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Abstract 

Denna uppsats har granskat Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets rapportering 
av demonstrationerna som drabbade Nordafrika kring årsskiftet 2010/2011. 
Uppsatsen har ett diskursanalytiskt förhållningssätt och tar upp problematiken när 
språket bidrar till att forma verkligheten. Dem tre metodologiska instrumenten 
som resultatet är baserat på är en kvalitativ textanalys, en kvantitativ textanalys 
och en idéanalys av ledarna. Den kvantitativa analysen visade att intresset för den 
Tunisiska revolten var låg och det inte var förrän maktskiftet nästan var ett faktum 
som rapporteringen började. I regel skiljer sig inte själva rapporteringen mellan 
dessa två tidningar särkilt mycket från varandra men man har olika uppfattningar 
om vad som bör göras.  Det visade sig även att ingen av tidningarna använde sig 
av fredsjournalistik när de informerade allmänheten om händelserna.  

 
Nyckelord: Pseudo-omgivning, SvD, DN, Jasmin revolutionen, Muslimska 
Brödraskapet, Egypten, Algeriet, Tunisien, EU, Catherine Ashton, ElBaradei 
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1 Inledning 

De senaste månaderna kan man inte ha undgått att läsa om de modiga 
ungdomarna i Nordafrika och Mellanöstern som kämpar för rättigheter som vi tar 
för givet. Journalister prisar deras mod och deras kamp för demokrati. Men vad 
vet vi om händelserna som skakade världen kring årsskiftet 2011?  Hur valde 
tidningarna att presentera händelserna? Var det dessa modiga ungdomars rop på 
frihet som fångade journalisternas intresse, eller var det faktumet att dem 
lyckades? I denna uppsats har jag granskat två av Sveriges ledande dagstidningar 
Dagens Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet (SvD) för att titta på hur dem 
presenterade händelseförloppet från och med den 17 december då Tunisien 
skakades av demonstrationer till den 31 januari. Frågan som denna uppsats ställer 
är sammanfattningsvis, blir det någon skillnad i hur man uppfattar 
händelseförloppet beroende på vilken tidning man läser och hur har dem två valda 
tidningarna valt att presentera händelseförloppet?  
 
Det måste poängteras att denna uppsats inte är någon form av kritik mot media 
rapporteringen i sig, utan en påminnelse för oss som freds- och konflikts studenter 
om hur viktigt det är att kräva lika många oberoende källor när vi följer 
nyhetsrapportering som när vi lär oss olika teorier. Vissa kan hävda att detta är ett 
ämne som vi bör lämnas åt medie- och kommunikationsstudenter men på grund av 
att vår bild av världen som är i konstant förändring ligger i medieföretagens 
händer så krävs det att även vi granskar informationen som dem förmedlar.  
 
I denna uppsats så kommer jag systematiskt att presentera hur DN och SvD valt 
att presentera händelserna i Nordafrika kring årsskiftet 2010/2011 och visa vilka 
skillnader det är i vad som uppmärksammas. Jag tror personligen starkt på 
traditionen att journalister har rätt att förmedla det som dem själva anser vara rätt. 
Ingen tidning har möjligheten att på ett rättvist sätt visa upp alla nyanser i det som 
sker under oroliga tider, eller fredliga för den delen. Jag kommer inte heller på 
något sätt spekulera om vilka bakomliggande faktorer som motiverar tidningarna 
att förklara händelseutvecklingen på ett visst sätt.  
 
Jag kommer även avslutningsvis jämföra tidningarnas sätt att framställa 
händelserna med fredsjournalistikens (peace journalism) huvud drag. Använder 
sig tidningarna av fredsjournalistik när de försöker förklara händelseutvecklingen?   
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1.1 Syfte 

Vår bild av det verkliga händelseförloppet är till väldigt stor del skapad av 
nyhetsrapporteringen vi följer. Bristen av egna erfarenheter leder till att bilden 
som medier målar upp skapar vår nya verklighetsuppfattning. Detta kan kallas 
Lippmans pseudo-omgivning (se avsnitt 1.4). Eftersom vi inte har en bild utav 
verkligheten utifrån egna erfarenheter, så är det den målade bilden av verkligheten 
som bestämmer vår verklighetssyn. Därför finns ett uppenbart intresse att granska 
medier och vad dem betonar. Hur gick faktiskt rapporteringen till? När började 
medierna uppmärksamma händelserna och hur har bilden som förmedlats 
framställts och förändrats under tidens gång? Får man sig olika uppfattningar om 
vad som sker om man läser olika tidningar? 
 
Denna studie utgår ifrån ett diskursanalytiskt förhållningssätt där ”språket återger 
inte verkligheten utan bidrar till att forma den” (Bergström, Boréus 2000: 221).  

1.2 Frågeställning 

 Var det ropen efter frihet eller det faktum att de faktiskt skulle lyckas störta 
diktaturerna som fångade DN:s och SvD:s intresse? Finns det en risk att vi aldrig 
skulle blivit informerade om jasmin revolutionen om den enbart var en 
jasminrevolt som misslyckades? 
 
Hur mycket skiljer sig Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet från varandra i 
rapporteringen? Får man olika uppfattningar om vad som faktiskt sker beroende 
på vilken tidning man läser? 
 
Har någon av tidningarna använt sid av fredsjournalistik (peace journalism) 
under framställningen av händelseförloppet?  

1.3 Disposition 

I nästa avsnitt kommer jag att presentera Walter Lippmans teori angående 
problematiken att förstå vad som sker runt om i världen genom att använda media 
som vår primära källa. Jag har koncentrerat mig på tre huvudproblem som 
Lippman presenterat i sin bok Public Opinion och som i min mening förklarar 
författarens förståelse av medierna och hur vi tar emot informationen som de 
förmedlar. Jag kommer även lite kort förklara fredsjournalistikens ursprung samt 
dess huvudsakliga drag.  



 

3 

 
Avsnitt 1.5 förklarar hur det empiriska materialet samlats in och hur det kommer 
att presenteras. Avsnitt 1.6 går igenom de metodologiska instrumenten som 
använts i analysen.  
 
Kapitel två kommer enbart att innehålla en kort historisk genomgång angående 
hur dem olika regenterna kom till makten i respektive land. All denna information 
är hämtad från Utrikesdepartementets (UD) hemsida för att försöka ha en så 
officiell historiebeskrivning som möjligt.  
 
I kapitel tre presenteras det samlade materialet och tidningarnas rapportering 
kommer även att jämföras med varandra. På grund av det empiriska materialets 
storlek så kommer enbart en liten del presenteras i denna studie. Jag har valt att 
presentera olika ämnen som i min mening är av intresse för forskningsfrågan. Jag 
har försökt att undvika kronologisk faktaupprepning så långt det går och även 
delat in analysdelen i flertal delar för att det ska bli enklare att läsa. Jag kommer i 
avsnitt 1.5 förklara uppdelningens struktur samt en genomgång över hur 
materialet samlats. Efter varje analyserad tidsperiod så kommer en snabb 
jämförelse göras mellan de två tidningarna och förtydliga skillnader i 
rapporteringen.  

1.4 Teori 

-Whatever we believe to be a true picture, we treat as if it were the environment itself 
(Lippman  2007: 09) 

 
1922 så tog sig Walter Lippman på sig den tunga uppgiften att försöka beskriva 
grunden till våra politiska attityder. Problemet som Lippman såg i den rådande 
uppfattningen var att individer tenderar att uppfatta sin bild av verkligheten som 
verkligheten själv. Lippman försöker förklara denna alternativa verklighet i sin 
teori om pseudo-omgivning. Kort sagt skulle man kunna förklara Lippmans teori 
som ”om människor definierar något som verkligt, så blir det i en subjektiv 
mening verkligt. I den värld vi lever i, inte minst den politiska, är det mesta av det 
vi uppfattar som verkligt någonting som vi saknar egna erfarenheter av.” 
(Strömbäck 2000: 149f.) Om vi sedan låter denna subjektiva bild av verkligheten 
påverka våra beslut inom den politiska arenan så kan det få dramatiska 
konsekvenser. Detta har senare börjat kallas the CNN-effect där interventionen i 
Somalia är ett klassiskt exempel då bilder av en svältande befolkningen ledde till 
FN:s inblandning och foton av mördade soldater på Mogadishus gator ledde till en 
snabb tillbakadragning. (Moorcraft, Taylor 2008: 122ff.)  
 
I avsnitt 1.4.4 så kommer även en snabb genomgång av fredsjournalistikens 
huvudtankar att förklaras. Med peace journalism så menar man ofta att man 
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försöker undvika ett upprepande narrativ av våldshandlingar och istället försöker 
fokusera på kontext och orsaker. (Lynch 2008: 38) 

1.4.1 Problematiken med bristande erfarenheter 

Lippman är väldigt noggrann med att skilja mellan pseudo-omgivning och lögner. 
Pseudo-omgivningen bör inte ses som lögner på grund av att de inte alltid uppstår 
för att vilseleda läsaren. Vi som människor har inte möjligheten att vara 
informerade i den utsträckning som krävs för att få en klar uppfattning om vad 
sanningen faktiskt är, om det nu endast finns en sanning. Världen är alldeles för 
stor för att vi ska kunna ha någon form av förståelse av händelserna som sker 
enbart genom egna erfarenheter. Om vi läser om en händelse i ett givet land så 
måste vi till stor del acceptera att detta har förekommit för vi har ingen möjlighet 
att själva få uppleva händelseförloppet. Hela förändringen i vår världsbild är 
baserad på källan som gav oss den informationen. Detta påstående är speciellt sant 
när man talar om utrikespolitik där medieföretagen nästan helt målar upp vår bild 
av världen. Men journalisterna har samma problem som resten av samhället och 
kan inte heller skaffa sig en klar bild utan andra och tredje hands källor. När 
informationen som förmedlas blir beslutsgrund för opinionen och styr vårt 
agerande som stat eller civilsamhälle, är det inget som säger att det vi tror är 
problemen faktiskt skulle vara det. Vi är beroende av den konstruerade 
verkligheten för vi som människor har ingen möjlighet att begripa den ”sanna” 
verkligheten på grund av dess stora innehåll och bristen av personliga 
erfarenheter. (Lippman 2007: 15ff.) Detta betyder inte att medierna misslyckas 
med sin roll i samhället eller att man inte bör lita på dem, men det visar hur viktigt 
det är att hela tiden försöka utvidga sin faktabas och sina källor om vad som 
faktiskt sker på vår jord innan man försöker handla i den.  
 
