
Anna Roosvall

Utrikesjournalistikens  
antropologi
Nationalitet, etnicitet och kön  
i svenska tidningar



2

© Anna Roosvall
Omslag  Ragnar Dybeck
(Leonardo da Vincis originalteckning L’uomo vitruviano
finns på Galleria dell’Accademia i Venedig)
Form Runar Thinning
Akademitryck AB, Edsbruk, 2005
ISSN 1102-3015
ISBN 91-88354-09-1
ISRN SU-JMK-AVH-05/25-SE



3

Innehåll

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ___________________________________________ 3
FIGUR OCH TABELLFÖRTECKNING ______________________________________ 8

FÖRORD 10

1. INLEDNING 12
UTRIKESJOURNALISTIK OCH KARTOGRAFI _______________________________ 14
EN KARTLÄGGNING AV UTRIKESSIDORNA. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR _______ 15

Syfte och frågeställningar _______________________________________ 17
OCH NU GÅR VI UTRIKES ___________________________________________ 18

Informationsordningen. Förutsättningar och rapportering ______________ 19
Nya och gamla utmaningar _____________________________________ 23

KOMMUNIKATION SOM RITUAL ______________________________________ 26
STUDIENS DISPOSITION ____________________________________________ 29

2. JOURNALISTIK, KUNSKAP, MAKT OCH DE ANDRA.  
TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 32
DISKURSTEORI __________________________________________________ 32

Diskurs och  förändring ________________________________________ 33
Gränser, utestängning, förbud ___________________________________ 35
Makt/Kunskap och sanning _____________________________________ 36
Subjekt/kroppar ______________________________________________ 39

MYTER  ________________________________________________________ 41
NATIONALITET, ETNICITET OCH KÖN __________________________________ 45

Nationalitet _________________________________________________ 45
Etnicitet ____________________________________________________ 49
Nationalitet, etnicitet och kön ___________________________________ 51

MENING OCH SKILLNAD ___________________________________________ 54
Perspektiv på mening och skillnad ________________________________ 55
Annangörande, kategorisering och diskriminering ____________________ 57
Stereotyper __________________________________________________ 59
Fetischism __________________________________________________ 62
Öst-väst (nord-syd) ___________________________________________ 63



4

JOURNALISTISK DISKURSPRODUKTION _________________________________ 66
Journalistiken och sanningen ____________________________________ 67

3. TEXTEN SOM KONSTRUKTION OCH PRAKTIK. 
METODOLOGI OCH TILLÄMPNING 70
FORM OCH INNEHÅLL. FRÅN GENRE TILL DISKURSTYP ______________________ 70
DISKURSANALYS _________________________________________________ 73

Den medierade diskurstypen. Tillvägagångssätt och tillämpning __________ 78
Genre ___________________________________________________ 80
Perspektiv _______________________________________________ 80
Röster __________________________________________________ 81
Stil _____________________________________________________ 81
Tilltal ___________________________________________________ 82
Närhet/avstånd till händelse/förlopp ___________________________ 82

KRITISK LINGVISTIK ______________________________________________ 84
Transitivitetsanalys ____________________________________________ 85
Modalitetsanalys _____________________________________________ 89

BILDER OCH MYTER. BILDANALYS _____________________________________ 90
KVANTITATIV METOD ______________________________________________ 92
MATERIAL OCH AVGRÄNSNINGAR _____________________________________ 94

4. UTRIKESJOURNALISTIKENS ANATOMI  98
TIDNINGAR, NYHETSURSPRUNG, ARTIKELSTORLEK _________________________ 98
UTRIKESJOURNALISTIKENS DISKURSTYPER _____________________________ 102

Utrikes På plats-narrativ  ______________________________________ 105
”Transsylvanien stridsäpple” _________________________________ 105
”Hetsig debatt efter änkebränning” ___________________________ 107

Utrikes Elithändelserapport  ____________________________________ 110
”Västtyskland. Kohl vald på nytt av ett CDU i kris”  _______________ 110
”Santer i ordkrig med svenska EU-skeptiker” ____________________ 112

Utrikes Katastrofhändelserapport ________________________________ 114
”Demonstranter sköts av polisen” _____________________________ 115
”Sex dödade i bombattentat” ________________________________ 116

Utrikes Lägesrapport  _________________________________________ 119
”Fördömandet av Nigeria växer efter hängningarna”  
(SvD, mån 13/11 1995) ____________________________________ 120
”Tamilsk tigrinna dödad i strid” ______________________________ 121

Utrikes Kommentar __________________________________________ 123
”Venezuelas kris alltmer operettmässig” ________________________ 124
”Irak öppnar dörren för Blix. Saddam Hussein accepterar…”  _______ 126

Utrikes Bildnotis  ____________________________________________ 128



5

”Svanar på väg mot vinterviste” ______________________________ 128
”Äggkastning” ___________________________________________ 130

Utrikes Citatnotis ____________________________________________ 132
Diskurstypernas uppträdande på tidningssidorna  ____________________ 136

Tendenser till skillnader relaterat till diskurstyper och regioner _______ 140

5. ANATOMI, KARTOGRAFI OCH ANTROPOLOGI. 
UTRIKESSIDORNA 1987, 1995 OCH 2002  144
1987 _________________________________________________________ 148

Världsordningen _____________________________________________ 148
På tidningsagendan denna vecka _____________________________ 148

Diskursordningen  ___________________________________________ 149
Utrikesvärldens karta och befolkning _____________________________ 150

Utrikesidornas världskarta __________________________________ 150
Anthropos – människan ____________________________________ 151

1995 _________________________________________________________ 152
Världsordningen _____________________________________________ 152

På tidningsagendan denna vecka _____________________________ 154
Diskursordningen. En ny sidavgränsning, en ny diskurstyp ____________ 154
Utrikesvärldens karta och befolkning _____________________________ 157

Utrikessidornas världskarta __________________________________ 157
Anthropos – människan ____________________________________ 159

2002 _________________________________________________________ 160
Världsordningen _____________________________________________ 160

På tidningsagendan denna vecka _____________________________ 161
Diskursordningen. Ytterligare en ny diskurstyp,  
ytterligare subjektivisering och  exotisering _________________________ 162
Utrikesvärldens karta och befolkning _____________________________ 163

Utrikessidornas världskarta __________________________________ 163
Anthropos – människan ____________________________________ 165

RELATIONER MELLAN KÖN, REGIONER OCH DISKURSTYPER  
1987, 1995 OCH 2002 ____________________________________________ 167

Kön och region ______________________________________________ 167
Kön och diskurstyp __________________________________________ 171
Region och diskurstyp ________________________________________ 175

ANATOMI, KARTOGRAFI OCH ANTROPOLOGI.  
CENTRUM, PERIFERI OCH VITA FLÄCKAR _______________________________ 180

6. BILDEN I TEXTEN, TEXTEN I BILDEN 186
”ETT DYGN I VÄRLDEN” ___________________________________________ 187

Världskartor, världsbilder ______________________________________ 191
Befolkningen. Nationalitet, kön, namn, kropp ______________________ 194



6

KVINNOR I BILDNOTISERNAS MYTISKA VÄRLD ___________________________ 200
Danmark. ”I snö och lust”  _____________________________________ 202
Algeriet. ”Val i Algeriet”  _______________________________________ 204
England. ”Var god skölj!”  _____________________________________ 206
Sydafrika/Nigeria. ”Tröst för missen”  _____________________________ 208
Tyskland/Nigeria  ____________________________________________ 210
England ”Hela hovet stormar”  __________________________________ 213
Algeriet. ”Spänt inför valet”  ____________________________________ 215
Bildnotiser och kvinnorepresentation  
– exotism och patriarkala strukturer ______________________________ 217

EN BILD I BILDEN. MÄKTIGA MÄN FRÅN MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA ____ 222
Mäktiga män från Mellanöstern och Nordafrika _____________________ 226

Tunisien 1987 ___________________________________________ 227
Algeriet och Israel 1995 ____________________________________ 232
Irak, Iran, bin Ladin och Turkiet 2002 _________________________ 235

Fetischism och orientalism. Representation av bilder i bilder  
från Mellanöstern och Nordafrika ________________________________ 241

BILDER AV DE ANDRA – TABUERING, ÖVERVISUALISERING  
OCH EN  PÅTVINGAD KNAPPHET _____________________________________ 246

7. TID, PLATS, MÄNNISKA 252
MOSKVA, SÖNDAG. INGEN NYORDNING PÅ GORBATJOVS BAL ________________ 255
NEW YORK, TISDAG. DOLD I RÖKEN __________________________________ 259
MOSKVA 1987. JELTSIN ÅNGRAR OCH BEKÄNNER  ________________________ 262
SÖNDAG. MANAGUA. I NICARAGUA HAR SANNINGEN TVÅ ANSIKTEN ___________ 266
NEW YORK, MÅNDAG. ”HÖJD FÄRDTAXA ÄR RASISM” ______________________ 269
JERUSALEM, TORSDAG. GRAVFYND ORSAKAR GROTTSTRID __________________ 272
LONDON/MÅNDAG. ”HOVBETJÄNT VÅLDTOGS AV MANLIG KOLLEGA” __________ 274
PEKING/TISDAG. DISKUSSIONER UTVECKLAS TILL LÄXFÖRHÖR _______________ 277
MOSKVA/ONSDAG. PUTINS GROVA GRODA GENERADE PRESSEN _______________ 280
BUENOS AIRES/TORSDAG. EN STUKAD STAD SER LJUSET IGEN _______________ 283
KOLUMN/SÖNDAG 17 NOVEMBER. PLATSAR HALVMÅNEN BLAND STJÄRNORNA  
I EU-S FLAGGA? _________________________________________________ 287
MÄNNISKAN OCH MYTEN I TIDRUMMET _______________________________ 292

Plats som tid ________________________________________________ 292
Vi och de. Människorna på platsen _______________________________ 295
Formen. Rubrikkonstruktionen och diskurstyperna  __________________ 302
Tidningarna och tidskontexten __________________________________ 304
Sanningsattityder ____________________________________________ 308
Platsmyter, sanningsmyter _____________________________________ 312



7

8. SLUTDISKUSSION 314
SKILLNAD/LIKHET _______________________________________________ 318
LIKHET/SKILLNAD _______________________________________________ 322
UTRIKESJOURNALISTIKENS ANTROPOLOGI. FRÅGOR OCH SVAR _______________ 324

SUMMARY 328
THE ANTHROPOLOGY OF FOREIGN NEWS. NATIONALITY,  
ETHNICITY AND GENDER IN SWEDISH NEWSPAPERS _______________________ 328

The discourse types of foreign news ______________________________ 329
Anatomy, cartography and anthropology of foreign news ______________ 331
Pictures of the Others _________________________________________ 333
Time and space in the forefront _________________________________ 335
Further reflections ___________________________________________ 338

KÄLLFÖRTECKNING 342
Litteratur __________________________________________________ 342
Övriga källor _______________________________________________ 352
Undersökningsmaterial _______________________________________ 352

BILAGA 1. KODSCHEMA ___________________________________________ 353
BILAGA 2. TABELLBILAGA __________________________________________ 356



8

FIGUR OCH TABELLFÖRTECKNING 

Figurer

Figur  1. Nyhetsursprung, alla åren (%) ______________________________ 99 
Figur  2. Artikelstorlek, alla åren(%) _______________________________ 100
Figur  3.  Regionsindelning  ______________________________________ 146
Figur  4.  Världskarta, regionsindelning _____________________________ 147
Figur  5.  Regionsindelningens övriga kategorier _______________________ 147
Figur  6.  Fördelning av Diskurstyper 1987 (%) _______________________ 149
Figur  7.  Utrikessidorna som världskarta 1987. 
  Förekomst av Regioner i andel artiklar (%) ___________________ 150
Figur  8.  Fördelning av Kön i texterna 1987 (%) ______________________ 151
Figur  9.  Fördelning av diskurstyper 1995 (%) _______________________ 156
Figur  10. Utrikessidorna som världskarta 1995. 
  Förekomst av Regioner i andel artiklar (%) ___________________ 157
Figur  11.  Fördelning av Kön i texterna 1995 (%) ______________________ 159
Figur  12.  Fördelning av Diskurstyper 2002 (%) _______________________ 162
Figur  13.  Utrikessidorna som världskarta 2002. 
  Förekomst av Regioner i andel artiklar (%) ___________________ 164
Figur  14.  Fördelning av Kön i texterna 2002 (%) ______________________ 166



9

Tabeller

Tabell  1.  Andel artiklar som uppträder i respektive tidning 1987, 
  1995 samt 2002 (absoluta tal och kolumnprocent) ______________ 98
Tabell  2.  Relationen Nyhetsursprung – Tidning, 
  alla åren (kolumnprocent) ________________________________ 100
Tabell  3.  Relationen Artikelstorlek – Nyhetsursprung, 
  alla åren (kolumnprocent) ________________________________ 101
Tabell  4.  Relationen Artikelstorlek – Tidning, 
  alla åren (kolumnprocent) ________________________________ 101
Tabell  5.  Relationen Diskurstyp – Tidning, 
  alla åren (kolumnprocent) ________________________________ 137
Tabell  6.  Relationen Diskurstyp – Nyhetsursprung, 
  alla åren (radprocent) ___________________________________ 137
Tabell  7.  Relationen Diskurstyp – Nyhetsursprung, 
  alla åren (kolumnprocent) ________________________________ 138
Tabell  8.  Relationen Diskurstyp – Artikelstorlek, 
  alla åren (radprocent) ___________________________________ 139
Tabell  9.  Relationen Diskurstyp – Artikelstorlek, 
  alla åren (kolumnprocent) ________________________________ 139
Tabell 10. Förekomst av text i bild i längre artiklar och notiser  
  från olika regioner (antal) ________________________________ 223
Tabell 11. Förekomst av bild i bilden 
  (antal) _______________________________________________ 223



10

FÖRORD

Många har bidragit till mitt arbete genom åren. Det är därför många jag nu vill 
tacka. Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning har vid två tillfällen 

tilldelat mig stipendier som varit ovärderliga för studiens genomförande. Tack! John 
Söderbergs stiftelse har också bidragit med stipendium, för vilket jag är tacksam.

Många är också de kollegor som bidragit till mitt arbete. Av dessa vill jag främst 
framhålla vännerna fil lic Johan Cronström och fil dr Kristina Widestedt. Johan har 
kommit med många betydelsefulla tips och dessutom varit ett trevligt sällskap som 
rumskamrat under flera år. Kristina har läst och kommenterat flera kapitel, något jag 
sätter mycket stort värde på, och har dessutom fungerat som ett slags guide genom 
doktoranddjungeln för mig.

