikel och sedan är densamma över de följande 

sidorna, är att händelseförloppet är positivt, men att det finns vissa oklarheter inför landets 

framtid. Mubaraks avgång verkar ha kommit väldigt abrupt för demonstranterna, som var 

upprörda efter hans tidigare uttalande om att han inte skulle avgå. Den exalterade 

sinnesstämningen i Kairo, huvudfokuset i Aftonbladets rapportering, sammanfattas kort med en 

hopning – “jubel, hurrarop och tårar” – och poängteras med ett lyckligt citat från en demonstrant. 

Fokus skiftar sedan till att försvarsministern tillfälligt antagit positionen som makthavare och 

försäkrat att de ska styra efter folkets önskemål. Uttalanden från Sky News “mellanösternexpert” 

Omar Ashour fungerar som försäkrande logos- och ethosargument för en positiv utveckling: 
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“Jag tror att [militären] kommer att bereda vägen för demokrati och en övergångsregering. De 

kommer inte att genomföra en kupp efter vad som hänt på Kairos gator.” (ibid.) 

 

Ett kort stycke nämner att Mubaraks tillgångar är frysta och att han har “begivit” sig till sitt hus i 

Sharm El-Sheik. Bilden av Mubarak skiljer sig stort ifrån Aftonbladets. Genom användningen av 

ordet “begivit” istället för att han “flytt” eller “gömt” sig och att skriva att han begett sig till 

“sitt” hus, och inte “sin väns” hotell undviker man att förringa honom. Det är dock tydligt även 

här att han har fått ge vika för protesterna, och att han inte är särskilt omtyckt. 

 Artikeln avslutas med att kontrastera de firande Egyptierna med motargument till det 

“naiva“ framtidshoppet, i form av de frågor om framtiden som finns. Bland annat vill det 

ethostunga namnet Barack Obama se tydliga planer på hur demokrati ska etableras och 

journalisten belyser frågor som vilken fortsatt roll militären kommer att spela och när nästa val 

ska hållas. Dessa frågor återspeglas i ett stycke där “mellanösternexperten” Anna Sundell 

besvarar frågor om avgången, betitlat “Detta betyder inte demokrati”. 

 Den följande, avslutande sidan utgörs av en bild på en leende soldat som skakar hand 

med ett barn, och två artiklar. Tesen i ena artikeln är att USA kan behöva se över sin politik 

angående länderna i den regionen. Argumentationen för detta vilar på logos – en politisk 

instabilitet och förändring råder i länderna, och fallet Egypten får stå exempel då det visat att 

USA ställts inför problem då de inte hunnit anpassa sig till förändringarna. 

 Analysen är betitlad “Militärens nästa steg avgör landets framtid”, och kan sägas ha tesen 

“framtiden är oviss”. Argumentationen för detta sker uteslutande genom logosargument som 

ifrågasätter vilken ställning de olika parterna kommer att ta. Journalisten påpekar att det är ovisst 

huruvida vicepresident Suleiman kommer att göra några maktanspråk, och att den nya 

makthavaren Tantawi är gammal, illa omtyckt och känd för att ta strid mot reformer. Huvudfokus 

i artikeln ligger dock på armén och huruvida den kommer stiga tillbaka för demokratiska val 

eller göra ett försök att behålla viss politisk makt. Denna ovisshet understryks genom 

påpekanden om hur militärens övre skikt är djupt sammanknutet med regimen. Situationen hos 

nuvarande partier som kan tänkas vara aktuella till valet diskuteras kort, och alla framställs som 

relativt osäkra kort. Avslutningsvis diskuteras USA:s roll vid de olika utgångarna. 
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5. Slutdiskussion 
Det finns vissa retoriska skillnader i de två tidningarnas rapportering, men hur de rena 

nyhetsartiklarna är skrivna skiljer sig över lag relativt lite åt ifrån varandra. Det är lättare att se 

skillnader i de mer subjektiva “analysartiklarna”. Dagens Nyheter tenderar att övervägande ägna 

sig åt att beskriva situationen, tala med människor och spekulera i möjliga utvecklingar av läget. 

Aftonbladets analyser ser lite mer olika ut, varav vissa starkt liknar Dagens Nyheters sätt att 

rapportera, medan andra är strukturerade som uppläxande debattartiklar, med mer konkreta 

“lösningar” på de problem som finns. 