Lippmans grund för sin teori är kort sagt att när man undersöker och bedömer 
människors handlingar så ska man inte anta att dessa handlingar är motiverade av 
någon form av absolut förståelse eller övergripande kunskap. Det är bilden som 
aktören själv satt ihop, dels av erfarenheter men till stört del av andra källor som 
påverkar hans handlingar. Lippman menar alltså att individer agerar utifrån den 
bild som de föreställer sig vara sann. Som han själv förklarar det  
 

-If his atlas tells him that the world is flat he will not sail near what he believes to be the 
edge of our planet for fear of falling of. If his maps include a fountain of eternal youth, a 
Ponce de Leon will go in quest of it. If someone digs up yellow dirt that looks like gold, he 
will for a time act exactly as if he had found gold. The way in witch the world is imagined 
determines at any particular moment what men will do. (Lippman 2007: 20f.) 
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1.4.2 Problematiken med tidigare normativa uppfattningar 

Det är inte enbart händelsernas stora natur och alla dess faktorer som försvårar 
och missleder vår uppfattning. Ett annat stort problem är att vi har en tendens att 
ta till oss den information som stämmer överens med vår aktuella världsbild. Vi 
tenderar att ta till oss mer information som bekräftar vår tidigare uppfattning av 
verkligheten än empiriskt material som talar emot den. Enligt Lippman är 
normativa ställningstaganden betydligt vanligare än konstruktivt tänkande i mötet 
med fakta (Lippman 2007: 36). Stereotyper är inrotade i vårt sätt att tänka, inte 
bara för att döma, utan även för att förenkla förståelsen av världen runt om oss. Vi 
tolkar gester enligt det sätt som vi förstår dem och sällan tänker vi på att personen 
som gör den kan ha en annan uppfattning av dess innebörd. Vi antar att en 
handling motiveras av en faktor trots att vi inte har någon kunskap om personen 
som utförde handlingen. Vi kan möjligtvis hänvisa till studier som visar generella 
drag hos individer som utför liknande handlingar men ännu en gång refererar vi 
till studier vars empiriska material vi inte har tagit del av utan vi läst resultatet av 
dem och litar på forskarens analysmodell. Vi litar även på att den del av materialet 
som framställs av forskaren är representativ för helheten. Detta är ett faktum som 
även läsaren måste ha i åtanke när jag presenterar mitt empiriska material i kap. 3.  
 
Problematiken uppstår för att vi först definierar och sedan ser (Lippman 2007: 
50). Vi har en tendens att försöka rama in alla händelser i en övergripande 
förklaringsmodell speciellt när vi utgår från samhällsvetenskapliga teorier och 
detta påverkar tolkningen av resultatet. Men dessa föreställningar av världen är 
inte mer än en rad satser och bilder som ska förklara världen utanför våra direkta 
erfarenheter. Samtidigt som föreställningarna inte enbart beskriver händelserna, så 
dömer dessa föreställningar även händelserna. När händelsen döms, så döms den 
inte enbart normativt enligt ens tidigare föreställningar utan dess värde i 
sammanhanget döms också. (Lippman 2007: 73)  

1.4.3 Problematiken med ordens tolkningsutrymme 

-Men command fewer words than they have ideas to express, and language as Jean Paul 
said, is a dictionary of faded metaphors. (Lippman 2007: 42) 

 
Ett ord kan ha olika betydelser av en rad olika anledningar. Ett ord betyder en sak 
i en kontext och en annan i nästa fall. Sedan kan olika individer tolka diverse ord 
på olika sätt beroende på vad man associerar dem till (Lippman 2007: 44). Det 
finns ord som egentligen bör ses som synonymer men på grund av att den ena är 
positivt laddat och den andra negativt så verkar det som om de beskriver helt 
skilda saker. Det klassiska exemplet är ordet ”terrorist” och ”frihetskämpe” som 
mycket väl kan beskriva samma person men endast bestäms av vilken sida av 
konflikten man står på, vilken normativ uppfattning man har om personens verk. 
Satser likt ”högt skattetryck” eller ”lågt engagemang” är omöjliga att definiera 
utan ett normativt ställningstagande om vad skatten bör ligga på eller hur 
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engagerad man bör vara. Varenda samhällsvetenskaplig student har drabbats av 
problemet med att definiera ordet ”utveckling” eller ”rättvisa”.  

1.4.4 Peace journalism  

Tanken bakom fredsjournalistiken (peace journalism) börjades som en slogan av 
Johan Galtung på 70-talet för att kritisera dem ledande riktningarna som 
krigsjournalistiken följde. (Shinar 2009: 7) Kritiken byggde främst på att det han 
kallade traditionell journalistik återberättade endast officiella uttalande och i och 
med det uppfattades konflikterna som en rad våldshandlingar där endast en sida 
kan vinna. (Lynch Mcgoldrich 2005: 16ff.)   
 
Fokus i fredsjournalistiken läggs i den övergripliga strukturen i händelserna och 
inte enbart på handlingarna som utförs. Man försöker sätta våldet i en kontext som 
går att begripa, ta upp fler aktörers intressen och poängtera fredliga lösningar. 
(Lynch Mcgoldrich 2005: xviif.)  
 
Det finns fyra huvudsatser som dem flesta inom fredsjournalistiken är överens 
om. Dessa huvudsatser är vad som bör förmedlas när man rapporterar från 
konfliktdrabbade områden. 

• Våldshandlingar sker inte av sig själv utan är en produkt av strukturer och 
processer som måste förklaras för att man ska kunna förstå situationen, 

• Det finns alltid flera tillvägagångssätt i en konfliktsituation där åtminstone en av 
dem är genom fredliga metoder,  

• Det finns alltid fler inblandade aktörer och ingen konflikt har enbart två olika 
sidor, 

• Varje aktör har olika förhoppningar i utfallet och dem kommer att försöka få 
igenom sina egna intressen så långt det går.  (Lynch 2008:51) 

1.5 Det empiriska materialet 

Det empiriska materialet har jag gått igenom manuellt. DN och SvD har granskats 
dagligen från och med den 17 december till och med den 31 januari. Jag har utgått 
från DN och SvD på grund av att båda två räknas till kvalitetspressen och är väl 
spridda tvärs över landet. DN uppskattar själva att dem når 883 000 läsare per dag 
med sin pappersutgåva och SvD ca 500 000. Tillsammans når dessa två tidningars 
pappersutgåva ca 15 % av Sveriges befolkning varje dag. 15 % av Sveriges 
befolkning är en visserligen inte någon form av majoritet men har fortfarande 
otrolig politisk betydelse. Detta är det huvudsakliga skälet till varför granskningen 
av dessa morgontidningar är så betydelsefull. Jag har inte räknat med antal 
besökare på webben därför att jag inte granskat internetutgåvan.  
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Materialet har sedan i efterhand gåtts igenom digitalt genom mediearkivet för att 
säkerhetsställa att jag först och främst inte missat något och för att citat och 
liknande framställts korrekt. Materialet kommer först och främst presenteras 
temabaserat i alfabetisk ordning. De olika teman jag har utgått ifrån är Algeriet, 
Catherine Ashton och EU:s roll, Egypten, Mohammed ElBaradei, Muslimska 
Brödraskapet och Tunisien. Den kvantitativa studien angående hur mycket 
utrymme dem olika tidningarna gett händelserna kommer främst presenteras i 10 
dagars perioder.  
 
I och med att materialet ökar så kommer inte alla artiklar redovisas i empirin på 
grund av arbetets storlek. Jag kommer att börja varje tema som kommer redovisas 
i arbetet med DN:s sätt att förklara det och där av så kommer inte SvD:s empiri 
alla gånger bli lika omfattande. Detta gör jag för att undvika upprepningar och på 
grund av att det främst är skillnader i rapporteringen jag är intresserad av.  
 
Allt empiriskt material som jag har gått igenom kommer presenteras i 
källhänvisningen i kapitel fem.  

1.6 Metod 

Det empiriska materialet kommer att analyseras genom tre metodologiska 
tillvägagångssätt. Jag har valt tre olika analysmodeller för att det ger en mer 
heltäckande bild av tidningarnas rapportering. Det tre metoderna som jag valt att 
utgå ifrån är en kvalitativ textanalys som är en form av innehållsanalys. En 
kvantitativ textanalys som är en lingvistisk textanalys. Den sista formen av 
textanalys som kommer användas är en idéanalys med inslag av 
argumentationsanalys. (Bergström, Boréus 2000: 19f.) Det läsaren bör ha i åtanke 
är att dessa analysmodeller till viss mån går in i varandra. Den kvalitativa 
textanalysen samt ideologi analysen kan båda kategoriseras som diskursiva 
textanalyser.  
 