Ett stort kollektivt tack går vidare till deltagarna vid det högre seminariet på 
JMK, som under ledning av professorerna Jan Ekecrantz och Håkan Hvitfelt kom-
menterat mina manus och bidragit till intressanta diskussioner om såväl denna av-
handlings ämne som om annat. Jan Ekecrantz ska dessutom, tillsammans med Tom 
Olsson, ha tack för att ha låtit mig delta i flera forskningsprojekt, vilket varit lärorikt, 
inspirerande och roligt för mig.

Störst tack går till mina handledare docenterna Tom Olsson och Madeleine Kle-
berg. Tom, som varit med mig hela vägen, som är en ovärderlig kritisk och konstruk-
tiv läsare, vars uppslag aldrig sinar, och som var gång han sveper in i korridorerna på 
JMK för med sig en genomtrevlig atmosfär. Madeleine, som kommit in under resans 
gång, som blivit den som funnits på plats och haft tid för samtal och reflektioner, som 
outtröttligt läst och klarsynt satt fingret på svaga punkter, samtidigt som hon uthålligt 
har uppmuntrat och hejat. 

Tack också till Annacarin Persson för språkgranskning av den engelska samman-
fattningen och till Ragnar Dybeck för utformning av framsidan och av kartorna. Och 
tack till Lena Söderberg i JMK-biblioteket, som förutom att alltid ordna fram de böck-
er man behöver från de mest konstiga ställen, dessutom introducerat mig i qi-gong.

Slutligen går mina varmaste tack till mina föräldrar och min familj. Mina för-
äldrar, Kristina och Stellan Roosvall, har alltid stöttat, uppmuntrat och trott på mig, 
i detta projekt och i andra. Pappa Stellan har dessutom i just detta projekt korrektur-
läst. Tack! Tack till Mårten för många, långa och inspirerande samtal. Och tack till 
Mårten, Julia och Emilia för att de – utan att stå i opposition till avhandlingen – står 
för så mycket annat i mitt liv. De är mitt liv.

Stockholm i november 2004
Anna Roosvall



11

Han hade inlett med de sanna orden:  
Kaktusens hemland är förvisso  
icke Sverige.
 

 Om Benjamin Backe-Bengtssons föredrag 
 ”Där Saguaren bor”  ur Göran Tunströms  

De heliga geograferna, s 104
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1. INLEDNING

McCauley: Men vad är ni egentligen ute efter?
Bron: Anthropos (grekiska) betyder människa, logos (likaså grekiska) bety-

der lära. Läran om människan. Alla sorters humanvetenskaper hör förstås 
i någon mening dit, anatomi, historia, filologi, antropologi, språk, välj 
vad ni vill. Men den engelska antropologin är en vetenskap för sig. Man 
kan väl säga att jag studerar människan.

McCauley: Ja. Men vad är ni personligen ute efter?
Bron: Jag förstår inte frågan.
McCauley: Vad vill ni ha här som ni inte redan har?
Bron: Sergeant McCauley, om jag visste det skulle jag inte ha kommit hit.
McCauley: Varje människa vill väl något.
Bron (tänker efter): Ni har rätt. Varje människa har en drivkraft. Kanske 

söker jag efter friheten. Eller det ursprungliga. Det kanske inte finns? 
Många menar det. I så fall söker jag det annorlunda. Jag vill förstås ut-
veckla min vetenskap. Jag medger att det ligger en viss fåfänga i detta. Jag 
vill utmärka mig. Jag vill få erkänsla. Men det viktigaste är något annat. 
Det är att söka efter det som förenar oss människor. Jag kallar det för det 
ursprungliga.

Ur sergeanten stiger en lång och tröstlös suck.

Ur Agneta Pleijels Lord Nevermore, s 88

Utrikesjournalistiken har en egen antropologi, en egen lära om människan. Denna lära 
samspelar förstås med läran om människan på andra områden såsom exempelvis mu-
seologin, filmvetenskapen och den klassiska antropologin som vetenskapsområde. Kelly 
Askew (2002:11) skriver: ”If media, by definition, translate/negotiate/intervene between 
parties to effect understanding (as the dictionary definition of ‘mediate’ reveals), then 
they can be considered extensions of anthropology, a discipline devoted to the transla-
tion of cultures”. Utrikesjournalistiken har alltså inte bara en egen antropologi, utan 
liknar också antropologin, som disciplin (se även Hannerz 2004a:6, Ottosson 2004:62). 
Idag är det huvudsakligen CNN – tillsammans med Hollywood, MTV och andra glo-
bala medier – som representerar kulturer för majoriteten av världens befolkning (Askew 
2002:1). Utrikesjournalistiken utgör således tveklöst en stor och mycket viktig del av en 
övergripande diskurs om de Andra länderna och de Andra människorna. 



13

Vilka är då de Andra? Det beror förstås på vem jag själv är; var jag själv befin-
ner mig på jordklotet och när jag befinner mig där i historien. Var och när tillhör 
journalistikens huvudfrågor. Journalistik sysslar i grund och botten med att upprät-
ta olika tider och olika rum. Utrikesjournalistik upptas härvidlag särskilt mycket av 
rum, då rummets företräde är inbyggt i dess själva vara. Utrikesjournalistik behandlar 
det Andra rummet. Inte vårt nationella rum, vårt här, utan alla andra nationella eller 
internationella rum, samlade i en genre som definieras av att det som hänt inte hänt 
här, utan där. Sportsidorna i en tidning definieras av att de behandlar sport – det må 
sedan vara svenska sporthändelser, händelser från andra länder eller internationella 
händelser, det spelar ingen roll – och ekonomisidorna definieras av att de på liknande 
sätt behandlar ekonomi, men utrikessidorna bestäms alltså inte av något ämne som de 
behandlar, utan av att de behandlar saker som inträffat – eller inte inträffat – utanför 
moderlandets gränser. 

Så bestäms utrikessidorna i en tidning externt, gentemot andra sidor och andra 
sektioner i tidningen, men hur bestäms de internt, genom de olika typer av artiklar 
som konstituerar deras ordning? En särskilt påträngande del av den kunskap om Oss 
och de Andra som produceras och reproduceras i medierna, manifesteras på utrikes-
sidorna. Nationer och nationalitet är ständigt framhållna i sidvinjetter, rubriker och 
dårrader och genomsyrar över huvud taget texterna. Utrikessidorna är på detta sätt 
enhetliga om man jämför dem med andra tidningssidor, men utrikessidorna är också 
mångfald. Förutom att en mångfald av länder i bästa fall förekommer där, så före-
kommer också en mångfald av typer av texter. Där förekommer genrer som notiser, 
reportage, analyser, kåserier och nyhetsartiklar. Där finns perspektiv som kan vara 
exotiserande, naturaliserande eller analyserande. Där hörs röster från elitpersoner, 
från ”mannen på gatan”, från myndigheter, från journalisterna själva samt en hel del 
anonyma sammanfattande röster från nyhetsbyråer. Där frodas stilar som är målande, 
narrativa, protokollartade eller kommenterande. Där finns tilltal som är vardagligt, 
förkunnande, lärande eller frågande. Där förekommer olika grader av närhet/avstånd 
till händelser eller förlopp och vi möter också olika typer av händelser och förlopp. 
Några händelser utgörs av katastrofer som bombattentat, flygkrascher och naturkata-
strofer, medan andra kan utgöras av politiska händelser förknippade med samhällens 
elitskikt. 

Genrer, perspektiv, röster, stilar, tilltal och närhet eller avstånd till olika händelser 
eller förlopp blandas friskt på utrikessidorna, men de blandas inte hur som helst. De 
uppträder istället i regel i relativt stabiliserade konfigurationer. Dessa konfigurationer 
kallar jag diskurstyper. Sammansättningen av och stabiliteten i, eller förändringen av, 
diskurstyper på utrikessidorna konstituerar utrikessidornas diskursordning. Diskurs-
ordningen bestäms samtidigt externt gentemot andra närliggande diskursordningar.

Begreppet diskurstyp fångar in relationen mellan form och innehåll, en relation 
som är oupplöslig, och som just därför är av avgörande betydelse då texter studeras. 
Olika former eller formuleringsmönster kan antingen förstärka eller försvaga bety-
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delser, och har i vilket fall som helst en inverkan på betydelserna.Teun A. van Dijk 
(2002:41) skriver om form och innehåll (mening) att ”discourse is more than just 
meaning: meaning must be expressed in concrete words/…/and these words make 
up sentences, with their own syntax, and (in the press) their characteristic expression 
in letter type, layout, photos, place on the page…”. Här framhåller alltså van Dijk 
även bilders betydelse för bestämmande av diskurser. Morgonpressen, som fokuseras 
i denna studie, tillhör förvisso inte gräddan av bildmedierna, men den är ändå också 
ett bildmedium. Vid sidan av de vanliga fotografierna, som liksom texterna relaterar 
till olika genrer, perspektiv, röster, stilar, tilltal samt till närhet/avstånd till händelse/
förlopp, är kartan – detta nationens och nationalitetens flaggskepp – i detta avseende 
en stor företeelse i utrikesjournalistiken.

UTRIKESJOURNALISTIK OCH KARTOGRAFI
Kartografen Philppe Rekacewicz skriver i en introduktion till le Monde Diplomati-
ques kartsektion på nätet  i maj 2000 om kartor (http://mondediplo.com/maps/in-
troduction, läst 2003-09-02): 

A map is a minute representation of vast territories, is a truncated picture 
of reality. It is a lie by omission. Representation by symbols always means 
sacrificing information. Not everything that happens over an area of hund-
reds of thousands of square miles can be contained on a sheet of paper. The 
cartographer selects the items he wishes to represent on theoretical grounds. 
His job is to synthesise, simplify and omit, and his final product is a filtered 
document. Aspects that may be important – but are more usually concidered 
secondary or superfluous – are removed. The map is simplified to make it le-
gible. In so doing, the author imbues it with his own vision of the world and 
his own priorities. 

Rekacewicz ord skulle lika gärna kunna handla om journalistik, och särskilt om utri-
kesjournalistik. Utrikesjournalistiken är en minimal representation av ofantliga om-
råden, den utgör en stympad bild av verkligheten. Den är en lögn genom utelämnan-
de. Representation genom symboler innebär att information offras. Allt som händer 
inom ett område på hundra tusentals kvadratmil kan inte rymmas på ett pappersark. 
Journalisten väljer ut punkter han eller hon önskar representera på teoretiska grunder. 
Hans eller hennes jobb är att syntetisera, förenkla och utelämna, och hans/hennes 
slutprodukt blir ett filtrerat dokument. Aspekter som kan vara viktiga – men som 
oftast anses vara sekundära eller överflödiga – tas bort.  Journalistiken blir förenklad 
för att göra sig läsbar. Genom detta förfarande genomsyrar journalistikens egen syn 
på världen och dess egna prioriteringar de texter som den producerar. 

I kartografin är gränser, fast de markerar utkanter, absolut centrala. På samma 
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sätt utgör över huvud taget skillnad – identifierandet av vad som avgränsar det Ena 
från det Andra – en central del av meningsskapandet. En övergripande skillnad är 
den mellan ett tänkt Oss och ett tänkt de Andra. Denna skillnad kan komma till 
uttryck i skillnader mellan kvinnor och män, mellan Orienten och Occidenten, mel-
lan avvikande beteende och normalitet. Stuart Hall skriver att symboliska gränser är 
centrala för alla kulturer. ”Marking ’difference’ leads us, symbolically, to close ranks, 
shore up culture and to stigmatize and expel anything which is defined as impure, 
abnormal ” (Hall 1997b: 237). Paradoxalt nog leder detta till att olikhet/skillnad, blir 
något mäktigt, starkt och attraktivt just för att det är tabu och hotar den upprättade 
ordningen. Det som är socialt perifert befinner sig därför ofta symboliskt i centrum 
(Hall aa refererar Babcock, 1978). I studiet av utrikesjournalistik är de gränser som 
bör fokuseras inte bara kopplade till de diskurser – till exempel de olika perspektiv 
på de Andra – som kommer till uttryck där, utan även till hur diskursordningen dels 
gränsar till andra diskursordningar, dels byggs upp av olika diskurstyper som gränsar 
till varandra.  Denna undersökning sätter dessa gränser i centrum, samtidigt som de 
relateras till de gränser som ständigt är i strålkastarskenet i kartografin samt till den i 
meningsskapandet alltid centrala skillnaden mellan det normala och det Andra.

Rekacewicz (aa) menar att kartor ska förstås såväl geografiskt som historiskt. 
Om ett såväl geografiskt som historiskt angreppssätt gentemot kartor tillämpas, så att 
exempelvis kolonialhistorien spelar en viktig roll, så kan vi bli hjälpta att missta oss 
lite mindre då vi ska fastställa deras värde. Med ett sådant dubbelt angreppssätt defi-
nierar kartor arenan, positionerar aktörerna och hjälper oss på detta sätt att ställa de 
rätta frågorna, snarare än att ge oss svaren. Skulle världen angripas på ett liknande sätt 
på utrikessidorna så skulle utrikesjournalistiken alltså ge oss rummet, positionera ak-
törerna och hjälpa oss att ställa de rätta frågorna snarare än att ge oss svar. Det återstår 
att se vilka av artiklarna på utrikessidorna som eventuellt arbetar på detta sätt och hur 
dessa möjligen kan kopplas till olika tider och olika rum, såväl i själva de journalis-
tiska texterna som utanför dem, på tidningssidorna och i det övriga samhället.