 De medielogiska berättarteknikerna är närvarande i både tidningarna, men långt mer 

påtagliga i Aftonbladets rapportering. Att teknikerna används är, som i de flesta medier, närmast 

oundvikligt med tanke på det begränsade utrymmet, och viljan att skapa intresse och förståelse 

hos läsaren. Tillspetsning, förenkling, intensifiering, polarisering och stereotypisering blir i olika 

grad påtagliga i alla artiklar. Dagens Nyheter verkar dock sträva efter att undvika att presentera 

alltför tillspetsat och förenklat material, genom att ge mer utrymme till fördjupning än 

Aftonbladet. De senares brist på nyansering tar sig bland annat uttryck i hur polisens och 

militären stereotypiseras, i och med att rapporteringen av dem närmast konsekvent uttrycker två 

vanliga myter. Aftonbladet har framför allt en tendens att “missa” vissa detaljer som inte passar 

in med de övergripande bilderna av fenomenen de täcker – som att militären öppnat eld mot 

civila. Denna tendens till ensidig rapportering förstärks i och med att dessa artiklar i större 

utsträckning än Dagens Nyheter använder sig av pathosargument, vilket inte lämnar särskilt 

mycket utrymme för resonemang och fördjupning. 

 En enorm skillnad i rapporteringen gick att utröna vid presidenten Mubaraks avgång – 

Aftonbladets artikel gick i huvudsak ut på att i otal exempel förmedla det spektakulära i firandet 

och glädjen som rådde på plats. Den var nästan fullkomligt utan såväl detaljer i 

händelseförloppet som spekulationer om vad som faktiskt hade hänt i övergången. Detta kan 

dock mycket väl ha rört sig om en engångshändelse, då våra övriga analyser inte närmar sig så 

extrema resultat. 

 De största skillnaderna ser ut att ligga i det övergripande redaktionella arbetet och inte i 

de enskilda artiklarna. Hur redaktionerna disponerar utrymme till olika ämnen, vilka aspekter av 

artikeln som man framhäver genom att välja ut citat, rubriker och bilder och det övergripande 

formspråk som används utgör mer påtagliga skillnader än journalisternas texter. 
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 Journalisterna tar i sina artiklar, förmodligen omedvetet och guidade av grundläggande 

moraliska val, genomgående ställning för de demonstrerande. I huvudsak sker detta genom att 

de, nästan enbart, använder sig av citat ifrån demonstranterna, vilket ger deras bild ett klart 

tolkningsföreträde. I artiklarna vi studerat är uttalanden ifrån regimen, militären och polisen 

nästan helt frånvarande, och de citat som finns förstärker i regel alltid bilden av regimen som 

förtryckande. Det övergripande språkbruket arbetar till att förstärka dessa bilder av parterna.  

Aftonbladets artiklar tenderar dock att överdriva framställningen av vissa parter, som att 

militären var godhjärtade räddare i nöden och Mubarak en feg, genomond man som gömmer sig 

när det blir jobbigt. 

 Att rapporteringen av ett så här känsligt ämne vinklas på det här sättet är dock inte alltför 

svårt att förstå. Det är trots allt de, befolkningen, som brett rapporteras lida under regimen genom 

bland annat tortyr, ett korrupt rättsväsende och kraftigt inskränkta rättigheter. Att i en artikel se ut 

att ta ställning för en annan sida hade med största sannolikhet orsakat starka, negativa reaktioner 

ifrån läsarna. När man tar dessa faktorer i beräkning går det inte att påstå att 

nyhetsrapporteringen är helt objektiv – men det betyder inte att den består av rena lögner. 

5.1. Vidare forskning 
Det finns stora möjligheter att genomföra mer fullständiga analyser och på så sätt kunna dra mer 

precisa och generaliserbara slutsatser. Som nämndes i metoddelen är urvalet mycket begränsat – 

vidare forskning hade varit betjänta av att utöka både antalet artiklar och tidningar som 

studerades. Med hänsyn till att händelseförloppet dessutom i skrivande stund fortfarande pågår 

kan en studie lämpligtvis också göras längre fram i tiden, för att på så sätt få en bättre 

helhetsbild. Denna helhetsbild skulle i förlängningen också gå att sätta i förhållande till 

revolutionerna i regionerna över lag, för att se hur den massmediala bevakningen av händelserna 

i de olika länderna samverkar. 
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