Avslutningsvis i varje del av analysen kommer jag att presentera en komparativ 
studie som ska visa skillnaderna mellan dem två tidningarna.   

1.6.1 Kvalitativ textanalys 

Den kvalitativa textanalysens kommer att användas genom hela arbetet. Genom 
den ska jag visa vad de olika artiklarna berättar för läsarna. Min kvalitativa 
textanalys kommer att byggas på Mats Furbergs allmänna rekommendationer. Det 
centrala i Furbergs rekommendationer är argumentationskedjan i varje text som 
analyseras samt att försöka klargöra textens poäng. Vilka premisser vilar 
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slutsatserna på och på vilket sätt har dessa premisser presenterats. (Esaiasson, et 
al. 2007: 237f.) 
 
Den kvalitativa textanalysens syfte är att försöka klargöra intrycket som 
skribenten försöker förmedla till läsaren. Vad försöker personen i fråga lyfta 
fram? Med att ordna materialet logiskt menas att noggrant gå igenom artiklarna 
för att hitta vad som faktiskt presenteras som fakta, för att sedan avgöra vad det är 
för bild som faktiskt målas upp.  
 
Kvalitativa textanalysen är en typ av systematiserad undersökning där materialet 
ordnas logiskt för att kunna klassificera innehållet och svara på frågor likt vad 
försöker texten förmedla och vad bygger denna bild på för information? 
(Esaiasson, et al. 2007: 238ff.) 

1.6.2 Kvantitativ textanalys 

Den lingvistiskt kvantitativa textanalysen kommer visa hur mycket de olika 
tidningarna valt att rapportera om händelsen samt i vissa fall vissa upprepande 
termer som kan vara av intresse, detta baseras på om deras förekomst förändrar 
bilden av rapporteringen. Den kvantitativa textanalysen är en form av 
innehållsanalys som utan antagande kvantifierar dem valda elementen. 
(Bergström, Boréus 2000: 19f.) 
 
Den kvantitativa textanalysen är som sagt intresserad av i vilken frekvens ord 
förekommer och till vilken utsträckning ämnet har diskuterats. Detta är som sagt 
en liten del av uppsatsen men under genomgången av materialet framstod det ändå 
att det finns ett intresse att använda sig av denna analysmodell för att få en mer 
klar bild över händelsernas publiceringsvärde. Det som kvantifieringen mest ska 
bidra med är att visa hur många ord och artiklar som respektive tidning använts 
sig av för att rapportera om händelserna. Vissa aktörer kommer även kvantifieras 
men dessa är i regel aktörer som inte nämns så ofta. Att skriva hur många gånger 
man skrivit ”Egypten” förklarar varken tidningens syn på det hela eller hur man 
försökt rama in händelserna. Synonymer är även problematiska rent 
metodologiskt. Om man bland annat tänker använda sig av en kvantifiering av 
materialet kommer olika benämningar av samma ting försvåra ord räkningen. 
Kvantifieringen ska i huvudsak visa hur mycket utrymme och under vilken 
tidpunkt man lyft fram frågan.  
 
Enbart en kvantitativ textanalys skulle visa hur ofta vissa termer förekommer i de 
olika tidningarna och ge hög validitet men enbart ett sådant tillvägagångssätt 
skulle ha låg reliabilitet därför att även om negativa termer används ofta så 
betyder det inte direkt att skribenten har en negativ syn på händelserna i sig. 
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1.6.3 Idéanalys 

Denna idéanalys bör inte ses som en ideologisk analys utan mer som en idéanalys 
av den bild som läsaren får. Alltså inte en idéanalys om de bakomliggande 
motiven hos skribenten utan mottagarens idéer om händelserna efter att ha läst 
tidningen. Distinktionen må verka liten men fortfarande väldigt avgörande. Att 
tidningen och alla dess reportrar ska ha samma syn på händelserna är inte sant och 
blir uppenbart när man går genom det empiriska materialet, även om det finns 
liknande drag. Idéanalysen granskar kritiskt de genomgående tankarna i texterna 
och försöker systematisera dem i kontexten. Det är främst ledarna som kommer 
analyseras genom denna metod för att få en klar bild över deras uppfattning av 
händelseförloppet.  
 
Jag har valt att använda mig av ”dimensioner” som analysverktyg, även kallad 
”parameter”. Dessa dimensioner kan vara frågor likt om skribenten har en 
optimistisk eller pessimistisk samhällssyn eller om samhällsteorin i fråga skulle 
vara kollektivistisk eller individualistisk. Det viktiga är att de valda 
dimensionerna väl representerar forskningsfrågan. Jag har valt att arbeta med 
dimensioner som ”tror personen att utvecklingen kommer vara positiv eller inte?” 
”Vilken syn har skribenten på Islam?” ”Vad anser skribenten är dem största 
orsakerna till den rådande situationen?” ”Vilka är dem största hindren för en 
positiv utveckling enligt skribenten?” (Bergström, Boréus 2000: 162ff.)   
 
Idéanalysen är en kritisk granskande undersökning som jämför texten inte enbart i 
relation till dess egen argumentation utan även undersöker om argumentationen 
lever upp till bestämda normer – rationella eller moraliska. (Esaiasson. Et al. 
2007: 238ff.)   

1.6.4 Komparativ studie 

Den komparativa studien kommer bestå av exempel byggda på dem tidigare 
nämnda metodologiska tillvägagångssätten för att visa skillnader mellan 
uppfattningar. Detta är helt enkelt en jämförelse av dem två tidningarna.  

1.7 Avgränsningar 

Denna studie kommer inte att ta upp det som publicerats i kulturdelen eller dem 
olika debattartiklarna som publicerats där. Dessa artiklar representerar inte 
tidningens egen ställning och är inte av intresse för studieobjektet. Inte heller 
kommer ekonomidelen granskas på grund av att den rapporteringen må ta upp 
forskningsämnet men handlar inte direkt om det. Jag har inte heller tagit med hur 
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utländsk media följt händelseförloppet på grund av att forskningsfrågan handlar 
om vilken bild som dessa tidningar förmedlar, inte vad som faktiskt skedde. 
 
Länderna har även nämnts i vissa ledare under den analyserade perioden likt den 
osignerade Öppna marknaden som publicerades den 12 januari i DN (DN 2011-
01-12: 2). Denna och liknande ledare har inte tagits med på grunt av att de inte 
berör ämnet i sig även om dem tar upp länderna i fråga. Texten handlar om 
ekonomisk politik generellt sätt och nämner endast de analyserade länderna lite 
hastigt. 
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2 Historisk överblick  

I detta kapitel kommer en snabb historisk bakgrund presenteras av det politiska 
läget i respektive land innan demonstrationerna började. Uppfattningen som 
presenteras här är Sveriges regerings syn på länderna och all information om 
länderna kommer från Utrikesdepartementet. Jag har valt att ta upp Algeriet, 
Egypten och Tunisien på grund av att Algeriet och Tunisien var dem två första 
länderna som drabbades av demonstrationer, och Egyptens demonstranter fångade 
till störst del tidningarnas intresse. Här är en snabb presentation om hur dessa 
länder nådde sin självständighet samt hur regenterna kom till makten.    

2.1 Algeriet 

1954 var året då Algeriets blodiga inbördeskrig mot Frankrike började. I och med 
en folkomröstning den 5 juli 1962 i båda länderna så kom självständigheten. Det 
dominerande partiet FLN (Front de Libération nationale) har sedan 
självständigheten styrt landet. Abdelaziz Bouteflika tog över makten 1999 och har 
haft militärens stöd sen dess. (UD, Algeriet: 2010)  

2.2 Egypten 

Egypten förklarades själständigt 1922 under kung Fuad I men var i praktiken en 
brittisk lydstat fram till andra världskriget. Gamal Abdel Nasser genomförde en 
statskupp 1952 och ett år senare utsågs Nasser till president efter monarkin 
avskaffades. Nasser avled år 1970 och hans efterträdare blev Anwar al-Sadat. 
Sadat's politik var startskottet i samarbetet med USA och 1979 blev Egypten det 
första arabland som undertecknade ett fredsavtal med Israel. Sadat mördades 1981 
av islamistiska extremister och Hosni Mubarak tog över makten. Samma år så 
började undantagslagarna råda som åsidosätter delar av grundlagen. Det första 
presidentvalet med fler än en kandidat hölls 2005 och Mubarak vann stort. Valet 
blev dock väldigt kritiserat av omvärlden (UD, Egypten: 2011). 
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2.3 Tunisien  

Habib Bourguiba ledde den nationalistiska rörelsen som lyckades leda Tunisien 
till självständighet 1956. Ett år efter frigörelsen från Frankrike blev Bourguiba 
Tunisiens första president. 1987 efterträddes Bourguiba av Zin el-Abidine Ben Ali 
som menade att han strävade efter snabb demokratisering men i praktiken så 
prioriterades politisk stabilitet och säkerhet före demokrati och respekt för 
mänskliga rättigheter. (UD, Tunisien: 2011) 



 

13 

3 Analys 

3.1 Algeriet 

Enligt Sveriges ambassad i Alger så var det onsdagen den 5 januari som de 
spontana demonstrationerna bröt ut i Algeriet. De värst drabbade städerna var 
Oran, Bouoira och huvudstaden Alger. Enligt ambassaden så var den 
bakomliggande orsakerna till protesterna chockartade prishöjningar på basvaror 
likt socker, mjöl och matolja. (Sveriges ambassad, Alger: 2011)  