EN KARTLÄGGNING AV UTRIKESSIDORNA.  
SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
I denna undersökning studeras utrikessidorna i fem svenska morgontidningar: Arbe-
tarbladet1, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Vestmanlands Läns Tidning och Metro. 
Tre nedslagspunkter används: 1987, 1995 och 2002. Från vart och ett av dessa årtal 
studeras utrikessidorna från en sammanhängande vecka. Valet av årtalen är världsord-
ningsrelaterat. 1987 rådde fortfarande det kalla kriget. Mellan 1987 och 1995 faller 

1 När Arbetarbladet förkortas används i denna text Arb, istället för den förkortning tidningen 
själv använder (AB , vilken inbjuder till förväxlingar med Aftonbladet).
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både Berlinmuren och Sovjetunionen, och Sverige går i början av 1995 med i EU. 
2002 i sin tur placerar sig efter vad som kommit att kallas för ”den 11:e september” 
(2001). Till grund för detta världsordningsrelaterade val av nedslagspunkter ligger ett 
antagande om att medierna och samhället inte kan ses som skilda från varandra; att 
medierna utgör en del av samhället och att de språkliga praktiker som kommer till 
uttryck genom medierna kan ses som sociala praktiker, och inte bara lingvistiska. För-
hållandet mellan medierna och det övriga samhället ses därmed som ömsesidigt, i den 
mening att medieinnehåll dels antas påverka, dels antas påverkas av det omgivande 
samhället (se Fowler 1991, Ekecrantz & Olsson 1994, Fairclough 1995).2 

Såsom utrikesjournalistiken kartlägger världen, så utgör denna undersökning i 
sig ett försök till en kartläggning; en kartläggning av utrikessidornas diskursordning. 
I angreppssättet finns en historisk dimension, då utrikesjournalistiken undersöks 
vid olika tidpunkter under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet. Undersök-
ningen bör i denna sin egenskap av kartläggning med historiskt angreppssätt, enligt 
Reakacewicz (aa) refererade resonemang, snarare bidra med upprättandet av relevanta 
frågor än att söka leverera färdiga svar.  Hur bör alltså utrikesjournalistiken i svenska 
tidningar undersökas? Vilka är de relevanta frågorna?

Den fråga som ställdes inledningsvis, ”vilka är de Andra?”, skrapar i detta hänse-
ende bara på ytan, även om den följs av relativiseringar och problematiseringar i rela-
tion till olika tids- och rumsaspekter.  De relevanta frågorna är snarast hur de Andra 
konstrueras i olika (tids- och rums-) kontexter samt vilka processer som åstadkommer 
olika konstruktioner av olika Andra i dessa olika kontexter. De processer som åsyftas 
är främst de (symboliska) representationsprocesser som förekommer i språkanvänd-
ningen, men även materiella processer som politiska förändringar kommer att ankny-
tas. 

En annan fråga som måste ställas när konstruktioner av nationellt/etniskt Andra 
studeras är frågan om kön. Liesbet van Zoonen (1994) skriver om behovet av att 
teoretisera mångfalden av relationer. Detta sker i stor utsträckning i den postkolo-
niala teoribildningen. Såväl nationalism som nationell identitet förstås allt oftare som 
bekönad (”gendered”, se Mc Clintock 1997, Woodward 1997) och de resonemang 
som Benedict Anderson (1992) förde om nationerna som föreställda gemenskaper 
har bland annat utvecklats av Ania Loomba (1998:215), som  menar att om nationen 
är en föreställd gemenskap så är den djupt bekönad. I föreliggande arbete görs ett för-
sök att teoretisera mångfalden av relationer inom ett i detta avseende tidigare relativt 
oteoretiserat område, nämligen utrikesjournalistiken, så att nationalitet, etnicitet och 
kön samt i viss mån även social skiktning och ålder – olika grundpelare i identiteten 
(i texten) – och olika roller och relationer beaktas i en analys. För inom såväl Oss som 
Dem är skillnad. Vi är ingen enkel entitet. Det är inte heller de Andra. 

2 Valet av årtalen och deras relation till världsordningen diskuteras närmare i kapitel 5.
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Syfte och frågeställningar
Syftet med avhandlingen är att identifiera, kartlägga och förstå den antropologi – den 
lära om människan – som återfinns på utrikessidorna i svenska morgontidningar. 
Viktiga parametrar i detta sammanhang är föreställningar om nationalitet, etnicitet 
och kön. Utrikesjournalistiken kan ses som ett textsystem som skapar sitt eget kun-
skapsobjekt: den andra människan, eller kanske snarare: de olika andra människorna. 
I detta skapande av kunskap hänger form och innehåll ihop. Förhållandet mellan 
utrikesjournalistiken som ett textsystem och som en antropologi är därför centralt i 
denna avhandling. Det studeras med hjälp av följande frågeställningar:

•Hur framställs kvinnor och män från olika delar av världen – av olika nationa-
litet och etnicitet – i utrikessidornas texter? 

•Vad har dessa framställningar med utrikesjournalistikens diskursiva praktiker 
att göra?

•Hur kan detta kopplas till ideologier, maktrelationer och kulturella värderingar 
i den sociokulturella kontexten?

•Hur konstitueras utrikesjournalistiken som textsystem internt, av de diskursty-
per som uppträder, och externt, gentemot andra närliggande textsystem?  3

Samtliga dessa frågeställningar fokuseras på skillnader respektive likheter mellan de 
olika tidpunkter som undersöks: 1987, 1995 och 2002. Här åsyftas alltså samman-
fattningsvis dels uttryck för annanhet, dels vad i dessa utryck som kan kopplas till just 
utrikesjournalistikens praktiker samt till deras samspel med omgivande samhälleliga 
kontexter. Vad kommer då denna undersökning att utifrån sitt syfte och sina fråge-
ställningar kunna visa? En beskrivning av etnografisk film ger några ledtrådar: 

To be helpful, recognition of the interactions of different cultural styles must 
be seen in relation to the larger purposes of ethnographic representation. 
Ethnographic film is different from indigenous or national film production in 
that it seeks to interpret one society for another. Its starting point is therefore 
the encounter of two cultures, or as some would put it, two ”texts” of life; and 
what it produces is a further, rather special cultural document. 

(MacDougall 2002:153)

David MacDougall framhåller här bland annat det specifika i att beskriva en kultur uti-
från, som antropologin och utrikesjournalistiken delar. Homi K. Bhabha (1990b:301) 
skriver på ett liknande sätt om etnografin överlag att den kräver att observatören är 

3 De första tre av dessa fyra frågeställningar korresponderar med Faircloughs (1995) beskrivning 
av de tre nivåer som ingår i den kommunikativa händelsen: text, diskurspraktik och sociokulturell 
praktik. Den fjärde frågan korresponderar med vad Fairclough kallar diskursordningen. Den 
kommunikativa händelsen och diskursordningen utgör enligt Fairclough diskursanalysens två 
kompletterande fokus. För en vidare diskussion, se metodkapitlet (kap. 3).
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en del av sin observation. På grund av detta måste kunskapsfältet bestämmas utifrån 
som ett ting, men som ett ting vilket innefattar en subjektiv förståelse av ”de infödda”. 
MacDougall framhåller dessutom att resultatet av denna typ av arbete blir en viss typ 
av kulturellt dokument. Ett dokument som alltså bestämts utifrån som ett ting trots att 
en observatör befinner sig ”på insidan”. Jag förväntar mig, i enlighet med dessa anta-
ganden att utrikessidornas representationer av de Andra länderna och de människor 
som bebor dem kommer att säga mer om (idéer om) Sverige och svenskhet, än om 
dessa Andra länder och personer. Gayatri Chakravorty Spivak (1978/2002:109) bely-
ser relationen mellan representationen av olika Andra och av ett själv:

Utanför (men inte helt och hållet) den internationella arbetsdelningens krets-
lopp, finns människor vars medvetande vi inte kan begripa om vi stänger av 
vår välvillighet genom att konstruera en homogen Andre och hänvisa endast 
till vår egen plats på det Sammas eller Självets plats. Här finns husbehovs-
bönderna, de oorganiserade lantarbetarna, stammarna och grupperna av noll-
arbetare på gatorna eller på landsbygden. Att konfronteras med dem är inte 
att representera (vertreten) dem men att lära sig att representera (darstellen) oss 
själva. 

Mitt antagande är dock att självbilden är implicit snarare än explicit i utrikesjour-
nalistiken, att den måste sökas i form av implicerade subjektspositioner (se t ex Hall 
1997b:56).

OCH NU GÅR VI UTRIKES
1965 kom Johan Galtung och Mari Holmboe Ruges klassiska undersökning av ut-
rikesjournalistik, ”The structure of foreign news”. Undersökningen av utrikesnyhe-
ter i norska tidningar har kommit att ligga till grund för mycket av forskningen om 
nyhetsvärdering och för urskiljandet av kriterier för denna värdering (se t ex Hvitfelt 
1985:102) och har karaktäriserats som det mest väsentliga bidraget till förståelsen av 
det internationella nyhetssystemet som presterats (Hjarvard 1995:63). Större delen 
av det material Galtung och Ruge (1965) undersökte hade vad de kallar ”nyhetska-
raktär”, endast cirka tio procent utgjordes av ledare, kolumner och liknande. Av de 
artiklar som hade nyhetskaraktär förmedlades 95 procent av internationella nyhets-
byråer (aa s 75)4. De hypoteser som Galtung och Ruge ställde upp torde därför vara 
relevanta inte bara för norska tidningar, utan för hela det västerländska nyhetssystem 
som dominerar mediemarknaden. Hypoteserna var:

4 Materialet bestod av all rapportering om ”kriserna” i Kongo och på Kuba 1960, samt 
”Cypernkrisen” 1964, under omkring en utvald månad per kris, i fyra norska dagstidningar 
av lite olika karaktär.
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1. The more distant the nation, the higher the tendency to report elite action.
2. The lower the rank of the person, the more negative the event.
3. The more distant the nation, the more negative the event.
4. The more culturally distant the theatre, the more relevant must the event 

appear to be.
(aa s. 75 ff)

Galtung och Ruge listade i samma undersökning tolv faktorer som inverkar på graden 
av sannolikhet att en utrikes händelse ska bli en nyhet. De första åtta faktorerna sägs 
vara oberoende av kultur och har med allmänna förutsättningar för perception att 
göra (aa s 65), medan de övriga fyra, som redovisas här, enligt Galtung och Ruge (aa s 
70 f ) är kulturspecifika för västerländska, icke-socialistiska samhällen. De kulturspe-
cifika faktorerna är: referens till elitnationer, referens till elitpersoner, referens till per-
soner (personifiering), samt referens till något negativt. Galtung (1973) beskriver själv 
senare teorin i ”The Structure of Foreign News” så här: ”Det er en teori om vad slags 
ting som blir kallet nyheter. ’The theory of news’ ” (återgivet i Hjarvard 1995:78). 
Galtung framhåller vidare att teorin snarare kan beskrivas som en maktteori än som 
en psykologisk teori. Det handlar om ideologi och i slutändan om kosmologi, det vill 
säga om läran om världen.

Galtung och Ruges undersökning kom att föregripa den kritik som många öst-
länder och länder från ”3:e världen” under sjuttiotalet framförde mot medierappor-
teringen från dessa regioner och mot mediesystemets uppbyggnad i stort (Hjarvard 
1995:65). Undersökningen har sedermera erhållit såväl stöd som kritik från många 
efterföljande undersökningar (se Hvitfelt 1985:105). Flera studier stödjer idén om en 
vitt spridd modell för hur utrikesnyheter ser ut, men många har också visat att model-
len är så vitt spridd att det inte är någon mening med att skilja ut några faktorer som 
kulturspecifika. van Dijk (1988:130) talar till exempel om ”a shared global concept of 
foreign news”. Han nämner dock samtidigt att etnocentriska och nationalistiska drag 
också har stor betydelse i rapporteringen (se även Riegert 1998, Nohrstedt & Ottosen 
2000). Utrikesjournalistiken skapar ju inte bara bilder av Dem, utan också av Oss. 
Utrikesjournalistiken målar på detta sätt upp en världskarta. Gerbner och Márványi 
(1977:12) uttrycker det som pressens ”map-making function”. Var, det vill säga vari-
från, målas då denna karta upp?

Informationsordningen. Förutsättningar och rapportering
Nyhetsmakarna befinner sig huvudsakligen i två regioner; nordöstra Amerika och 
nordvästra Europa. De mest inflytelserika nyhetsbyråerna har sina högkvarter i New 
York, London och Paris. Detta gäller även de mest inflytelserika medierna överlag. 
Även stora händelser i till exempel Latinamerika eller Afrika, där USA, England och 
Frankrike är inblandade, genererar ofta artiklar i vilka en större del av material och 
kommentarer kommer från Washington, London och Paris, medan endast en mindre 
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del har sitt ursprung i de områden där händelserna inträffat.  Det är oftast fler utri-
kesjournalister som täcker vad de västerländska talesmännen säger, än de som täck-
er händelserna i ”periferin”. Fördelningen av nyhetsbyråernas korrespondenter kan 
överlag beskrivas som att en tredjedel befinner sig i Nordamerika och en tredjedel i 
Västeuropa, medan den återstående tredjedelen är utspridd över de återstående kon-
tinenterna. På senare år har intresset dock förflyttats något åt öster och då särskilt till 
östra Asien, som betraktas som en tillväxtregion (van Ginneken 1998:129ff). Trots 
denna relativa skiftning i bevakningen är det fortfarande ett faktum att många in-
terkontinentala nyhetsmedier endast har en eller två korrespondenter per kontinent, 
när det gäller vissa kontinenter. Vissa stadskärnor kan på detta sätt vara besatta med 
tusentals journalister, samtidigt som hela kontinenter täcks av ett mycket litet antal 
(van Ginneken 1998:207). Ulla Carlsson (1998:76) beskriver på ett liknande sätt hur 
kommunikationsnäten i världen byggts upp kring en väst-öst-axel och konstruerats 
främst för att tjäna förbindelser mellan de industrialiserade länderna: ”De starkaste 
nyhetsströmmarna gick mellan Nordamerika och Västeuropa. De fem stora nyhets-
byråernas huvudkontor var placerade längs väst-öst-linjen. Politiska och ekonomiska 
intressen var orsaken till detta”. 

De stora nyhetsbyråerna har trots detta alltid hävdat att de gjort sitt bästa för att 
täcka väsentliga händelser var de än må inträffa (Carlsson1998:77). Var själva byrån 
var belägen skulle inte spela någon roll. I undersökningar som gjorts av byråernas 
nyhetsflöde visar det sig dock att västvärlden dominerar stort i nyhetsbyråmaterialet 
och att högkvarterens placering dessutom inverkar på urvalet av nyheter på så sätt att 
USA-baserade UPI rapporterar mer om USA än om Västeuropa medan Västeuropa-
baserade AFP och Reuters rapporterar mer om Västeuropa än om USA (Carlsson 
aa s 78)5. Eftersom de största och rikaste transkontinentala medieorganisationerna 
har sina ursprung i de största och rikaste västländerna, så styrs deras urval och per-
spektiv av vad dessa länder och deras publiker främst intresserar sig för (van Ginne-
ken1998:206). Kommersiella aspekter spelar förstås samtidigt en stor roll, då dessa 
medieorganisationer är högeligen kommersiella. Vissa undantag från Västeuropas och 
USA:s totala dominans i utrikesmaterial återfanns hos några regionala nyhetsbyråer 
på 1970-talet. Detta gällde främst den jugoslaviska byrån Tanjug, som gav mer ut-
rymme åt ”utvecklingsländer” och öststater än de västerländska byråerna (men som 
fortfarande rapporterade mest från Västeuropa och USA) samt en rad alternativa ny-
hetsbyråer baserade i ”tredje världen” (se Carlsson 1998:81ff).   