3.1.1 Algeriet, DN  

Den första rapporteringen om Algeriet förekommer i DN den 8 januari. Då finner 
man två texter som tar upp demonstrationerna. Den första är en kort ledare skriven 
av Annika Ström Melin som tar upp spontana protester där hon menar att detta 
visar behovet av yttrandefrihet. (Ström Melin 2011-01-08: 4) Samma dag 
rapporterar Erik Ohlsson att det var efter fredagens bönestund som kravallerna 
bröt ut. De unga demonstranterna är missnöjda på grund av höjda matpriser och 
hög arbetslöshet. (Ohlsson 2011-01-08: 25)  
 
Ohlsson fortsätter dagen efter och skriver att Algeriets regering har blixtinkallat 
ett möte för att försöka stoppa matprisernas ökning. Det berättas att 
demonstranterna har gått till attack mot polisen och satt butiker i brand. Två unga 
demonstranterna har skjutits ihjäl av polisen och minst 400 har skadats. (Ohlsson 
2011-01-09: 26) 
 
Den 18 januari publiceras en artikel där DN talat med Mellanöstern experten 
Maha Azzam som arbetar vid tankesmedjan Chatam House i London. Azzam 
menar att detta kan vara startskottet för en ny världsbild och att det är i Egypten, 
Algeriet och Jordanien som det tunisiska upproret kan få störst genomslagskraft. 
(Hedström 2011-01-18: 9)   

3.1.2 Algeriet, SvD 

SvD nämner inte demonstrationerna som förekommit i Algeriet förrän den 15 
januari, det är dagen efter den tunisiska presidentens fall. Det är ingen större 
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förklaring i det nuvarande läget och Bitte Hammargren skriver ”denna vinter har 
det också varit sammandrabbningar mellan ungdomar och polis i Algeriet”. 
(Hammargren 2011-01-15: 28) Två dagar senare rapporterar Hammargren att 
Frankrike varit beredd att skicka kravallpolis till Algeriet och Tunisien så sent 
som den 12 januari. (Hammargren 2011-01-17: 14f.)  

3.1.3 Algeriet, en jämförelse mellan tidningarna  

Om man kvantifierar rapporteringen angående Algeriet så nämns landet ifråga vid 
namn 28 gånger i 13 olika texter inom forskningsområdet som publicerats i DN. 
En liknande kvantifiering av SvD får resultatet tio gånger i sex stycken texter. 
Händelserna i Algeriet nämns inte förrän den 15 januari i SvD, detta är en vecka 
efter DN:s första rapportering. Den 15 januari är även den dag som nyheterna om 
den Tunisiska presidentens fall spreds runt om i världen och detta kan ha bidragit 
till varför man nu valt att uppmärksamma händelserna. 
 
På grund av att händelserna i Algeriet inte fick något större utrymme i någon av 
tidningarna så är det svårt att komma till någon kvalitativ eller ideologisk slutsats.  

3.2 Catherine Ashton & EU 

Torsdagen den 5 september 2009 fick EU för första gången en permanent 
representant för utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Catherine Ashton som fick 
positionen ska fungera som en permanent ordförande för utrikesministerrådet. 
(Europeiska kommission: 2009) 

3.2.1 Catherine Ashton & EU: s roll, DN   

Det förekommer en helsida, skriven av Utrikesministern Carl Bildts i DN:s debatt 
sida där han talar om hur Europa ska möta det nya årets globala utmaningar. Han 
talar allmänt om problem i Unionen och nämner Sudan och att Europa bör göra 
sig redo för en mer aktiv roll i mellersta östern. Dock nämns inte protesterna i 
Tunisien som hade varigt aktiva i tolv dagar innan artikeln publicerades. Detta är 
självklart inte något som Dagens Nyheter kunnat påverka, men fortfarande av 
allmänt intresse. (Bildt 2010-12-31: 6) 
 
EU:s utrikesminister Catherine Ashton nämns för första gången i detta 
sammanhang den 13 januari då hennes talesman gått ut och sagt att den tunisiska 
myndigheten måste göra allt dem kan för att återställa lugnet i landet. (Ohlsson 
2011-01-13: 19) Två dagar efter Ben Ali lämnat ifrån sig makten kräver DN att 
EU ska hjälpa tunisierna i deras demokrati bygge.(DN 2011-01-16: 02) Annika 
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Ström Melin forstätter att ta tala om Ashton den 26 januari då det meddelas att 
Ashton vill göra allt för en demokratisk utveckling i regionen. (Ström Melin 
2011-01-26: 4)  
 
Ingrid Hedström skrev en artikel med namnet EU måste lägga om sin strategi där 
hon menar att EU låtit stabilitet gå före demokrati. Artikeln som är 650 ord lång, 
attackerar den Europeiska utrikespolitiken rejält. Hon tar upp att Tunisien var på 
väg att få avancerad status som samarbetspartner 2010. Och att i det senaste 
strategidokumentet om Egypten menas det att den rådande regeringen uttrycker 
beslutsamhet och vilja att stärka de medborgerliga rättigheterna. Enligt Hedström 
så är detta tydliga tecken på att EU inte alls bryr sig om mänskliga rättigheter i 
regionen. (Hedström 2011-01-27: 22f.)  

3.2.2 Catherine Ashton & EU: s roll, SvD  

Catherine Ashton nämns en gång med namn under den analyserade tidsperioden i 
SvD där man berättar hur hon velat uppgradera Tunisiens status med EU endast 
fyra dagar innan Ben Ali's fall. (Hammargren 2011-01-17: 14) Dock tar Claes 
Arvidsson upp henne indirekt i sin ledare frihetens vind blåser över arabvärlden. 
Arvidsson tar upp hur omvärlden har gullat med despoter för att hålla islamisterna 
i schack. (Arvidsson 2011-01-29: 4) Arvidsson fortsätter samma tes två dagar 
senare när han talar om hur Obamas berömda tal i Kairo 2009 angående 
universella värden och demokrati stödet drogs ner när realpolitiken tog över. EU 
är inte på något sätt bättre än amerikanarna i denna fråga enligt Arvidsson och om 
man vill kunna ha någon form av inflytande i regionen i framtiden räcker det inte 
att komma med tomma krav om reformer. 
 

– Om väst vill slå en bro till de tiotusentals modiga människor som fortsätter att protestera i 
Kairo och i andra städer – och de miljoner följer utvecklingen i hela arabvärlden – måste 
budkapet vara solklart:  
 
EU och USA kan erbjuda reformstöd och hjälp för att säkerställa att valen som hålls blir så 
fria och rättvisa som det någonsin går. Men Mubarak måste lämna sin post, 
undantagstillståndet måste upphävas och förhandlingar om en övergångsregering inledas 
med oppositionen. (Arvidsson 2011-01-31: 4) 

3.2.3 Catherine Ashton & EU:s roll, en jämförelse mellan tidningarna  

SvD har i regel en mer EU kritisk hållning än DN i denna fråga. DN:s skribenter 
tenderar att kräva ett stort Europeiskt initiativ medan SvD pekar på att tidigare 
misstag troligtvis kommer återupprepas. Båda tidningarna tar dock upp att EU:s 
handlingsmönster inte tyder på att rättvisa och mänskliga rättigheter är något som 
prioriteras i regionen.  
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Om man försöker förklara tidningarnas inställning till hur EU bör agera genom 
IR-teorier så kan man mena att DN tenderar att ha en mer neo-liberal 
tankestruktur (Navari:2008: 39ff), medan SvD:s liknar mer en skeptisk realism på 
EU:s handlingsmönster. (Elman 2008: 15ff.)  
 
Ingen av tidningarna har på djupet försökt förklara vad EU:s stabilitetspolitik 
faktiskt inneburit för länderna i fråga och även om man nämner att misstag har 
begåtts så har tidningarna inte valt att förklara misstagens konsekvenser.  

3.3 Egypten 

Enligt Utrikesdepartementet så utbröt dem största protesterna som någonsin skett i 
Egypten under president Mubaraks era i januari 2011. Man väljer dock att inte 
nämna vilket datum som demonstrationerna började på. (UD: 2011, Egypten)  

3.3.1 Egypten, DN 

Den 1 januari sprängdes en koptisk kyrka i Alexandria. Den ovan nämnda 
händelsen har ingenting med analysområdet att göra men den 4 januari så skriver 
Håkan Boström en ledare där han tar upp språngdådet i Alexandria som skedde 
under nyårsdagen. Generellt sätt handlar artikeln om att den kristna minoriteten är 
utsatt i regionen, och sprängdådet i Alexandria var en fruktansvärd händelse men 
det är avslutningen i texten som gror en intressant tanke om vad som kommer ske 
i framtiden. ”Att störta regimen i Egypten står högst upp på islamisternas 
önskelista. Får de som de vill ser framtidsutsikterna än dystrare ut” (Boström 
2011-01-04:4) Denna artikel handlar inte direkt om analysområdet och kommer 
inte att kvantifieras men den citerade meningen gror möjligtvis ett frö till 
framtiden.  
 
Den 26 januari, dagen efter den första demonstrationen i Egypten så kommer den 
nya kategoriseringen Oron i Nordafrika. Erik Ohlsson berättar hur tiotusentals 
Egypter deltog i protesterna med krav om statligt garanterad minimum lön, att 
undantagstillståndet som varit i bruk sen 1981 ska tas bort, att parlamentet ska 
upplösas och att rättvisa val ska hållas. Men viktigast av allt är kravet om 
president Mubaraks avgång. (Ohlsson 2011-01-26: 8) Ohlsson fortsätter sin 
rapportering och lyfter fram politiska skillnader mellan Tunisien och Egypten. De 
stora skillnaderna som framhävs är att den Tunisiska armen är 
underdimensionerad och aldrig varit en politisk maktfaktor som i Egypten. 
Egypten har inte heller en lika stor andel utbildad medelklass utan är ett mer 
polariserat land. Artikeln avslutas sedan med att klargöra att det muslimska 
brödraskapet bojkottade protesterna i Egypten och att omvälvningen i Tunisien 
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inte visade några tecken på islamisering. Den stora frågan som ställs är, hur 
kommer USA att reagera mot en revolt i Egypten? (Ohlsson 2011-01-26: 9)  
 
I och med att protesterna ökar i Egypten dyker en ny kategorisering upp för att 
beskriva säkerhetsläget i landet med namnet Krisen i Egypten. Den 28 januari var 
en våldsam dag i Egyptens historia där byggnader brann och regeringen 
sparkades. Ohlsson rapporterar att minst tio har dött och att 1030 personer skadats 
enbart i Kairo. ”När mörkret föll så liknade den egyptiska huvudstaden en 
krigszon” som Ohlsson själv förklarar det. (Ohlsson 2011-01-29: 8f.) Dagen efter 
rapporterar Staffan Kihlström om hur Mubarak har utsett en ny vicepresident och 
att den hatade polisen är borta från gatorna. Militären som är betydligt populärare 
bland folket har gått in och tagit över kontrollen. (Kihlström 2011-01-30: 5) 
Ohlsson fortsätter rapporteringen om hur det snarare är folket som omringar 
armen än tvärt om, och hur demonstranterna kräver en ny ledare. Det nämns dock 
att där armen inte syns går det våldsammare till och plundring har förekommit. 
(Ohlsson 2011-01-30: 8f.) 
 
Analysperiodens sista dag beskriver hur läget förvärras och att bakom dem 
politiska oroligheterna har andra problem drabbat Kairo. Kriminella gäng har 
börjat utnyttja situationen. Maten börjar ta slut i den enorma staden som stått still 
och situationen anses bli mer och mer laglös. (Ohlsson 2011-01-31: 7)  

3.3.2 Egypten, SvD 

Den 26 januari, Egyptens medborgare börjar sin kamp. Trotts att SvD själva 
menar att demonstrationerna som de rapporterar om var det största protesterna 
som ägt rum i Egypten på åratal så är inte artikeln, som är den enda artikeln i 
dagens tidning mer än 116 ord lång. (TT, Reuters, AFP 2011-01-26: 16) 
 
Den 29 januari börjar kategoriseringen Egypten i uppror och under denna 
kategorisering finner vi Hammargrens och Jönssons artikel Egyptiska städer blev 
till slagfält. ”Brandröken låg igår tjock över mångmiljonstaden Kairo när 
protesterna mot regimen övergick i rena gatustrider.” På kvällen rapporterades det 
att regeringspartiet NDP:s (Nationaldemokratiska partiet) högkvarter sattes i 
brand. (Hammargren, Jönsson 2011-01-29: 6f.) Journalisten Magnus Falkehed 
talar med Ibrahim som jobbar inom byggbranschen som i min mening 
sammanfattar vikten av dessa protester på ett förvånansvärt enkelt sätt. ”Det som 
händer här är stort. Större än Tunisien. Man brukar säga att var tredje arab är 
egyptier och var tredje egyptier är Kairo bo.” (Falkehed 2011-01-29: 8) Dagen 
efter fortsätter oroligheterna och det berättas att minst 100 har dödats och 2000 
skadats i protesterna, plundring är vanligt och ett tecken på att regeringen vill ha 
kaos är att brandbilar inte skickades när museet brann i Kairo. Falkehed förklarar 
hur demonstranterna bildat en mänsklig kedja runt museet för att skydda 
konstskatterna mot förstörelse. (Falkehed 2011-01-30: 8ff.) 
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Jag har valt att ta upp en av Hammergrens artiklar separat för enligt min mening 
är rubriken missvisande och man får fel uppfattning om man inte skulle ha tagit 
sig tiden och faktiskt läst igenom hela artikeln. Rubriken lyder Mubarak besatt av 
Iran men artikeln handlar mest om ElBaradei där Hammargren refererar till 
diverse Wikileaks dokument. Långt ner i artikeln tas Iran upp och då kommer det 
fram att Mubarak är besatt av Iran på grund av att han ser det som sitt största 
strategiska hot. (Hammargren 2011-01-30: 11) Just ordvalet ”besatt” är 
tvivelaktigt på grund av att det är missvisande. Om man inte skulle läsa hela 
artikeln utan nöja sig med att läsa rubriken (som inte alls är helt orimligt om man 
inte är särskilt intresserad i frågan) så vore det väldigt svårt att komma till 
slutsatsen att han oroas över Iran. I detta sammanhang så skulle Mubarak fruktar 
Iran förklara situationen på ett klarare sätt. Här kan man även dra paralleller till 
Lippmans tankar om ordens tolkningsutrymme och även hans tankar om tidigare 
normativa uppfattningar. (se avsnitt 1.4.2 & 1.4.3)  

3.3.3 Egypten, en jämförelse mellan tidningarna 

Boströms text angående sprängdådet i Alexandria den 2 januari är ett bra exempel 
på den del av Lippmans teori som jag valde att kalla ”problemet med tidigare 
normativa uppfattningar” (Lippman 2007: 36). Denna text skrevs innan Egyptens 
folk tog ställning på Kairos gator och texten förmedlar en bild som tyder på att ett 
regimskifte i Egypten skulle vara förödande. En inställning som DN snabbt 
släppte.  
 
Våldsamheterna som förekommit tar upp den mesta av rapporteringen i båda 
tidningarna och tidningarna förmedlar en ganska oroväckande bild av 
händelseutvecklingen i Egypten.  
 
Båda tidningarna intervjuade Egypten experten Jan Henningsson och det finns en 
påtaglig skillnad mellan dessa intervjuer. När DN presenterar hans syn på 
skillnader mellan Tunisien och Egypten poängteras att Egypten är ett större land 
utan en lika stor välutbildad medelklass. Detta talar emot snabba förändringar i 
Egypten. (Kihlström 2011-01-27: 22) När SvD presenterar Henningssons syn på 
skillnaderna är det samma sak som nämns men det som DN valt att inte 
återberätta är citatet ”sen har Egypten en stor islamistisk och muslimsk rörelse 
som är utbredd sedan länge. Så är inte fallet i Tunisien.” (Jönsson 2011-01-27: 22) 

3.4 Mohammed Elbaradei 

Dr. Mohamed ElBaradei är mest känd för sitt arbete som generaldirektör för FN:s 
Internationella atomenergiorgan (IAEA). I oktober 2005 belönades ElBaradei med 
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sina medarbetare i IAEA med Alfred Nobels fredpris, för sitt arbete i att förhindra 
att kärnkraft ska användas i militära syften. (IAEA, ElBaradei)   

3.4.1 Mohammed ElBaradei, DN 

Egypten som skakats av demonstrationer sen den 25 januari rapporteras det flitigt 
om i slutet av analysperioden. Särkilt intresse har man för den förre IAEA chefen 
och nobelprisvinnaren ElBaradei. 12 artiklar tar upp Muhammad ElBaradei under 
denna tidsperiod och den första förekommer den 28 januari. Där nämns det bland 
annat att den 69-årige ElBaradei återvänt till sitt hemland och kan vara ett ansikte 
utåt för oppositionen. Det nämns samtidigt att dem journalister och aktivister som 
DN talat med inne i landet inte alls är särskilt imponerade av ElBaradei. Tarik 
Ewada, jurist på människorättsorganisationen Hisam Mubarak Center hade detta 
att säga om ElBaradei.  ”han bor ju inte ens i Egypten, utan i Wien, och vågar sig 
hit först när upproret redan har börjat. Nej, ElBaradei tillhör etablissemanget. Det 
här är ungdomarnas revolt.” (Ohlsson 2011-01-28: 16f.) Gång på gång så talas det 
om ElBaradei och generellt sett är det två bilder som förmedlas, den ena att detta 
kan vara oppositionens ledargestalt samtidigt som man måste ha i åtanke att 
ElBaradei är både kändare och mer populär utanför Egypten än i sitt egna 
hemland.  

3.4.2 Mohammed ElBaradei, SvD 

ElBaradei nämns vid namn 44 gånger under denna tidsperiod i sammanlagt 14 
artiklar, varav sju av dessa artiklar nämner hans nobelpris. ElBaradei framställs 
som en reformriktad ledare av Arvidsson (2011-01-28: 4), Björn Lindahl 
använder sig av rubriken Frän kritiker hemma igen (2011-01-28: 17) och 
Hammargren skriver ElBaradei har en ”sober och världsvan ledarstil.” (2011-01-
29: 6f.) Dem övriga artiklarna som tar upp ElBaradei följer liknande tankegångar 
och presenterar ElBaradei på ett liknande sätt. 

3.4.3 Mohammed ElBaradei, en jämförelse mellan tidningarna 

SvD framställer ElBaradei som Egyptens nästa hopp, även om det nämns att han 
är relativt okänd i hemlandet. ElBaradeis Nobelpris nämns i 25 % av DN:s artiklar 
och SvD nämner det i 50 % av artiklarna. När man går igenom det empiriska 
materialet blir det klart att SvD har lagt ner mer energi än DN för att presentera 
ElBaradei som person.  
 