Under sjuttiotalet var just dylika frågor synnerligen aktuella i en debatt om en ny 
internationell informationsordning i FN-organet UNESCO. Debatten brukar kallas 
NWICO-debatten, vilket är en förkortning av ”a New World Information and Com-

5 Resultaten hänvisar till undersökningar från 1970-talet, då debatten om en ny internationell 
informationsordning pågick som hetast, och främst till en undersökning av tre transnationella 
byråers täckning av världen under fem dagar (Harris 1977).
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munication Order”. Debattens grundvalar kan härledas till tiden efter andra världs-
kriget, då FN konstituerades och UNESCO fick sitt säte i Paris, men den blommade 
alltså ut under 70-talet och pågick i mindre utsträckning även under 80-talet (se van 
Ginneken 1998:137ff). Carlsson sammanfattar frågan om en ny internationell infor-
mationsordning som följer: 

Tredje världens kritik av informationsflödet i världen under 1970-talet, som 
utvecklades till kravet på en ny internationell informationsordning, rörde 
främst obalansen i det internationella nyhetsflödet m a o ’one way flow’, den 
brist på respekt för den kulturella identiteten som detta förhållande innebar, 
de transnationella kommunikationsbolagens monopolställning som utgjorde 
ett hot mot det nationella oberoendet samt den orättvisa fördelningen av 
kommunikationsresurser i världen.

(Carlsson 1998:247)

Stig A. Nohrstedt och Rune Ottosen (2000:254) framhåller i sin tur att kritiken mot 
informationsordningen bestod av synpunkter på att de stora nyhetsförmedlingsorga-
nisationerna mest rapporterade från så kallade i-länder, att de berättelser om ”tredje 
världen” som ändå framställdes till övervägande del var negativa och genomsyrades av 
neo-koloniala perspektiv. Carlsson (1998:248f ) karaktäriserar frågans tids- och idé-
mässiga kontext som präglad av ideologidebatt/konflikt, systemkritik och motbilder 
och framhåller i detta hänseende betydelsen av OPECs framgångar på den interna-
tionella marknaden samt att den internationella arena som UNESCO utgjorde var 
av avgörande betydelse för att frågan över huvud taget skulle kunna drivas. Kritiken 
mot den rådande informationsordningen blev sedermera till en hård politisk strid och 
en kommission – MacBride-kommissionen – tillsattes 1976 för att analysera kom-
munikationsproblemen i världen, med avseende på informationsordningen. 1980 
presenterades kommissionens slutrapport. Länder från ”tredje världen” fick ett visst 
genomslag för sina synpunkter i rapporten, men när kommissionen uppmanade till 
handling var det utvecklingsländerna själva som skulle handla, inte länderna från den 
”första” eller ”andra” världen (se Carlsson aa s 249f ). Internationella dimensioner, 
som varit framträdande i debatten, var försvagade i rapporten och rekommendatio-
nerna saknade handlingsorientering samtidigt som bistånd framhölls som en lösning. 
Detta sammantaget gjorde att frågan om en ny internationell informationsordning 
urvattnades och arbetet med frågan avstannade. Under åttiotalet kom istället ut-
vecklings- och biståndsfrågor att dominera i UNESCO och västländernas ställning 
stärktes. Rekommendationerna i MacBride-kommissionen införlivades inte heller (se 
Carlsson aa s 250f ). Vid generalkonferensen 1989 förpassades frågan om en ny inter-
nationell informationsordning till historieböckerna (Carlsson aa s 252).

En rapport beställd av UNESCO under NWICO-debatten och som bygger på 
utrikespolitiska nyheter från 29 länder under två veckor genomfördes av IAMCR och 
presenterades 1984, efter att debatten egentligen hade ebbat ut. Rapportens huvudre-
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sultat kan enligt Jaap van Ginneken (1998:142) sammanfattas så här:

1. Urvalskriterierna för internationella nyheter (utrikesnyheter) har blivit nära 
nog universella, dvs de ser likadana ut överallt.

2. Alla nationella mediesystem lägger störst vikt vid regionala händelser och 
personer.

3. USA och Västeuropa fungerar som nyhetsmakare i alla regioner, oavbrutet.
4. Efter USA och Västeuropa följer ”hot-spot-stories”.
5. Länder från tredje världen som inte uppträder som ”hot-spots” täcks, tillsam-

mans med de socialistiska länderna, minst i den internationella nyhetsrappor-
teringen.

6. Nationella nyhetsbyråer eller egna korrespondenter utgör de viktigaste käl-
lorna för internationella nyheter, följda av internationella nyhetsbyråer.

Studien lyckades dock inte med sin helt kvantitativa ansats vare sig bevisa eller mot-
bevisa många av de centrala stridsfrågorna i informationsdebatten (van Ginneken, 
ibid). En fallstudie (Nohrstedt 1986), med såväl kvantitativ som kvalitativ och ideo-
logiteoretisk ansats påvisar dock att främst ”tredje världens” argument kunde beläg-
gas. Det vill säga att snedvridningen i informationsordningen beror på såväl det egna 
landets utrikespolitik som på att en traditionell kolonial bild av Afrika påverkar inne-
hållet i rapporteringen från – i det här fallet – inbördeskriget i Nigeria 1967–1970. 
Visst stöd för en del västländers argument att snedvridningen skulle bero på brist på 
journalistisk frihet i ”tredje världens”  länder återfanns också i Nohrstedts studie, där 
tillgången till källor kunde påvisas ha betydelse för innehållet i rapporteringen.

Carlsson menar att de tendenser som kunde påvisas på sjuttiotalet senare ”i 
flertalet fall endast förstärkts inte minst mot bakgrund av teknologiutvecklingen” 
(1998:253). Hon skriver vidare: ”Vad gäller mediesituationen synes den relation mel-
lan utvecklade länder och utvecklingsländer som MacBride-kommissionen beskrev 
kvarstå i sina väsentliga delar” (ibid). Denna relation uttryckte sammanfattningsvis 
en obalans i nyhetsflödet, brist på respekt för kulturella identiteter i och med detta 
förhållande, de transnationella företagen som hot mot nationellt oberoende, samt 
orättvis fördelning av resurser i världen. 

Fördelningen av reportrar världen över har diskuterats tidigare i detta kapitel. 
Reportrarnas roller på de platser där de befinner sig styrs dock av fler aspekter än själ-
va platsens belägenhet. Övergripande policys när det gäller utrikeskorrespondenter 
dikterar ofta att en korrespondent inte bör stanna för länge på en plats eftersom detta 
äventyrar journalistens perspektiv (van Ginneken 1998:133,  Carlsson 1998:75).  

…the journalist will gradually loose the perspective of the home country and 
adopt that of the host country, come to identify too closely with it and may 
even become complacent or subject to pressure. The most widespread practice 
is, therefore, to move corrrespondents every few years, or even to require them 
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to spend a few years back in the home country of the editorial staff itself every 
now and then to regain a better understanding of new procedures and altered 
perspectives. 

(van Ginneken 1998:133)

Att en korrespondent anpassar sig till det land han eller hon lever i och ersätter sitt 
hemlands perspektiv med detta ses alltså som något som står i vägen för god utrikes-
journalistik. Korrespondenten ska studera den främmande gruppen utifrån och bör 
inte börja förstå den alltför väl. I detta avseende skiljer sig utrikeskorrespondentens 
uppgift från antropologens. Enligt till exempel Bronislaw Malinowski är antropolo-
gens uppgift att fånga ”the native’s point of view”, att se världen som den ter sig för den 
utforskade (se Hylland Eriksen & Nielsen 2002:100). I själva verket har dock samti-
digt antropologins ”egentliga specialfält” länge betraktats som ”det exotiska” (aa s 9). 
”Stammar” i avlägsna hörn av världen har fokuserats i ett sökande efter ”det exotiska, 
det främmande, det okända” (ibid).6 I detta förhållande anas beröringspunkter mellan 
utrikeskorrespondentens påbjudna distansering och forna tiders antropologers exoti-
sering.

Nya och gamla utmaningar
Även om mycket på många sätt tycks vara sig likt i utrikesjournalistiken sedan infor-
mationsordningsdebatten på 1970-talet, både vad gäller fördelning och rapportering 
(se t ex Carlsson 1998:253), så förekommer det samtidigt förändringar; förändringar 
som bland annat har att göra med förändringar i världsordningen. Dennis, Gerbner 
& Zassoursky (1991a:9) skriver apropå kalla krigets slut: 

Although some in the West see the decline of the Cold War as a period of 
great opportunity for cooperation (and friendly competition), others see it 
simply as a failure of one system in favor of the other and talk in terms of 
’winning’ the Cold War. Such a notion is antithetical to any real end of the 
old tensions of the Cold War, which will require trust – largely through com-
munications…

Det är snarare farhågan än visionen hos Dennis et al som ligger närmast till hands 
när kommunikationen efter kalla krigets slut ska sammanfattas (se t ex Nohrstedt 
& Ottosen 2000), men frågan får till syvende och sist bli en empirisk fråga i denna 
studie, där skillnader och likheter mellan tidpunkter före och efter kalla krigets slut 
diskuteras.

6 Enligt Nader (1969, återgivet i Eriksen & Nielsen 2002:244) fortsätter antropologers 
strävan efter det exotiska i regel även när de studerar sitt eget samhälle, så att de ofta kommer 
att fokusera på grupper i utkanten av samhället eller minoriteter. Enligt Nader är det viktigt 
att även  grupper med makt studeras inom antropologin.
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Andra förändringar i utrikesjournalistiken kan ha att göra med den tekniska ut-
vecklingen. Den kontinuerliga direktsändningen av gulfkriget (1990-1991) betraktas 
exempelvis som att den satte en ny standard för TV-nyheter (Hjarvard 1995:370). 
Fenomenet med ständiga direktsändningar av krig och militära operationer har kal-
lats CNN-effekten och har gett upphov till diskussioner om hur utrikespolitiken i 
olika länder påverkas av exponeringen  –  och urvalet (se Robinson 2002). Mediernas 
osjälvständiga agerande i relation till främst amerikanska militära och politiska in-
tressen under kriget har på liknande sätt blivit föremål för diskussion och kritik (se 
Nohrstedt och Ottosen 2000:270). Kriget gav i förlängningen upphov till en medie-
filosofisk diskussion, bland annat provocerad av Jean Baudrillards (1991) ord om att 
det aldrig ägt rum. Nohrstedt och Ottosen (2000:241), å sin sida, hävdar dock att 
gulfkriget aldrig upphört, syftande på den diskussion om hur konflikter kan förstås 
och om måttet av konstruktion i medierna, som initierades. Nohrstedt och Ottosen 
(2000:250ff) konstruerar utifrån undersökningar av krigs- och konfliktjournalistik 
mellan 1990 och 2000 tre hypoteser som här återges i komprimerad form. Den första 
har att göra med huruvida mediets i fråga hemland är inblandad i konflikten. Detta 
påverkar i så fall rapporteringen som exempelvis kommer att handla om mobilisering 
och stöd för de beväpnade styrkorna. Censur eller självcensur kommer samtidigt att 
göra mediet blint för andras lidanden. Egna segrar kommer att överdrivas, liksom 
fiendernas förluster. Den andra hypotesen har att göra med huruvida en domine-
rande stormakt är inblandad i konflikten. I dylika fall kan propaganda komma att 
påverka inte bara de inhemska medierna, utan även andra länders medier, så att en 
”pseudoglobal opinion” skapas. Att mediernas perspektiv i dessa fall tenderar att flyta 
samman med stormaktens perspektiv är dock sällan orsakat av självcensur, snarare av 
vad som generellt betraktas som auktoriteter i nyhetsmedierna. I anslutning till denna 
den andra hypotesen  är det särskilt viktigt för medieforskningen att reflektera över 
fall där inga starka nationalstatliga intressen finns i relation till konflikten. I sådana 
fall kommer medierna att kunna påverka den nationella politiken, då de fungerar som 
kanaler för stormaktens policy. Den tredje hypotesen har att göra med fall då vare sig 
mediets hemland eller en supermakt är inblandad i den konflikt som täcks. Det är då 
osannolikt att scenariot får särskilt mycket uppmärksamhet. Mediernas roll gente-
mot politiken i denna rapportering kommer troligen att vara styrd av tillfälligheter. 
Huruvida en konflikt i ett icke hemlands- och supermaktsinblandat område över hu-
vud taget kommer att få någon uppmärksamhet kan förstås fortfarande grunda sig på 
ideologisk ”bias”, men är också beroende av vilka andra konflikter som eventuellt rap-
porteras samtidigt. Enligt medielogiken kan endast en kris i ”periferin” i taget upp-
märksammas. Oavsett de olika förhållanden som de olika hypoteserna relaterar till 
framhåller dock Nohrstedt och Ottosen (2000:261) att: ”…the media inevitably have 
great importance for the national and local political reorientation taking place in con-
junction with global events” .  Detta gäller förstås även – och kanske särskilt – i de fall 
en mycket begränsad eller ingen rapportering alls förekommer från konfliktområden. 



25

På samma sätt förhåller det sig också med rapporteringen i icke konfliktrelaterade 
kontexter. 