Båda tidningarna har sett ElBaradei som en centralaktör och det blir ganska klart 
när man tittar på att i dem sammanlagt 18 artiklar som publicerades i SvD dem 
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sista fyra dagarna så nämndes ElBaradei i 14 av dem. DN publicerade 19 artiklar 
sammanlagt de sista fyra dagarna och Elbaradei nämndes i 12 av dem.  

3.5 Muslimska Brödraskapet 

Utrikesdepartementet menar att även fast det Muslimska Brödraskapet formellt 
sett är förbjudet i Egypten så är det till viss utsträckning tolererat. Det Muslimska 
Brödraskapet är den mest välorganiserade oppositionsgruppen i landet. Regimen 
har under de senaste decennierna utfört en stark politik emot islamistiska grupper. 
(UD: 2011, Egypten) 

3.5.1 Muslimska Brödraskapet, DN  

Muslimska Brödraskapet, den gamla folkrörelsen från 20-talet blev ett hett 
diskussions ämne i och med demonstrationerna i Egypten .  Brödraskapet förekom 
i sju olika artiklar de sista sex dagarna och nämndes vid namn tjugo gånger, Erik 
Ohlsson är den första som nämner Brödraskapet då han poängterar att dem 
bojkottat protesterna. Ohlsson menar att folkrörelsen är den enda politiska kraft 
som kan utmana Mubarak. (Ohlsson 2011-01-26: 10) Det är den 30 januari som 
det Muslimska Brödraskapet uppmärksammas ordentligt i DN. Där skrivs det 
klart och tydligt att det inte är en hemlighet att i fri tävlan om makten så skulle det 
Muslimska Brödraskapet vinna. Man talar även om freden med Israel som 
Muslimska Brödraskapet inte godkänner. (Shachar 2011-01-30: 10) Den sista 
januari är tidningarna fyllda med information om Brödraskapet bland annat att de 
likt många övriga oppositionspartier gett ElBaradei uppdraget att samtala med 
regimen. (Kihlström 2011-01-31: 6) Man får även läsa om ElBaradeis tankar om 
Brödraskapet, ELBaradei menar att president Mubarak svartmålat folkrörelsen i 
syfte att skrämma västvärlden. (DN 2011-01-31: 2)  
 
Avslutningsvis i detta avsnitt tänker jag citera DN:s Washington korrespondent 
Michael Winiarski när han svarar på frågan, vad innebär den Egyptiska revolten 
för mellanöstern? – Det finns en gemensam klangbotten i arabvärlden och den 
tycks denna gång inte främst vara ”islam” eller ”död åt israel”, utan drömmen om 
ett anständigare och friare liv utan korrumperade och auktoritära ledare. 
(Winiarski 2011-01-31: 9)  

3.5.2 Muslimska Brödraskapet, SvD 

SvD nämner Muslimska Brödraskapet vid namn sammanlagt 29 gånger i 13 olika 
artiklar. I en intervju så har SvD:s reporter talat med Abd Al-monem Abo Al-
fotouh som sitter i Brödraskapets ledande råd. Då menar Al-fotouh att i dagsläget 
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skulle ett val leda till att brödraskapet skulle vinna en jordskreds seger på 80 %. 
Om man skulle vänta och låta den demokratiska processen rulla på och nya partier 
och tidningar skulle få bildas så skulle stödet nog sjunka till 20-25% menar han. 
Den bakomliggande orsaken är enligt Al-fotouh att i dagsläget kan det egyptiska 
folket endast välja mellan det styrande NDP-partiet eller det Muslimska 
Brödraskapet. (Falkehed 2011-01-31: 9) 

3.5.3 Muslimska Brödraskapet, en jämförelse mellan tidningarna 

Det finns en skillnad i hur man presenterat Brödraskapet i tidningarna även fast 
den inte är uppenbar. Varken DN eller SvD har tagit en positiv eller negativ 
ställning till organisationen men DN har i en större utsträckning försökt framhäva 
att enligt många Egypter så är det en orättvis bild som väst har av organisationen, 
som till väldigt stor del var skapad av Mubarak själv. Samtidigt som Wolodarskis 
text Hur länge till? som kommer att presenteras i 3.7.1, tar upp det faktum att om 
det nu är demokrati vi vill se i regionen så spelar det absolut ingen roll vilken 
politik som Brödraskapet förespråkar så länge dem får rösterna. I båda tidningarna 
så uppskattar man organisationens popularitet mellan 20-30% i ett framtida val.  

3.6 Tunisien  

Enligt Utrikesdepartementet så tvingades president Ben Ali avgå och lämna landet 
på grund av de folkliga protesterna som drabbade landet kring årsskiftet 
2010/2011. Dem bakomliggande orsakerna till det som nu kallas 
Jasminrevolutionen sägs vara ökade livsmedelspriser, brist på respekt för 
mänskliga rättigheter, arbetslöshet och brist på demokrati. Inte heller här nämns 
startdatumet. (UD, Tunisien: 2011) 

3.6.1 Tunisien, DN 

Samma ledare skriven av Annika Ström Melin den 8 januari som refererades till i 
avsnittet med Algeriet tar även upp Tunisien. Detta är den första hänvisningen till 
den såkallade jasminrevolutionen överhuvudtaget och hon skriver om det 
dramatiska startskottet där den unga studenten tände eld på sig själv innan jul. 
(Ström Melin 2011-01-08: 4) Ohlsson berättar att bloggare och nätaktivister blivit 
arresterade och att journalister nekats tillträde in till landet. Dem bakomliggande 
faktorerna för uppropet rapporteras vara höjda matpriser och brist på arbete. 
(Ohlsson 2011-01-10: 14) 
 
”Pansar sätts in i Tunisien” skriver Erik Ohlsson. Nu har protesterna på allvar 
skakat Tunis. Ben Ali har hållit låg profil och för att lugna demonstranterna har 
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han avskedat regeringens inrikesminister. (Ohlsson 2011-01-13: 19) Dagen då 
Ben Ali's styre tog slut rapporterar DN att rykten börjar cirkulera att militären står 
på demonstranternas sida. Ben Ali har gått ut och meddelat att han inte kommer 
ställa upp i nästa val och beordrat att matpriserna ska sänkas. Många av 
aktivisterna är besvikna på omvärlden för att de inte verkar vara intresserade i 
deras frihetskamp. ”Skulle det som händer i Tunisien istället hända i Iran, då 
skulle världens medier ha haft det överst på agendan” menar en bloggare. 
(Ohlsson 2011-01-14: 16) Den 15 januari kom nyheten att Ben Ali har lämnat 
ifrån sig makten och att premiärministern tagit över. Enligt utomstående källor har 
upp till 66 personer mist livet. (Ohlsson 2011-01-15: 16)  
 
Från och med den 16 januari börjar en väldigt positiv och förhoppningsfull 
rapportering från Tunisien med slag ord som ”hopp om frihet” (DN 2011-01-16: 
02) En ledare i DN med namnet Tunisien: med en doft av jasmin där man nämner 
valet som hölls i Algeriet 1988 då islamisterna vann. Artikeln förklarar att det inte 
riktigt finns något som tyder på att Tunisien skulle hamna i ett liknande scenario. 
(Johnsson 2011-01-18: 4) 
 
Ohlsson rapporterar från Tunisien där han menar att människor börjat gå tillbaka 
till jobben och hur militären får jasmin blommor nerstoppade i gevärspipan. Det 
är en väldigt lugn och optimistisk bild som framställs. (Ohlsson 2011-01-21: 20) 
Den positiva bilden fortsätter när man den 22 januari får läsa att militären inte bär 
vapen längre. Berglund citerar en man vars namn är Ali som har detta att säga 
”men likväl som vi lyssnar på guds ord, lyssnar vi också på den vädjan som ber 
oss att undvika extremism.” (Berglund 2011-01-22: 31)  
 
Dagens Nyheter rapporterar även att Rashid Ghannouchi ledaren för den 
islamistiska al-Nahda rörelsens återkomst oroar vissa kvinnorättsgrupper. Han 
själv menar att han inte aspirerar på presidentposten. Exilledaren är på pappret 
fortfarande livstidsdömd för sammansvärjning mot den förra tunisiska regimen. 
(TT, AFP Tunis 2011-01-31: 16) 

3.6.2 Tunisien, SvD 

Första gången som SvD väljer att rapportera om det som kom att bli känt som 
jasminrevolutionen var den 11 januari då man fick veta att 14 personer har 
omkommit i sammandrabbningarna. ”De flesta av de dödade demonstranterna var 
ungdomar som protesterade mot den höga arbetslösheten. Enligt myndigheterna 
ligger dock våldsamma extremistgrupper bakom oroligheterna. ” (TT, Reuters, 
AFP 2011-01-11: 12) De kommande dagarna så rapporterar SvD likt DN om Ben 
Ali's försök att lugna folket genom att sparka sin inrikesminister och att alla som 
arresterats till följd av demonstrationerna ska släppas fria (TT, AFP 2011-01-13: 
17) samt att Ben Ali inte ska ställa upp i nästa val. (SVD, TT 2011-01-14: 14) 
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I och med Ben Alis fall så börjar man se en skillnad mellan de två tidningarnas 
sätt att rapportera händelserna. Den 15 januari så förmedlas nyheten om Ben Alis 
flykt från landet. Men Bitte Hammargrens artikel innehåller en rad oklara 
uttalanden. Hon talar om att så här snabbt brukar inte arabiska diktaturer falla, det 
är svårt att förstå vilka andra lyckade arabiska revolter hon syftar på i modern tid. 
Hon säger att Ben Ali blev av med makten som han fick den, genom en statskupp. 
(Hammargren 2011-01-15: 28f.) 
 
16 januari löd rubrikerna Tunisien i Kaos ”Plundrare drar fram i oroligt land.”   42 
fångar ska ha omkommit i en fängelsebrand. Ett tiotal fångar har även dödats 
under ett flyktförsök. Dem kaosartade situationen skylls på individer som är 
trogna till Ben Ali samt kriminella organisationer. (Almqvist 2011-01-16: 18f.)  
 
Claes Arvidsson skriver i sin ledare ”Tunisien första brickan i arabiskt domino.” 
Han skriver att ”Ben Ali har flytt sin kos och kaos växer.” Han menar att det 
politiska vakuum som uppstått gör så det våras för islamister eller militärkupp. 
(Arvidsson 2011-01-17: 4) 

3.6.3 Tunisien, en jämförelse mellan tidningarna  

Bilden som förmedlas den 15-16 januari skiljer sig en hel del från varandra. DN 
har en positiv nyans i sin rapportering efter Ben Ali's avgång, DN använder sig av 
kategoriseringen ”revolten i Tunisien” medan SvD kallar det ”Tunisien i kaos.” 
Rapporteringen fortsätter på samma vis till den 20 januari. DN kräver EU:s 
engagemang för ett fritt Tunisien medan SvD talar om en islamistisk statskupp 
samt om plundringen i allmänhet. Om man skulle tala i termer från 
medieforskningen skulle man kunna säga att DN tenderar att använda sig utav en 
form av freds journalistik i större grad än SvD i detta sammanhang. Jag skulle 
dock inte mena att DN använder sig av fredsjournalistik för om man tittar på en 
annan av huvudpunkterna i fredsjournalistiken, där man menar att det alltid finns 
flera olika inblandade aktörer så har SvD gjort ett bättre jobb i att förklara vilka 
olika grupper som kommer slåss om makten. SvD fortsätter även sin kritik emot 
EU:s samarbete med Ben Ali's Tunisien som enligt Unionen var på rätt väg.  

3.7 Övergripande kvalitativ idéanalys av ledarna 

Dem afrikanska länderna tenderar att kräva demokratiskt styre i allt större 
utsträckning menade den osignerade ledaren En bättre värld publicerad den 22 
januari i DN och tog upp Afrobarometerns studie om demokrati som 
presenterades på ett Sida seminarium. 20 länder har studerats där 70 % av 
befolkning menar att de vill ha demokrati. Dock bör man vara kritisk till studien 
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på grund av att inget Nordafrikanskt land är med i studien samt att det inte 
framgår vad som menas med demokrati och till vilket pris. (DN 2011-01-22: 2)  
 
Ledaren med namnet Diplomatisk randstat försöker förklara varför den svenska 
regeringen haft en så dålig insyn i vad som skulle ske. Problemet man hänvisar till 
är att i och med stängningarna av ambassader så är vi beroende av andra källor. 
Man poängterar dock att det inte enbart är den styrande regeringens fel och att 
redan för 10 år sedan stängdes ambassaden i Tunisien av den Socialdemokratiska 
regeringen. (DN 2011-01-28: 2) 
 
Peter Wolodarskis ledare Hur länge till är den text som enligt mig till störst del 
bygger på ideologisk övertygelse. Där går han till attack mot väst sätt att hantera 
regionen och hänvisar till historien utförligt. Han gör ett starkt argument om 
varför vi i västvärlden har ett ansvar för regionens situation och vilka 
konsekvenser vår stabilitets politik haft. Wolodarski är den enda som nämner 
vilka förutsättningar Egypten hade under 60-talet då Egypten och Sydkorea hade 
ungefär lika hög levnadsstandard. Medan Sydkorea därefter gått över till en 
teknikbaserad exportekonomi är Egypten fast i en turist- och jordbruksekonomi. 
Han går vidare och fördömer passiviteten hos de västerländska stater när 
Mellanösterns och Nordafrikas folk ännu en gång skriker efter frihet. Han 
likställer vår nervositet för islamistisk kontroll av regionen som kinesernas 
propaganda maskin som rättfärdigar deras kränkning av mänskliga rättigheter. Det 
näst sista stycket i artikeln sammanfattar Wolodarskis ståndpunkt väl och därför 
har jag valt att citera den 
 

– Det finns en befogad nervositet för att extremister väntar runt hörnet i flera av de länder 
som nu skakas av politisk turbulens. Men rädslan för religiösa fundamentalister kan i 
längden aldrig motivera stöd till andra förtryckare, även om fiendens fiende i stunden kan 
verka bättre än fienden. (Wolodarski 2011-01-30: 4) 

 
Richard Swartz som är en fristående journalist skrev en text som säger emot 
majoriteten av det material som DN tidigare publicerat. Swartz ledare Unga arga 
män är kritiskt till den positiva framställningen av händelseförloppet som DN 
koncentrerat sig på. Inställningen att demokrati i princip är ett faktum syns inte 
till. Swartz menar att slaget kanske inte alls är vunnet. Den stora maktapparaten 
som höll Ben Ali vid makten finns kvar, och poängterar att det inte var förrän 
armén bytte sida som diktatorn störtades. Swartz hänvisar till kommunismens fall 
i Östeuropa där vissa stater behöll den starka maktapparaten. Det som är 
uppenbart i artikeln är dock att istället för att mena att fundamentalister eller 
liknande inslag skulle vara det största hindret för en demokratisk utveckling så 
pekar han på att det gamla maktkomplexet inte kommer släppa ifrån sin makt.  
 

− Militären kommer att som folkhjältar återvända till kasernerna, så sent som i går en del av 
Ben Alis maktapparat. Komprometterade politiker och byråkrater kommer att erbjuda sina 
tjänster på nytt. Deras chanser till ett jobb är goda. Vem skulle annars kunna utföra det? I 
ett land där bara ett litet fåtal är skolade i förvaltningens eller demokratins procedurer? En 
del av nationen kommer att acceptera sådana nödlösningar, andra att radikalt vilja gå vidare 
och utplåna också de allra sista resterna av den gamla regimen. 
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Det senare är dock lika orealistiskt och omöjligt som att en fullfjädrad tunisisk demokrati 
likt en fågel Fenix skulle kunna stiga upp ur diktaturens ruiner. Sådana metamorfoser 
inträffar bara i sagans värld. Och varje revolution är en mycket kort saga med högst ovisst 
slut.  (Swartz 2011-01-22: 4) 

 
Här så skiljer sig DN:s ledarskribenter från majoriteten av själva 
nyhetsrapporteringen. Om vi ska tala i termer som parametrar. Man får andra svar 
på frågor likt ”tror man på en positiv utveckling i regionen” eller ”vilken syn har 
skribenten på islam?” Swartz tar inte upp islam och Wolodarski menar att 
islamisering är positivt så länge det har folkets stöd. Både Wolodarski och Swartz 
argumenterar väl för sin tes om utvecklingen i regionen samtidigt som båda har ett 
pessimistiskt förhållningssätt till det hela. Wolodarski menar att vi EU länder 
troligtvis är dessa länders största hinder för en demokratisk utveckling och Swartz 
pekar på den stora maktapparaten som kommer kväva folkets makt. Wolodarski 
menar även att den rådande situationen till stor del är orsakad av västvärldens 
stabiliserings politik. Den enda texten som verkar se islamisering som ett problem 
i sig var Boströms text om sprängdådet i Alexandria innan demonstrationerna 
började. (se 3.3.1)   
 
Annika Ström Melins ledare verkar dock tro på en positiv utveckling i regionen så 
länge EU blandar sig in i händelseutvecklingen. Hon har ett stort förtroende för 
Ashton och EU och kräver europeisk inblandning i sin text Skicka en demokratisk 
insatsstyrka.  (Ström Melin 2011-01-26: 4) 
 
Om man nu istället tittar på ledarna under samma tidsperiod publicerade i SvD så 
är det en liknande tankestruktur men med en större skepticism som framställs. 
Claes Arvidssons ledare Frihetens vind blåser över arabvärlden börjar med den 
lite förvånande mening ”jag kan äntligen säga vad jag tycker!” Till skillnad från 
hans tidigare texter verkar han nu tro på en möjlig demokratisk utveckling i 
regionen. Han nämner lite hastigt att EU gullat med despoterna och ingenting i 
texten motiverar hans nya tolkning av situationen och inte heller varför han inte 
kunde säga vad han tyckte innan. (Arvidsson 2011-01-29: 4)  
 
Martin Jönssons ledare revolution i realtid tar upp hur fantastiskt den nya 
idéströmmen i Nordafrika är. Han menar att det som började som spontana 
protester för drygt en månad sen i Tunisien (när det i verkligheten började för ca 
sex veckor sedan) har spritt sig som en löpeld. Dock bör det poängteras att 
Jönsson inte skrivit något angående ämnet tidigare så även om tidningen i sig 
verkar förändrat sin syn på händelserna så har möjligtvis inte han det. (Jönsson 
2011-01-30: 2) Jönsson kommer inte med några slutsatser i hur det hela kommer 
eskalera men har en väldigt positiv syn på händelserna i sig. 
 