Liksom medierapporteringen under gulfkriget gav upphov till en ny diskus-
sion om medierna och deras roll i relation till konflikter och politik samt gällande 
de förändrade tekniska förutsättningarna, så har även händelserna i USA den 11:e 
september 2001 gett upphov till diskussioner om mediernas och främst nyhetsjour-
nalistikens roll, både när det gäller inrikes- och utrikesrapportering. Många har dock 
menat att diskussionerna inte varit tillräckliga, vare sig när det gäller utbredning eller 
djup. En fråga som tidigare varit understuderad i relation till medieraapportering, 
men som blivit belyst efter den 11:e september är dock frågan om trauma och hur 
kommunikationen i sådana situationer så att säga bryts ned och sedan byggs upp igen 
(se Zelizer & Allan 2002a). Mycket kritik har riktats mot hur journalistiken fungerar 
i en traumatisk situation, syftande på osjälvständighet och flaggviftning – som of-
fer för propaganda samt för okritiskhet – samtidigt har det inom USA höjts starka 
röster som menat att flaggviftningen utgör den enda rätta vägen att gå för en journa-
list (Rosen 2002, Zelizer & Allan 2002a). ”…September 11 wiped out the normal 
boundaries separating the professional position of the journalist from the personal 
(indeed emotional) position of an American citizen”, skriver Rosen (2002:34). Lik-
hetstecken sattes mellan patriotism och professionalism (Zelizer & Allan 2002a:15, se 
även Schudson 2002:40f ). Denna situation var i världen unik för USA, men som den 
inflytelserika nation USA utgör, såväl på medieområdet som inom politiken och inte 
minst i överlappningen av dessa områden, så lär förhållandena ha påverkat medierap-
portering samt diskussioner om medierapportering världen över. Journalistiken efter 
den 11:e september 2001 står därmed inför nya utmaningar när det gäller form, inne-
håll och praktiker (se även Zelizer & Allan 2002a:3). Navasky (2002:xvii) samman-
fattar problemen/utmaningarna sålunda: ”Conglomeration, the myth of objectivity, 
the misunderstanding of patriotism and the Bush administration’s ethic of secrecy. 
Collectively, the convergence of these four factors has compromised the free flow of 
information, and the ability of journalism to do its job”. Av de fyra faktorer Navasky 
räknar upp är enligt min mening den första – mediekonglomeratens ägandekoncen-
tration och resulterande konformitet i nyhetsinnehåll –  relativt ny, medan den andra 
faktorn – objektivitetsmyten – knappast utgör ett nytt problem. De återstående två 
faktorerna är däremot mer unika för situationen och utgör alltså genom USA:s roll i 
världen  världsomspännande utmaningar. Andra utmaningar som väntar på att adres-
seras är frågan om utvecklingen i den internationella nyhesförmedlingen (återigen) 
samt över huvud taget ett ifrågasättande av inrikes och utrikes som genrer (se Volkmer 
2002).

I denna avhandling ifrågasätts just utrikes som genre. Detta ifrågasättande blir 
möjligt först då genren har studerats och karaktäriserats genom såväl en bredare kart-
läggning som genom djupdykningar i olika undergenrer, eller som de kallas här – dis-
kurstyper. I ifrågasättandet ingår även en problematisering av innehållet och de olika 
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former det uppträder i samklang med, avseende särskilt kön och dess relation till 
nationalitet och etnicitet i materialet.

Hjarvard (1995:66), som enligt tidigare refererat framhållit Galtung och Ruges 
(1965) framstående position i forskning om det internationella nyhetssystemet, me-
nar att deras studie metodologiskt och teoretiskt kommit att blockera vidare forsk-
ning och stå i vägen för en djupare förståelse av samma nyhetssystem. Hjarvard (aa 
s 77) framhåller att innehållsanalyser av färdigt nyhetsmaterial endast kan fungera 
som indirekt efterprövning av nyhetsfaktorernas betydelse för nyhetsselektionen. K. 
K. Hur (1984, återgivet i Hjarvard 1995:64) visar i en forskningsöversikt att 90 pro-
cent av forskningen om det internationella nyhetsflödet utgörs av kvantitativa studier. 
De studier som ändå är mer ideologikritiska domineras av fokus på kriser och krig 
(Hjarvard 1995:62). 

Denna avhandling inkluderar såväl kvantitativa som kvalitativa delar. Detta för 
att samtidigt kartlägga och – som Hjarvard säger – söka en djupare förståelse av un-
dersökningsmaterialet, av det textsystem, den diskursordning som utrikessidorna i 
den svenska morgonpressen utgör. Studien fokuserar inte på kriser eller krig. Istället 
görs ett försök att fånga en slags totalitet i utbudet, genom att hela veckors alla artiklar 
undersöks. På så sätt inkluderas såväl förutsägbara återkommande politiska händelser 
och beskrivningar av vardagligheter, som kriser och krig. 

Utrikesforskningen liknar på många sätt nyhetsforskningen, generellt (Hjarvard 
1995:59). En viktig skärningspunkt är i detta avseende Galtung och Ruges studie 
från 1965. På samma sätt som forskningsområdena liknar varandra, får berörings-
punkter mellan nyheter generellt och utrikesnyheter antas förekomma. Det är i själva 
verket detta antagande som ligger till grund för likheterna i forskningsinriktningarna. 
Detta antagande ligger här också till grund för att teorier om nyheter generellt tilläm-
pas på utrikesjournalistikens område. I det följande diskuteras varat hos nyhetsrap-
porteringen överlag. Det ses i denna studie som rituellt snarare än informativt, vilket 
följdenligt även gäller för utrikesjournalistiken.

KOMMUNIKATION SOM RITUAL
Normalitet och avvikelse är avgörande aspekter i nyhetsrapporteringens vara. Vad 
som blir en nyhet är till stor del beroende av på vilket sätt händelsen ifråga kan rela-
teras till den dimensionen. En nyhet bör i regel avvika något från det som uppfattas 
som normalt för att verkligen rapporteras och särskilt om den ska slås upp stort. Den 
bör dock samtidigt inte avvika så mycket att den blir ofattbar; den bör alltså fortfa-
rande gå att relatera till det Normala. Förväntade händelser förekommer förstås också 
på nyhetsagendan, ibland till och med högt upp på densamma, men det är inte vilka 
förväntade händelser som helst som förekommer där. De balanserar allt som oftast 
mellan avvikelse och normalitet, mellan oro och trygghet. Denna balansgång är kan-
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ske än mer framträdande i struktureringen av innehållet än i de tänkta urvalskriterier 
som refererats tidigare. Den genomsyrar utrikesjournalistikens representationer av de 
Andra. Där redogörs det för hur de Andra är och vad de Andra är. Samtidigt visar 
denna ständiga rapportering av avvikelse på vad som är normalt, vad som ses som det 
normala i detta här och detta nu. 

Vad har då användandet av dessa aspekter i nyhetsrapporteringen egentligen för 
betydelse? Har det någon betydelse utanför spalterna, bortom nyhetsankarets avan-
nonsering? Har det någon betydelse utanför mediernas egen värld? Det är mycket 
svårt att undgå journalistiken. Hur gärna man kanske än skulle vilja. Journalistiken är 
intrasslad i det mesta. Eller det mesta är intrasslat i den. Särskilt tydligt är detta kanske 
när det gäller nyhetsjournalistiken och den nationella politiken, som måste sägas leva 
i symbios med varandra, men journalistiken sprider också idéer på ett mer övergri-
pande plan. Idéer som mer eller mindre tydligt förhåller sig till avvikelse/normalitet. 
I spridandet av dessa idéer är medierna och det övriga samhället ömsesidigt beroende: 
”Nyhetstexten produceras och finns till i ett samhälle, och det är samhället, med allt 
vad detta stora abstrakta begrepp kan tänkas rymma, som utgör textens orsak. Sam-
tidigt förhåller det sig på så vis att medier och nyhetsjournalistik i sin tur tenderar 
att påverka det omgivande samhället i kulturell, politisk och ideologisk bemärkelse” 
(Berglez 2000:196).7 Texten kan således inte ses som något som befinner sig vid sidan 
av verkligheten och mer eller mindre bra reflekterar den, utan måste ses som en del av 
verkligheten och studeras i sitt sammanhang (se Fairclough 1995, Olsson 1995).

Om då nyheter betraktas i sitt sammanhang; vad är nyheter egentligen? Vad gör 
nyheterna och journalistiken i vårt samhälle av idag? Journalistiken förmedlar, men i 
denna förmedlingsprocess görs val, inte bara gällande vad som presenteras som ny-
heter, utan också hur dessa händelser vinklas. Journalistiken konstruerar eller rekon-
struerar alltså verkligheten så som vi uppfattar den. Journalistiken informerar, men i 
denna informationsprocess underhåller den samtidigt. Journalistiken ifrågasätter, men 
kanske i än högre grad legitimerar, samhällsförhållanden. Journalistiken gör så mycket 
på en gång. Nyhetsjournalistiken gör det dessutom med särskilda anspråk. Anspråk 
på sanning, relevans och objektivitet, för att bara nämna några honnörsord.

I medieforskningen har en rad kommunikationsmodeller lanserats genom åren. 
Modeller som söker beskriva den medierade kommunikationens natur eller roll i 
samhället utifrån hur sändare och mottagare relateras till varandra och som i olika ti-
der placerat makten över tolkningen av meddelandet olika. Ibland mer hos sändaren, 
ibland mer hos mottagaren. Samtidigt har synen på den medierade kommunikatio-
nens funktion skiftat (se t ex Nowak 1992:48f ). En kommunikationsmodell som 
utgör ett alternativt perspektiv till de mer transportfokuserade modellerna är ritual-
modellen. I denna modell ses kommunikation som en process genom vilken en delad 
kultur skapas, modifieras och transformeras (Carey 1977:412ff). Modellen fokuserar 

7 Citatet ingår i en beskrivning av kritisk diskursanalys.
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på hur samhället upprätthålls över tid snarare än på kommunikationens rumsliga ut-
sträckning. Den fokuserar inte på påverkan eller socialisation till följd av meddelan-
dena, utan på skapandet och hyllandet av gemensamma värderingar. Kommunika-
tion som ritual, alltså. Kommunikation är produktion av mening, av betydelser, inte 
överföring av information. Meningsproduktionen pågår hela tiden i oräkneliga sam-
manhang, tolkningen likaså. Sammanhanget, olika sociala och kulturella kontexter 
är avgörande för tolkningen. Produktionen betraktas som framför allt socialt eller 
kulturellt bestämd, även om det finns rum för individuella variationer. Ritualmodel-
len aktualiserar frågor om hur nyheter fungerar som material för läsarnas menings-
konstruktion, som en del av den vardagliga tillvaron. John Fiske och John Hartley 
(1992, återgivet i van Zoonen 1994:38) talar på ett liknande sätt om behovet att sätta 
in ett fenomen i en känd diskurs. Detta förekommer flitigt i medierna och Fiske och 
Hartley kallar fenomenet för mediernas bardiska funktion. van Ginneken (1998:188) 
sammanfattar Fiskes och Hartleys beskrivning av den bardiska funktionen i sju punk-
ter. Den bardiska funktionen innebär:

1. Att artikulera huvudlinjerna i ett etablerat kulturellt konsensus om verklig-
hetens natur.

2. Att blanda in samhällets individer i de dominerande värderingssystemen, ge-
nom att kultivera nämnda system och visa hur de fungerar i praktiken.

3. Att fira, förklara, tolka och rättfärdiga kulturens representanters individuella 
göranden.

4. Att försäkra kulturen  om dess tillräcklighet i världen genom att bejaka och 
bekräfta dess ideologier/mytologier i samspel med världen.

5. Och omvänt att exponera tillkortakommanden i kulturen som relaterade till 
förändrade villkor i världen utanför eller till påtryckningar inom kulturen för 
en nyorientering mot en ny ideologisk ståndpunkt.

6. Att övertyga publiken om att deras status och identitet som individer garan-
teras av kulturen i stort.

7. Att på detta sätt förmedla en känsla av kulturell tillhörighet.
Funktionen är således, som hos de medeltida barderna, inte att spegla utan att göra 
meningsfullt, att göra begripligt. Kommunikationen ses i dylika kommunikations-
modeller sammanfattningsvis inte som primärt information eller påverkan, utan som 
försök att göra begripligt, att göra meningsfullt, och samtidigt – i denna process – som 
hos Carey, ett rituellt upprätthållande av samhället, som skapande, representation och 
hyllningar av delade värderingar. Något som antyds i punkt 5) i van Ginnekens be-
skrivning av Fiske och Hartleys bard-analogi är att ett samhälles eller en kulturs vär-
deringar inte bara upprätthålls genom beskrivningar av detta samhälle eller denna 
kultur, utan också genom beskrivningar av andra samhällen och andra kulturer. Dessa 
andra samhällen och andra kulturer beskrivs primärt i journalistiken i utrikesgenren.
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STUDIENS DISPOSITION
Utrikesjournalistiken ses i denna studie som ett område där kunskap om Andra 

länder och Andra människor skapas. I nästa kapitel, kapitel 2, presenteras studiens 
kunskapsteoretiska utgångspunkter, vilka främst bottnar i Michel Foucaults teorier 
om kunskap, makt och diskurser. Dessa teorier kombineras med Roland Barthes teori 
om myter, vilken, menar jag, särskilt lämpar sig för studier av hur nationalitet skiljs 
ut. Nationalitet, etnicitet och kön diskuteras vidare i kapitlet, både som begrepp och 
som relationer, då de ömsom skiljs åt och ömsom förs samman. Förhållandet mening-
skillnad fokuseras vidare och utmynnar i diskussioner om annangörande, kategorise-
ring, diskriminering, stereotypisering och en representationens fetischism. Vidare dis-
kuteras särskilt orientalismen som ideologi, såsom Said ( 1978/2000) beskrivit den. 
Teorikapitlet avslutas med ett avsnitt där journalistisk diskursproduktion fokuseras 
och där journalistikens förhållande till sanning särskilt diskuteras. 

Kapitel 3 redogör för studiens metodologi och metodtillämpning. Utifrån den 
diskursteoretiska grund som angetts i kapitel 2 presenteras ett diskursanalytiskt an-
greppssätt, vilken på mer text- och bildnära nivåer kombineras med kritisk lingvistiska 
och mytanalytiska verktyg. Ett nyckelbegrepp i det diskursanalytiska angreppssättet, 
såsom det tillämpas här, är diskurstypsbegreppet. Vidare diskuteras även kvantitativ 
metod såsom den tillämpas i denna studie. I slutet av metodkapitlet presenteras un-
dersökningens material mer ingående samtidigt som avgränsningar diskuteras. 

De utrikesjournalistikens diskurstyper som utgör hela studiens grund presente-
ras i kapitel 4, där utrikesjournalistikens anatomi diskuteras. De olika typerna skildras 
med hjälp av artikelexempel. Diskurstypernas förekomster relateras också till olika 
tidningar, olika nyhetsursprung (nyhetsbyrå/journalist etc.), samt olika artikelstorlek. 
Slutligen redogörs för vilken roll olika skillnader tenderar att spela i de olika typerna 
utifrån de artiklar som tagits upp som exempel. Resonemang om relationen mellan 
diskurstyper och skillnader utvecklas sedan vidare i kapitel 5 där utrikesjournalisti-
kens anatomi relateras till dess kartografi och antropologi. I detta kapitel presenteras 
huvuddelen av resultaten från den kvantitativa studien. Här diskuteras förekomsten 
av såväl diskurstyper som olika regioner och olika kön i texterna relaterat till tidkon-
texten vid de olika nedslagspunkterna (1987, 1995 och 2002). Förekomsterna av dis-
kurstyper, regioner och kön relateras dessutom till varandra och såväl skillnader som 
likheter mellan representationen de olika årtalen diskuteras. I slutändan ges i detta 
kapitel en bild av textsystemet, den världskarta som målas upp på utrikessidorna samt 
den antropologi som dessa företeelser är förknippade med.

I kapitel 6 specialstuderas förhållandet mellan texter och bilder, huvudsakligen 
utifrån artiklar där bilden innehar en prominent plats. I kapitlet presenteras tre kva-
litativa delstuider. I den första delstudien analyseras ett par sidor kallade ”Ett dygn i 
världen”  (och liknande) med ett särskilt fokus på hur nationalitet, kön, namn och 
kropp lyfts fram genom layout och genom innehåll i bilder och texter. Den andra 
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delstudien är en Barthes-inspirerad mytanalys av bildnotiser där kvinnor förekom-
mer och där resultaten diskuteras i termer av exotism och patriarkala strukturer. I den 
tredje delstudien analyseras artiklar som innehåller en bild i bilden och där motivet i 
dessa metabilder utgörs av ledande män från Mellanöstern och Nordafrika. Bilderna 
och de omgivande texterna diskuteras i relation till en orientalistisk diskurs samt till 
en representationens fetischism. I slutet av kapitlet diskuteras bildanvändningen i alla 
de tre delstudierna sammantagna. 

Plats och tid är alltid av avgörande betydelse i utrikesjournalistiken och i kapitel 7 
fokuseras texter där dessa aspekter särskilt lyfts fram i rubrikerna. Texterna analyseras 
med hjälp av en textsjoksmodell och diskuteras i relation till bland annat diskursty-
per, till sina respektive tidskontexter samt till sanningsattityder, sanningsmyter och 
platsmyter. Förhållandet mellan Vi och Dem i texterna lyfts också fram. I kapitel 8 
förs sedan en slutdiskussion som för samman resultaten från såväl de kvantitativa som 
de kvalitativa studierna, från såväl de bild- som textbaserade studierna, och relaterar 
dem till samtida förändringar i världsordningen samt i journalistiken i övrigt. Bety-
delsen av skillnad och likhet i representationen diskuteras, liksom förekomsten av 
frågor och svar i de diskursiva praktikerna; frågor som ställs och frågor som inte ställs; 
svar som ges och svar som inte ges. Nationalitet, etnicitet och kön utgör fokalpunkter 
i diskussionen där utrikesjournalistiken som textsystem problematiseras och dess an-
tropologi karaktäriseras. 
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2. JOURNALISTIK, KUNSKAP, MAKT  
OCH DE ANDRA.  
TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

 
I utrikesjournalistiken skapas och frodas en kunskap om de Andra. Denna kunskap 
genomsyras på flera sätt av maktrelationer. Dels genom att journalistiken i detta fall 
har beskrivningsmakten, dels genom att de människor och regioner som representeras 
på tidningarnas utrikessidor på olika sätt ”rangordnas” i samspel med en mer övergri-
pande världsordning. Denna rangordning tar sig såväl kvantitativa som kvalitativa ut-
tryck. Relativ viktighet materialiserar sig således dels genom antal uppträdanden, dels 
genom hur dessa uppträdanden konstitueras. Frågor om journalistik, kunskap, makt 
och de Andra bör därför diskuteras tillsammans i en studie av utrikesjournalistik. Den 
kunskapsteoretiska grunden för diskussionen bottnar i denna undersökning i Michel 
Foucaults diskursteori och mer specifikt i de resonemang han för kring diskurser och 
förändring, kring gränser/utestängningar/förbud, makt/kunskap och sanning, kring 
subjekt/kroppar samt kring vad som kan betraktas som en det Ena-det Andra-relation. 
Diskursteorin kombineras med Roland Barthes teori om myter, där det nationella och 
kulturella innehar en prominent plats. Teorier kring nationalitet, etnicitet och kön dis-
kuteras vidare följt av ett övergripande resonemang kring mening och skillnad i repre-
sentationen. Annangörande, kategorisering och stereotypisering aktualiseras i denna 
diskussion, liksom en representationens fetischism och orientalism. Presentationen av 
de teoretiska utgångspunkterna avslutas med att just journalistikens diskursproduk-
tion och dess specifika förhållande till aspekter på sanning fokuseras.

DISKURSTEORI
Enligt Sune Sunesson (1983:XVII), som skrivit förordet till Vansinnets historia, är 
Foucaults sätt att ställa frågor om kunskap och makt mycket viktigare än försöken att 
ge sammanhängande svar. Det är också i denna egenskap som diskursteorin utifrån 
Foucault i huvudsak kommer att användas här, det vill säga: fokus kommer att ligga 
på angreppssättet snarare än på specifika uttalanden om de olika ämnen som behand-
las. Ämnena som behandlas är dock inte ointressanta; det handlar i de stycken som 
refereras här framför allt om vansinne samt brott och straff, det vill säga ämnen där 
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aspekter som normalitet/avvikelse (samt även gränser, makt, kunskap och sanning) är 
av avgörande betydelse. Eftersom forskningsobjektet i denna studie utgörs av utrikes-
journalistik – där avvikelse/normalitet framhålls tydligt i utspelandet av nationsgrän-
sernas betydelse och över huvud taget i det faktum att en särskild genre avdelats för 
det som utspelas i Andra länder – kommer dock i viss mån själva svaren, de slutsatser 
som Foucault drar kring respektive ämnen, att vara av intresse och bli föremål för 
jämförelser med utrikesjournalistiken som ”vetenskapsområde” betraktat.

Diskurs och  förändring
Diskurs är den vetenskapliga samtalsordning som används inom och karaktäriserar 
det vetenskapliga skrivandet, undervisningen och över huvud taget tankeutbytet 
under en viss period (Sunesson 1983:XII). Mer specificerat kan diskurs i Foucaults 
mening definieras som en kedja av utsagor som skapar ett språk för att tala om ett 
specifikt ämne vid en specifik tidpunkt, eller ett sätt att representera kunskap om ett 
specifikt ämne vid en specifik tidpunkt (se t ex Hall 1997b).1 Diskursbegreppet illus-
trerar hur vi föser in kunskap om olika ämnen i olika fållor och Foucault (1993:36) 
understryker att detta beteende fungerar som ett våld mot de ting vår kunskap omfat-
tar. Samtidigt görs själva fållorna helst osynliga, de diskuteras inte. Deras närvaro i 
tanke- och språkspelen utplånas hellre. En Foucault-inspirerad analys kommer enligt 
upphovsmannen själv att visa på en ”påtvingad knapphet” hos händelser i diskurserna 
(1993:49f ). Man kan tänka sig att ämnesgränserna, gränserna för vad som över hu-
vud taget kan sägas om man vill bli betraktad som normal och gränserna för vad som 
betraktas som sanning, liksom tränger objekten och begränsar såväl deras frihet som 
deras mening. Olika idéer är dessutom sammanlänkade med varandra på olika vis:

En enfaldig despot kan betvinga slavar genom att belägga dem med bojor; en 
verklig statsman binder dem ännu starkare genom deras egna idéers bojor; det 
är vid förnuftets fasta plan han fäster den första länken; bojorna är så mycket 
starkare som vi inte vet hur de är sammansatta utan tror att de är vårt eget 
verk; förtvivlan och tiden fräter sönder kedjor av järn och stål, men förmår 
ingenting mot vanan att förbinda vissa idéer med varandra; de bara gör ban-
det dem emellan ännu starkare, och på hjärnans mjuka fibrer vilar de starkaste 
rikens orubbliga grundvalar.

(Foucault 1974:122 citerar J.M. Servan 1767:35)2

När man analyserar diskurser gäller det inte att söka diskursens dolda inre kärna. Det 
är istället de yttre villkoren för diskurshändelserna som orsakar dem och sätter upp 

1 Diskursbegreppet och hur det mer konkret används i denna undersökning diskuteras närmare 
i metodkapitlet (kap. 3).
2 Citatet från Servan är, liksom Foucaluts (1974) hela text i Övervakning och straff, översatt av 
C G Bjurström.
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dess gränser. Det är alltså knappast meningsfullt att behandla de föreställningar som 
kan finnas bakom diskurserna; det är diskurserna själva, betraktade som avgränsade 
och regelbundna händelseserier som bör studeras. Den serie av händelser som en spe-
cifik händelse ingår i behöver definieras, den måste sättas in den i sitt historiska sam-
manhang. Avgörande frågor rör seriens regelbundenhet och vilka gränser som inringar 
händelsens framträdande (Foucault 1993:37ff). Genom jämförelser av diskurser kan 
man beskriva deras transformationer samt relationer till institutioner. På så sätt spårar 
man, enligt Foucault, de ”funktionella korrelationernas system”. 

Diskursbegreppets förhållande till det fysiska, det som hör till naturen, är en 
ständigt återkommande fråga i diskussioner om begreppets betydelse: finns den fy-
siska världen eller förnekas den? Ett vanligt svar är att den finns, men att den för att 
få mening måste ingå i en (eller snarare flera) diskurs(er). Ernesto Laclau och Chantal 
Mouffe (1990:102f ) resonerar kring det naturliga och kring fysiska samt biologiska 
fakta sett ur ett diskursteoretiskt perspektiv. De menar att ”naturliga” fakta/fakta om 
naturen samtidigt utgör diskursiva fakta, eftersom idén om naturen inte är något ur-
sprungligt, essentiellt, utan snarare är något som gradvis växt fram och är ett resultat 
av historiska och sociala konstruktioner. Att kalla något för naturligt är att klassificera 
det. Laclau och Mouffe påpekar att detta synsätt alls icke innebär ett ifrågasättande av 
tingens existens. Om det inte fanns några människor på jorden skulle exempelvis ste-
nar fortfarande finnas där; stenarnas existens ifrågasätts inte, men utan mänsklig när-
varo skulle de inte kallas stenar, skulle inte något sådant som mineralogi finnas, skulle 
inte språket finnas, och därmed inte heller klassificeringsmöjligheten, möjligheten att 
skilja stenarna från andra objekt. 

Enligt Foucault (1972) kan ingenting ha mening utanför diskurserna. På ett 
förslag att ”institutionen själv är diskursiv” svarar Foucault, ”Ja om du så vill, men det 
spelar ingen större roll för min apparatidé att man kan säga att det är diskursivt och 
det är det inte…förutsatt att mitt problem inte är lingvistiskt” (Foucault 1980:198, 
citerat i Spivak 1978/2002:92). Att diskursen tar sig tydliga språkliga uttryck, att den 
kommer till uttryck i språket, att dess sanning skapas där, innebär samtidigt inte att 
en diskurs är enbart symbolisk. Den omfattar ”totaliteten av själ och kropp”; till ex-
empel rörelserna i den vansinniga kroppen (Foucault 1983:114). På ett mer övergri-
pande plan kan detta relateras till hur diskurserna tar sig både ”själsliga” och ”kropps-
liga” uttryck, inte bara i de vansinniga subjekten, utan i totaliteten av själ och kropp i 
samhället; såväl i språket som i de mer materiella rörelserna i samhällskroppen. 

Diskurser – både till sina språkliga eller symboliska och till sina mer materiella 
delar – är i ständig förändring. Under olika tidsperioder har man exempelvis omväx-
lande försökt gömma respektive lyfta fram vansinnet. Före den stora inspärrningen, 
som inträdde under ”den klassiska epoken” (ungefär 1650-1800), trodde man att det 
onda inte kunde bli vare sig kompenserat eller bestraffat om det inte lyftes fram i lju-
set (Foucault 1983:78f ). Under den stora inspärrningen började vansinnet dock un-
dertryckas. Inspärrningen utgjorde ett försök att eliminera något som inte passade in 
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i den sociala ordningen (Foucault 1983:129). Under slutet av 1700-talet samt under 
1800-talet börjar interneringsanstalterna rent praktiskt ses som något ont, som ställen 
där smitta sprids. Internering utan laglig grund blir samtidigt mer och mer omöjlig 
i det samtida tänkandet. Krav börjar ställas på ett särskilt interneringssystem för de 
vansinniga, där de inte blandas med kriminella, och man börjar tala om lindring för 
dem man inte kan bota. När de vansinniga släpps ut från den stora anstalten Bicêtre 
i Paris, så är ett argument att de vanvettiga som förvarats där beter sig så galet och är 
så svårhanterliga för att de hålls inspärrade, för att de berövats ”luften och friheten”  
och inte tvärtom (se Foucault 1983:260). I ”asylerna”, dit de sedan hänvisades skulle 
de vansinniga istället lära sig att lägga band på sig frivilligt…under hot (aa s 267). I 
asylen iakttas de vansinniga, man studerar och övervakar dem som de främlingar de 
ses som.3 Asylerna brukar kallas för en befrielse av de vansinniga. Detta är ironiskt, 
menar Foucault (aa s 296) eftersom de egentligen innebar ett moraliskt instängande 
av stora mått. 

Liksom utvecklingen gick från inspärrning/utestängning till övervakning i van-
sinnets historia var en avgörande förändring i fängelsets och över huvud taget straff-
systemets historia övergången från slutna anstalter i samhällets utkanter, där det onda 
skulle hindras från att inträda i samhället, till ”panoptismen”, där maktutövandet ef-
fektiviserades. Man gick därmed från en undantagsdisciplin till en övervakning av 
hela samhället (se Foucault 1974:244, 251f ). Liknande mönster kan även urskiljas 
i kartografin. På renässansens kartor ritade dåtidens kartografer in monster vid vad 
som betraktades som världens ände (se Jonsson 2001:120f ). I utkanten placerades det 
monstruösa; eller snarare: det man inte visste något om skildrades som monstruöst 
och placerades i utkanten. Även inom kartografin inträder dock sedan panoptismen. 
Inga oövervakade,  icke kartlagda områden får finnas. De ritas successivt in på kartan 
så att de alla kan betraktas från mittpunkten, Västeuropa.