I sektionen Brännpunkten har SvD publicerad en text skriven av Mikael Eriksson 
forskare inom freds- och säkerhetsfrågor i totalförsvarets forskningsinstitut. Där 
förklaras det att Mubaraks tid är räknad samt att dem utomstående aktörernas 
intresse blir allt mindre väsentliga. Militären byter sida samtidigt som hela 
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regionen skakar. Det finns mycket på spel för västvärlden och att det är dags att 
visa ett tydligt stöd för demonstranterna. Oavsett hur detta kommer sluta måste 
EU inse att framväxten av demokrati och folkligt uppror är ett faktum samt att 
man nu tvingas att spela efter dem nya reglerna. (Eriksson 2011-01-31: 5) 
Eriksson driver en liknande tes som Wolodarski att stabilitetspolitikens era är 
över.  
 
SvD:s ledare är försiktigare i sina förklaringar av händelserna. Ingen av 
ledarskribenterna kan anklagas för att ha en negativ syn på islamiseringen och 
inga egentliga bilder målas upp för hur framtiden kommer att se ut. Det SvD:s 
skribenter har gemensamt är att den rådande världsbilden är i drastisk förändring 
och att vi bör förbereda oss inför det.  

3.8 Övergripande kvantifiering 

Den 17 december, som var startskottet i Tunisien nämns endast i tre av dem 63 
texterna som DN publicerat om ämnet, alltså 4,76 % av artiklarna. SvD nämner 
det faktiska datumet fem gånger av dem 46 publicerade texterna, procentuellt blir 
det 10,87% av texterna. Det var den 12 januari som båda tidningarna valde att 
nämna startskottets datum för första gången. Jag har valt att använda mig utav alla 
artiklar publicerat om ämnet på grund av att majoriteten av dem tar upp flera 
länder och väldigt få talar om enstaka händelser i enstaka länder. 

3.8.1 Övergripande kvantifiering, tidsperioden 17-31 december 

Denna tidsperiod är både ointressant och otroligt intressant av samma anledning. 
Båda tidningarna i fråga misslyckades att ens nämna vad som hade hänt i 
Tunisien. Rapporteringen som rimligtvis kunde ha startat den 18 december 
förekom inte alls och det tog tre veckor innan händelserna nämndes. Detta 
indikerar att demonstrationerna i sig inte hade ett tillräckligt högt nyhetsvärde och 
att rop efter frihet inte fångar tidningarnas intresse i någon större utsträckning.    
 
Det gör denna tidsperiod i fråga meningslös i den mån att det inte finns något 
material att analysera, men till viss mån förklarar bristen av material mer än 
någonting annat. Här blir det även uppenbart vilket problem bristen av direkta 
erfarenheter har (se avsnitt 1.4.1). Sista analysdagen i denna period är trotts allt 
endast två veckor från Ben Ali's fall och 15 % av svenska folket tror (om vi antar 
att någon av dessa tidningar är deras enda nyhetskälla) att Tunisien är samma 
gamla turistort utan någon form av politiskutveckling. Här ser man direkt 
problemet med att låta nyhetstidningar styra ens världsbild för att om redaktören 
inte väljer att ha med ett ämne är det som om det aldrig skedde. (Lippman 2007: 
15ff.)  
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3.8.2 Övergripande kvantifiering, tidsperioden 1- 10 januari 

DN använde sig av ca 1000 ord sammanlagt under denna tio dagars period för att 
rapportera om händelserna med. SvD använde inte ett enda ord trotts att det 
tunisiska upproret är inne i sin tredje vecka.  
 
På grund av att det i princip inte finns något material i denna tidsperiod heller så 
kan inte någon större analys göras. Det enda uppfattning av det som sker DN:s 
läsare kan ha fått under denna tidsperiod är att Tunisien är behov av yttrandefrihet 
medan eventuella förändringar i Egypten skulle med störst sannolikhet leda till 
islamisering (se Boströms text i avsnitt 3.3.1).   

3.8.3 Övergripande kvantifiering, tidsperioden 11-20 januari 

Under denna tidsperiod använde båda tidningarna ca 2000 ord två dagar efter Ben 
Ali´s fall. 1600 ord är ca en helsida i tidningsform utan bilder. DN fortsatte att 
publicera ca 1500-2000 ord per dag om händelserna medan SvD drog ner på 
rapporteringen igen efter den 16 januari. 
 
Figur 3.8.3.1 

DN har även publicerat fler artiklar om händelserna under denna analysperiod och 
det är endast den 11 januari då DN inte tog upp händelserna som SvD hade fler 
publicerade artiklar om revolterna. 
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Figur 3.8.3.2 

 

3.8.4 Övergripande kvantifiering, tidsperiod 21-31 januari 

Mellan den 21-31 januari så förekom majoriteten av rapporteringen om 
händelserna. DN använde sig av sammanlagt 17142 ord under dessa elva dagar 
medan SvD använde sig av 19253 ord. Denna tidsperiod går alltså SvD om DN i 
antal ord för att rapportera om händelserna med. Från och med den 28 januari så 
började rapporteringen uppmärksammas i större utsträckning. Den bakomliggande 
orsaken är att våldet eskalerade drastiskt i Egypten.   

 
Figur 3.8.4.1 
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4. Slutsats 

Det som dem första tre veckorna visar är att det inte var modet hos Tunisiens 
ungdomar som främst fångade journalisternas intresse. Även fast Tunisien 
skakades av demonstrationer som inte tidigare skådats så hade det inte ett 
tillräckligt stort nyhetsvärde. Det var inte förrän det började bli uppenbart att ett 
maktskifte skulle ske som intresset började. Man nämnde inte oroligheterna alls 
från DN:s sida förrän den 8 januari, då hade Tunisiens uppror ägt rum i tre veckor 
och rapporteringen började inte förrän sex dagar innan Ben Ali's fall. SvD började 
med sin rapportering tre dagar innan Ben Ali's avgång. Angående nyhetsvärdet av 
demonstrationerna måste jag nog dra slutsatsen att de inte alls var särskilt högt 
prioriterade medan att dem faktiskt lyckades anses ha ett relativt högt 
nyhetsvärde. Det är inte helt orimligt att anta att om Ben Ali's maktapparat lyckats 
slå ner demonstrationerna efter två veckor så skulle läsarna inte alls ha blivit 
informerade om denna unika händelse i Tunisiens historia. Här ser vi hur 
problematiskt bristande erfarenheter är, om medieföretagen styr vår världsbild och 
inte förmedlar händelser så blir det som om dem aldrig skett. En annan slutsats vi 
kan dra från kvantifieringen är att även om Tunisiska röster inte blir hörda så finns 
det ett stort intresse för Egypten. Detta kan dock även vara på grund av att 
tunisierna redan hade lyckats störta sin regent innan demonstrationerna började i 
Egypten. En annan förklaring kan vara Egyptens strategiska roll i regionen. 
Samtidigt talar man inte lika positivt angående förändringar i Egypten som i 
Tunisien.    
  
Bilderna som förmedlas skiljer sig inte så mycket i det stora hela mellan de två 
tidningarna. Även fast rapporteringen tid för tid har skilts från varandra så har 
dem två tidningarna lyft fram relevant information som gått emot deras 
huvudsakliga ståndpunkt. Det finns skillnader som vi sett mellan dem två 
tidningarnas syn på EU:s roll, DN kräver Europeisk inblandning medan SvD är 
mer kritiska och ofta poängterar tidigare misstag. DN tenderar att vilja skapa 
opinion för Europeisk inblandning och hjälp till situationen medan SvD inte 
verkar försöka motivera några konkreta handlingar. 
 
Den största skillnaden som man kan se är att efter Ben Alis fall i Tunisien så har 
SvD målat upp en mer kaotisk bild av händelserna. Detta stämmer även för 
Egypten. Generellt kan man säga att DN har förmedlat vad dem tror och tycker 
bör ske medan SvD förmedlat vad dem sett. DN har haft en väldigt positiv syn på 
händelseförloppet i sig och även dem inblandade aktörerna. Angående Egypten så 
presenterade SvD dock ElBaradei som den självklara personen på 
presidentposten.   
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Ingen av tidningarna kan bli anklagade att använde sig av ord som har ett väldigt 
stort tolkningsutrymme även fast vissa ordval har varit tvivelaktiga. Tidigare 
normativa uppfattningar har onekligen styrt rapporteringen och dessa 
uppfattningar har styrt hur man valt att presentera händelseförloppet. 
 
Det går inte att mena att någon av tidningarna har använt sig av fredsjournalistik 
när man diskuterar rapporteringen i sin helhet. Ytterst lite av rapporteringen har 
lyft fram dem bakomliggande orsakerna till händelserna. Man har inte i någon 
större nivå förklarat till exempel hur den såkallade stabilitetspolitiken påverkat 
den nordafrikanska befolkningen och inte heller vilka aktörer som är inblandade 
och till vilken utsträckning. Man har nämnt EU:s ansvar men inte gått in på det på 
djupet. Även fast DN försökt förklara de övergripande händelserna så kan man 
inte mena att dem gjort det i den utsträckning som fredsjournalistiken kräver för 
att man ska få en god förståelse av vad som skett. I slutändan så är den 
huvudsakliga förklaringen till revolterna inte de auktoritära regimer som styrt 
länderna utan man presenterar främst höjda matpriserna och hög arbetslöshet som 
de ledande orsakerna. Det är nog ingen tvekan om att dessa faktorer var det som 
till slut blev för mycket men decennier av förtryck har onekligen med det hela att 
göra.  
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