Förändrade praktiker i uteslutning/internering och övervakning samt föränd-
rade sätt att förklara och tala om exempelvis vansinne kan vara intressant att ta i be-
aktande när utrikessidorna, deras eventuella förändringar i praktiker och i sätt att för-
klara och tala om de Andra, diskuteras. Dras till exempel gränser olika vid olika årtal; 
såväl genremässigt som i den mer innehållsmässiga förklaringen av världen?

Gränser, utestängning, förbud
Foucault skriver att det i vårt samhälle finns en vördnad för diskursernas spel, en vörd-
nad som liknar fruktan och som leder till skapandet av förbud och gränser (1993:35). 
Utestängningsprocedurer, som till exempel förbud, är vanliga i diskursernas praktik 
(Foucault 1993:7f ). Man får inte tala om vad som helst, när som helst, med vem 

3 Först i och med psykoanalysens senare inträde påbörjas en verklig dialog mellan läkare och 
patient (Foucault 1983:269).
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som helst. Förbudets kraft är även beroende av vem som talar. Flest förbud återfinns 
på sexualitetens och politikens domäner. Diskursen försöker verka oskyldig, men de 
förbud den drabbas av avslöjar att den är kopplad till makten och begäret. Enligt Fou-
cault (1993:14) finns tre stora utestängningssystem som drabbar diskursen: det för-
bjudna ordet (gällande till exempel sexualiteten), avskiljandet av vansinnet och viljan 
till sanning. Sammanfattningsvis består utestängningssystemen således av: förbud, av-
skiljande och aspekter på sanning. Vår vilja till kunskap och sanning styrs av ett histo-
riskt institutionellt tvingande utestängningssystem (aa s 11). På samma sätt styr de två 
andra systemen våra uppfattningar och beteenden. Vansinnet utestängdes under den 
klassiska epoken, ett språk för sexualiteten under perioden från 1500-talet till 1800-
talet och motsättningen mellan det sanna och det falska fungerar idag (aa s 43).

Vanvett uppfattas under den klassiska epoken, enligt Foucault (1983:129f ) som 
skillnad. Skillnaden skulle utplånas genom korrigering, – eller fullbordas ”i dödens 
intighet”. Därmed är ”[n]ärvaron av vansinniga bland fångarna/…/ inte internering-
ens skandalösa gräns utan dess normala verklighet; inte missbruk utan sort” (Foucault 
1983:243). Så sorterade man då. Gränserna dras dock helt olika i olika perioder, vil-
ket får olika konsekvenser för såväl ”de vansinniga”  och de övriga fångarna som för 
samhällsbilden som helhet (se Foucault 1983:69). I maktutövningen under 1800-ta-
let närmar sig till exempel idéer om uteslutning och indelning/övervakning varandra 
i det att den disciplinära inrutningen tillämpas på uteslutningens område. Benthams 
panoptikon, den panoptiska byggnaden, förkroppsligar detta närmande. I en rund 
byggnad reses ett kontrolltorn i mitten. Därifrån ska alla cellerna i byggnaden kunna 
övervakas. Det blir mycket ljusare och öppnare än i de gamla inspärrningshålorna, 
men med ljuset och öppenheten kommer synligheten och för subjektets frihet är den 
en fälla. 

Gränser och de utestängningar och förbud de är förknippade med utgör sam-
manfattningsvis centrala begrepp i Foucaults teoribildning. I (utrikes)journalistiken 
är de gränser som bör fokuseras bland annat kopplade till genre. Vilka ämnen, re-
gioner och grupper utestängs till exempel genremässigt och vilka innesluts? Nations-
gränser är dessutom uppenbart centrala såväl explicit som implicit på utrikessidorna. 
Explicit förekommer de i ständigt återkommande kartbilder samt i innehållsmässiga 
fokuseringar på nationer och gränserna dem emellan. Implicit bygger hela utrikesgen-
rens idé på att nationer avgränsas från varandra. Likt kontrolltornet i Benthams pan-
optikon reser sig utrikesjournalistiken i en tänkt mittpunkt och spanar ut över resten 
av världen; övervakar, sorterar och bestämmer den i en kombination av inrutning och 
uteslutning. 

Makt/Kunskap och sanning
Foucaults syn på makt innebär enligt Sunesson (1974:xv) en förändrad syn på kun-
skap och sanning. Kunskap kan inte utvecklas oberoende av makt. Det finns alltså 
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ingen kunskap som är oberoende av maktförhållanden, på samma sätt som det inte 
finns någon makt utan kunskap. Makten producerar ett vetande (Foucault 1974:37). 
Den inte bara gynnar en viss form av vetande, utan producerar vetande. Makt och 
vetande förutsätter varandra. Journalistiken utgör en särskild form av vetande. Den 
producerar vetande om världen. Detta förutsätter makt.

Enligt Foucault är makten utspridd (se t ex Sunesson 1983:XV). Den cirkulerar. 
Den är till yttermera visso inte per definition något negativt. Makt kan vara positiv; 
den är kreativ och kan skapa förnöjelser (se Hall 1997b). Foucault (1974:227) skriver 
bland annat: 

Man måste sluta att alltid beskriva maktens verkningar med negativa termer, 
att säga att den ’utesluter, ’utövar repression’, ’hämmar’, ’cencurerar’, ’abstra-
herar’, ’maskerar’ och ’döljer’. I verkligheten är makten produktiv: den pro-
ducerar en verklighet, den producerar ämnesområden och sanningsritualer. 
Individen och den kännedom man kan förvärva om honom tillhör denna 
produktion. 

Dock får maktutövning ofta negativa konsekvenser för vissa grupper. Diskursen ut-
gör i sig en arena för maktkamper, men den är också kampens mål; olika grupper 
slåss om makten över diskursen (Foucault 1993:7f ). I diskursteoretiskt inspirerade 
studier fokuseras således ofta dominerande gruppers makt att upprätthålla ett samhäl-
les allmänna uppfattning, men också hur denna uppfattning utmanas. För grupper 
som lever under ojämlika villkor är det av avgörande betydelse att utmana dem som 
har beskrivningsprivilegiet och tolkningsföreträdet; de som besitter den hegemoniska 
makten (se Kleberg 1999:39). Den hegemoniska makten försvaras av vad Foucault 
talar om som diskurssamfund, sammanslutningar av människor (som inte behöver 
vara särskilt starkt organiserade), vars funktion är att bevara och producera diskurser 
för att låta dem frodas inom ett begränsat, slutet område där de följer mycket strikta 
regler. Diskurssamfunden liknar läror (Foucault 1993:28ff). ”En lära förbinder indi-
viderna med vissa typer av yttranden och förbjuder därmed andra” (aa s 31). Journa-
listiken kan på detta sätt ses som en lära där individerna förbinds med vissa typer av 
yttranden, medan andra är förbjudna. Förbudet ska dock inte förstås i någon censur-
mässig mening, utan kan snarare kopplas till genrekonventioner.

En berättelse om en 13-årig pojke, anklagad för lösdriveri, får skildra en kamp 
om diskurser, eller snarare en utmaning av diskurser. Pojken bemötte domstolens 
framställning av honom som en förbrytare, med en framställning av laglösheten som 
något positivt. Allt som domstolen framhåller som lagöverträdelser gör han till tecken 
på en ”inneboende kraft”. Avsaknad av bostad blir ett fritt vagabondliv, avsaknad av 
husbonde blir oberoende, avsaknad av arbete blir frihet, avsaknad av tidsschema blir 
ett händelsespäckat liv. En närvarande journalist skildrade detta som en konfronta-
tion mellan strafflagen och disciplinlösheten (se Foucault 1974:337).4 Kunskap kon-

4 Vilket pekar på straffsystemets beroende av disciplinen.
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strueras olika i olika perioder. Olika lösningar på vad som uppfattas som problem 
tillämpas omväxlande. Så kan vad som ses som skillnad i en period framstå som en 
fullständigt obegriplig, grundlös uppdelning i en annan (jämför Woodward 1997). 
”Det är inte bara på medvetandets och föreställningarnas nivå, inte bara inom det 
man tror sig veta, som politiken sätter in, utan också i vad gäller det som möjliggör ett 
vetande” (Foucault 1974:217).

I Övervakning och straff gör Foucault också en intressant koppling mellan makt 
och tid. Uppfattningen av tid är något som är under förändring under samma tid 
som straffsystemet förändras och som är starkt bundet till disciplinen som idé och 
metod (se Foucault 1974:187f ). Den tidsdimension som integreras med detta är en 
enhetlig, kontinuerlig, kumulativ dimension; en evolutionär dimension. ”Den ’evo-
lutionära’ historiciteten/…/som tränger så djupt att den än idag för många ter sig 
som en uppenbar sanning – hänger samman med maktens sätt att fungera” (Foucault 
1974:189). Den evolutionära tankefiguren som Foucault nämner här kommer att dis-
kuteras i relation till representationer av de Andra i journalistiken. Dessa tankegångar 
utvecklas vidare i relation till utrikesmaterialet i analyskapitlen, särskilt i kapitel 7.

Övervakningen excellerar i de panoptiska byggnaderna, vars funktion i straff-
systemet (eller i produktionen) är att göra fångarna (eller arbetarna) medvetna om 
att de hela tiden kan ses: övervakningen blir i och med detta medvetandegörande 
permanent, även om den egentligen inte pågår hela tiden. Makten blir så fullkomlig 
att den inte behöver utövas (Foucault 1974:235f ). Institutionen behöver inte längre 
bli våldsam gentemot brottslingen, dåren, arbetaren eller skolbarnet för att få dem 
att sköta sig så som den önskar att de ska sköta sig. En makt som tagit sig uttryck i 
glans och prakt hos maktutövarna, en makt som liksom breder ut sig och visar upp 
sina härskartecken, har därmed ersatts av en makt som gradvis gör de subjekt som 
den används gentemot till objekt (Foucault 1974:257). Den disciplinära makten gör 
sig osynlig, men de som den tvingar till underkastelse tvingas att vara synliga. När 
undersåtarna, till exempel straffdiskursens subjekt, på detta sätt sätts under en spot-
light fastnar de i maktens grepp och kan inte undkomma (Foucault 1974:219). På 
ett liknande sätt hamnar de människor som ingår i journalistikens historier under en 
spot-light i journalistiken. De låses fast där och tappar (eller möjligen tar eller får) i 
olika hög grad makten över presentationen av sig själva. I denna position befinner de 
sig då läsare/tittare/lyssnare inhämtar sin kunskap om dem och om världen. Denna 
kunskap betraktas alltså sammanfattningsvis som tätt sammanvävd med maktrelatio-
ner och dessutom med aspekter på sanning.

För att en sats ska kunna ingå i en disciplin krävs vad Foucault kallar för defini-
tionsöverensstämmelse. För att en sats ska kunna sägas vara sann (eller falsk), så måste 
den vara i det sanna. Satsen måste kunna innefattas i en teoretisk ram. Man kan vis-
serligen råka säga sanningar utanför disciplinerna, men för att vara i det sanna måste 
man följa ”diskurspolisens” regler. Disciplinen fungerar alltså som en kontrollprincip 
för diskursen (Foucault 1993:22ff). Journalistiken kan på detta sätt ses som en egen 
disciplin med ett (delvis) eget ”det sanna”.
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Trots att det i Foucaults perspektiv inte är avgörande att tala sanning, utan att 
vara i det sanna, är sanning ett centralt begrepp. Vad som uppfattas som sanning är av-
görande. Under rubriken Gränser…, nämndes tre stora utestängningssystem, av vilka 
det som Foucault (1993:43) ser som dominerande i modern tid är motsättningen 
mellan det sanna och det falska. Foucault (1993:11ff) talar särskilt om vår vilja till 
sanning och kunskap. Denna vilja är, liksom andra utestängningssystem, beroende 
av institutioner.  Den sanna diskursen genomsyras av en vilja till sanning; en vilja 
kopplad till begär och makt, som sanningen inte vill erkänna. Viljan till sanning, som 
så länge påtvingats oss, fungerar så att sanningen maskerar den. Sanningen kan alltså 
skådas, men beskådarna utestängs från det ”maskineri” som viljan till sanning utgör. 
Därmed döljs grunder och avsikter bakom sanningen (aa s 15). I slutet av detta kapi-
tel diskuteras journalistiken – en av de institutioner sanningen är beroende av och där 
motsättningen mellan sanning och lögn är särskilt framträdande  –  och sanningen 
vidare i ett eget avsnitt.

Subjekt/kroppar
Enligt Foucault har kroppens historia försummats särskilt i ett avseende; vi vet till 
exempel hur människokropparna påverkas av baciller, men inte hur de påverkas – hur 
de över tid har reglerats  – av maktförhållanden (Sunesson 1974:xiv). Man bör, menar 
Foucault (1974:38) studera ”den politiska kroppen”. Den politiska kroppen är sum-
man av det materiella och de tekniker som omger individerna och tjänstgör som vapen 
och som stöd för de makt- och vetanderelationer som omringar människokropparna 
och som ”underkuvar dem genom att göra dem till föremål för ett vetande”(ibid). Ut-
rikesnyheterna betraktas här som en spelplats för en särskild antropologi, en särskild 
lära om människan. De människor som förekommer på utrikessidorna är onekligen 
gjorda till föremål för ett vetande; ett vetande inte bara om människorna, utan också 
om deras kulturer och hur de förhåller sig till varandra i världen.

I Övervakning och straff (1974) skildrar Foucault kroppen som inlemmad i ett 
politiskt kraftfält: ”maktförhållandena äger ett direkt grepp om den; de omger den, 
etiketterar den, dresserar den, plågar den, tvingar den att arbeta, att delta i ceremo-
nier, att avge vissa tecken” (aa s 35). På de kvalfulla straffens tid, före fängelsets inträ-
de, när kroppen ännu stod i fokus i straffdiskursen ingick dessa straff i ett slags ritual 
som skulle på en gång märka offret och förhärliga den straffande makten (Foucault 
1974:45). Den tortyr som ingick i rättsprocessen är en politisk ritual, är en ceremoni 
i vilken makten framträder och blir synlig (aa s 59ff). De dömdas kroppar vittnar 
ständigt om brottet och straffet. Kropparna blir effektiva tecken i kommunikationen 
av idéer och intygar sanningen om brotten (aa s 59, 128f ). Den dödsdömde skulle 
forslas till schavotten i en svart och röd vagn, en förrädare skulle ha ordet ”förrädare” 
broderat på skjortan, en fadermördare skulle ha det mordvapen han använt broderat 
på skjortan och skulle dessutom ha huvudet dolt av en svart duk, en giftmördare skulle 
ha ormar och andra giftiga djur synliga på sin klädnad (aa s 131f ). Foucault menar att 
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det politiska inringandet av kroppen är sammanflätat med det ekonomiska utnyttjan-
det av kroppen: ”Det är till stor del i sin egenskap som produktionskraft som kroppen 
är utrustad med maktförbindelser och härskarmöjligheter” (1974:35). Utrikesjourna-
listikens inringande av kroppar på utrikessidorna måste ses som politiskt och därmed 
som förbundet med ett ekonomiskt utnyttjande av kroppar från vissa delar av världen 
och/eller av vissa kön. Kropparna tvingas i utrikessidornas mycket symboliska värld 
inte bara att avge vissa tecken, utan att vara tecken. På detta sätt kan de tänkas utgöra 
tecken dels på en särskild antropologi och kosmologi, dels på sanning.

Ännu på 1800-talet kunde vansinniga beskådas mot betalning (Foucault 
1983:80ff). Vanvettet befinner sig på en så låg mänsklig nivå att den knappt är mänsk-
lig. Där kan det samtidigt stå för både slutgiltigt förfall och absolut oskuld (aa s 94ff). 
Inspärrandet och därmed undertryckandet av vansinnet utgjorde i grunden ett försök 
att eliminera något som inte passade in i den sociala ordningen (Foucault 1983:129). 
Vanvettet förekommer under den klassiska epoken, då det ”stigit upp” ur sin tidigare 
tysta tillvaro, dock inte bara på anstalterna, i vissa individer eller inom en polisiär 
diskurs (snarare en polisiär än medicinsk på den tiden). Nej, det förekommer också 
flitigt i målningar, teaterstycken och andra texter (Foucault 1983:22ff). Foucault (aa 
s 31ff) frågar sig vilken attraktionskraften i vanvettets bilder vid denna tid är och 
svarar att det har med animalitet att göra. Han kopplar samtidigt det animaliska till 
det förbjudna vetande som dårarna antas ha och skriver att det djur som jagar män-
niskan i hennes mardrömmar är hennes egen natur, som vill avslöja den obarmhärtiga 
sanningen om helvetet. Resonemanget erinrar om Julia Kristevas (1991) beskrivning 
av abjektet – en sorts modifiering av termen objekt, vilken i förlängningen ofta syftar 
på personer – som representerande de ”mörka” sidorna av människan, de som vi ska 
skämmas över, de som vi med hjälp av dikotomiserande diskursiva strategier ser som 
skilda från oss själva, men kanske närvarande i Andra.

I alla de avgränsande processer där makt och kunskap skiljer det ena subjektet 
från det andra, är den vansinnige och den dömde alltid den Andra. Inte den Ena. 
Foucault fokuserar i regel inte på kvinnor/män bland subjekten i vansinnets historia, 
men i några passager blir det ändå tydligt att kvinnor, det Andra könet, har en särskild 
roll bland de olika typerna av vansinne. Så fort en kvinna drabbats av något som ve-
tenskapen haft svårt att förklara har det skyllts på livmoderns ”dåliga inflytande” och 
kallats för hysteri. I de tidigare idéerna om hysterin antogs livmodern till och med 
förflytta sig i kroppen, den kunde hoppa ända upp till huvudet. Länge ses livmodern 
som orsak till förändringar i hjärnan, även om man överger tanken att den hoppar dit. 
Enligt Foucault har denna förklaring dock mer att göra med uppfattningar om sprid-
ningsförmåga via kroppsvätskor och nerver än med någon specifik värdeladdning. En 
särskild fixering vid livmodern som förklaring till kvinnors problem – och därmed 
en specifik värdeladdning – är å andra sidan svår att förneka, menar jag. En annan 
förklaring till att kvinnor lättare drabbas av hysteri än män anges vara att de är ovana 
att lida, har ”mindre fast konstitution” och ”sämre moralisk täthet”. Kvinnokroppen 
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kan till exempel beskrivas som att den är ”i medbrottslighet med sig själv”, och därför 
mer mottaglig för hysterin, än manskroppen (se Foucault 1983:153, 159f, 165ff). 
Man skulle alltså, menar jag, kunna beskriva en sorts det Ena och det Andra-relation 
även inom den grupp av vansinniga som avskilts från det övriga samhället. I denna 
relation är mannen det Ena och kvinnan det Andra. Det blir också tydligt genom de 
andra diskurser som diskursen om vansinne samspelar med, som exempelvis den om 
arbetslöshet, att det huvudsakligen är mindre bemedlade personer som spärras in.

Foucault (1983:276) skriver att ”Asylen ska minska skillnaderna, hålla tillbaka 
lasterna och synderna, utplåna oregelbundenheterna: Den ska ange allt som står i op-
position till samhällets väsentliga dygder: celibatet”. Foucault refererar vidare för att 
illustrera denna funktion ett exempel, som talar om att enligt statistik blir många fler 
ogifta flickor än gifta kvinnor, vansinniga. I exemplet dras slutsatsen att äktenskapet 
för kvinnor förebygger de två vanligaste och mest svårbotade (obotliga) formerna av 
vansinne, nämligen sedeslöshet (dåligt uppförande) och ”sedernas extrema perversi-
tet”. Det senare anges vara syndiga vanor, som att dricka alkohol, att uppträda ”slar-
vigt” eller sorglöst. Detta beteende (som verkar högst normalt på många håll idag) blir 
alltså kopplat till kvinnor och tas upp som varnande exempel. Kvinnan är den Andra. 
Den ogifta kvinnan är till och med direkt farlig. Det är hälsovådligt att vara ogift. Det 
är hälsovådligt att roa sig. Botemedlen är också klara, förutom äktenskapet anges goda 
seder, ordning och ”ett mekaniskt strängt utfört arbete” (aa s 277). Formuleringarna 
kring arbete skvallrar om att det främst är underklassens kvinnor som ska kontrolle-
ras. Det är alltså dessa som ses som farliga (jfr Johannisson 1994:14).

Enligt Foucault (1974:233) fungerar egentligen alla system för individuell kon-
troll på samma sätt. De dikotomiserar och markerar i uppdelningar som dåre – icke 
dåre, farlig – ofarlig, normal – onormal. Samtidigt differentierar de inom opposi-
tionerna. Var och en ska befinna sig exakt på sin plats. Man måste alltså se till att 
veta exakt vad och var den platsen är. Den Ena påverkas inte själv påtagligt – el-
ler medvetet – av de utestängande och inspärrande processerna. Den Andra däremot 
utestängs och spärras in, omväxlande, eller samtidigt genom det panoptiska idealet. 
Den differentiering inom positionerna som Foucault talar om pågår förstås även på 
utrikessidorna. I denna studie uppmärksammas i detta avseende främst de differen-
tieringar inom gruppen de Andra, som bygger på köns-, etnicitets- och regionmässiga 
avgränsningar.

MYTER 
En stor del av forskningen om ”annanhet”  (”otherness”) vilar på en diskursteoretisk 
grund. Ett annat betydelsefullt inslag i forskning som behandlar ”vi” och ”dom” är 
mytbegreppet. I Foucaults diskursteori och Barthes mytteori finns en distinkt skillnad 
i hur verkligheten betraktas. Roland Barthes skiljer tydligt på verklighet och myt (se 
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t ex 1969:258), medan Foucault menar att det inte är meningsfullt att göra någon 
åtskillnad mellan verklighet och diskurs. Han framhåller i stället att ingenting kan 
ha mening utanför diskurserna (Foucault 1972, se även Spivak 1978/2002:92). Det 
finns dock samtidigt en del beröringspunkter mellan perspektiven och jag tror att det 
i en studie av annanhet i utrikesjournalistik kan vara fruktbart att i åtminstone en del 
av analysen föra dem samman.

Barthes teori om myter bygger på Ferdinand de Saussures teori om språket och 
mer specifikt om tecknet, vad som alltså brukar kallas semiologin.5 Barthes kallar 
Saussures teckenteori för första gradens tecken, eller första gradens språk. Han bygger 
utifrån detta själv upp teorin om den andra gradens tecken, den andra gradens språk.

    (Barthes 1969:211)

 Tecknet, syntesen i den första gradens språk, blir alltså form – det vill säga betecknan-
de – i den andra gradens språk. Denna form anknyter i sin tur till en andra gradens 
betecknad och tillsammans resulterar dessa andra gradens komponenter i den andra 
graden syntes: ett tecken på den mytologiska nivån.  Den tredje termen utgör både i 
Saussures och Barthes system en förbindelse mellan de två första termerna och Bar-
thes (aa s 218) kallar den för betydelse. Betydelsen är själva myten på den mytologiska 
nivån.  Det mytiska språket är ett metaspråk, alltså ett språk inom vilket man talar 
om det första språket. Låt mig ta ett berömt exempel, som Barthes (aa s 213ff) själv 

{{ III. TECKEN
Myt

Språk

1. beteck-
nande

2. beteck-
nad

3.tecken
I. BETECKNANDE II. BETECKNAD

5 Vad som är viktigt att minnas från Saussures langue/parole-uppdelning är framför allt 
att Saussure såg langue-delen av språket som social. Språkets struktur ses alltså som socialt 
konstruerad, beroende av kulturen (se Hall 1997b:24ff , 33f ). I teorin om tecknet blir detta 
tydligt genom att förhållandet mellan det betecknande och det betecknade ses som godtyckligt. 
Tecknet är syntesen av det betecknande och det betecknade. Tecknet är alltså inte bara det 
som till exempel kan ses i skrift, utan tecknet omfattar även per definition den mentala 
kategorisering som görs när man läser ett ord. Tillsammans konstituerar dessa båda aspekter 
av tecknet själva tecknet (se Hall 1997b:31). När vi exempelvis ser ordet ”Walkman” skrivet 
utgör bokstäverna som formar ordet tillsammans den betecknande delen av tecknet, medan 
den mentala bild som aktualiseras i våra huvuden – bilden av en bärbar band- eller CD-spelare 
med hörlurar – utgör det betecknade. Tillsammans konstituerar dessa båda aspekter av tecknet 
själva tecknet (ibid).
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använder. På det första semiologiska planet kallas det betecknande, till exempel en 
svart man gör militärhälsning på ett Paris Match-omslag, för mening och på mytens 
plan för form. När Paris Match-omslaget visar den svarte afrikanske mannen i fransk 
uniform som gör honnör (formen), ska bilden på det andra planet erinra om ett nytt 
betecknat, om den franska kolonialismen, men inte bara det. Mannen är inte bara en 
symbol för Frankrike som stormakt, utan han är den franska imperialismens närvaro, 
han är som summan av betecknande och betecknat på den andra språkliga nivån 
myten om den franska imperialismen. ”…myten existerar exakt från det ögonblick då 
den franska imperialismen övergår till ett naturtillstånd”, skriver Barthes (aa s 227). 
Han tillägger senare: ”…om jag konstaterar att den franska imperialismen existerar 
utan att förklara den, behövs det mycket litet för att jag inte skall tycka den är natur-
lig, självklar” (aa s 242, originalets kursiv).

Eftersom de mytiska begreppen är historiska kan de skapas, förändras, luckras 
upp och försvinna. Så länge begreppen existerar ”vanställer” deras underförstådda me-
ning den uppenbara meningen. Begreppet alienerar meningen, menar Barthes (se aa 
s 217ff). Vad Barthes antyder är att avsikten avgör betydelsen. Han tar för att belysa 
detta upp ett gammalt latinskt grammatikexempel: ”jag kallas lejon”, där ”…myten 
är ett yttrande som mycket mer definieras av sin avsikt (jag är ett grammatikexempel) 
än av sin text (jag kallas lejon); och att avsikten där på något sätt är stelnad, renad, fö-
revigad och avlägsnad genom texten” (originalets kursiv, aa s 221). På samma sätt kan 
man tänka sig att tidningsartiklar och/eller bilder, mer definieras av sin avsikt – ”jag är 
en vanlig tråkig utrikespolitisk artikel” eller ”jag är en lustig bild” – alltså av sin form, 
än av sin text, det vill säga sitt innehåll. Avsikten avlägsnas dock alltså genom texten. 

Enligt Barthes går vetenskapen mycket snabbare framåt än de kollektiva sym-
bolerna, som är ”sekel efter och hålls nere i okunnighet av makten, pressen och sam-
hällsordningen i världen” (aa s 65). Detta skriver Barthes med anledning av hur rasis-
tiska termer används i ett Match-reportage (från 50-talet) om den lille franske babyn 
Bichon och hans resa med sina föräldrar till ”kannibalernas land”; ett reportage där 
Afrika enligt Barthes framstår som en ”litet farlig kasperteater” (ibid). Plats verkar 
över huvud taget vara av stor betydelse för myterna: 

Om jag/…/ åker omkring i de baskiska delarna av Spanien kan jag otvivel-
aktigt konstatera att det existerar en arkitektonisk enhet mellan husen, en 
gemensam stil, som får mig att känna igen det baskiska huset som en bestämd 
etnisk produkt. Ändå känner jag mig varken berörd eller så att säga påverkad 
av denna enhetliga stil/…/ den uppfordrar mig inte, den tvingar mig inte att 
nämna den./…/Men om jag befinner mig i Paris omnejd och i slutet av rue 
Gambetta eller rue Jean-Jaurês upptäcker en liten söt stuga med röda tegel-
pannor och bruna träpaneler, med asymmetriska taklister och en av flätverk 
stöttad fasad, förefaller det mig som om jag fick en befallande och personlig 
inbjudan att kalla detta föremål för en baskisk stuga…

(Barthes aa s 221f ) 
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Att Barthes tolkar den baskiska stugan i Paris, men inte stugan i Baskien som 
mytisk visar på omgivningens betydelse. Stugorna på de två platserna skulle kunna se 
exakt likadana ut, men bara den ena upplevs som ett yttrande (den är uppfordrande) 
och alltså som en myt. På ett liknande sätt kan de händelser som äger rum i andra 
länder tänkas transformeras till myter då de dyker upp på svenska tidningars utrikes-
sidor. De blir, bland annat genom sidbeteckningarna, uppfordrande. De är dessutom 
konstruerade för att dyka upp i en svensk kontext och journalisterna ska helst inte 
anpassa sig för mycket till de omgivningar de vistas i då de rapporterar från andra län-
der. Samma händelser som rapporteras som utrikes händelser på utrikessidorna skulle 
alltså motsvara bara stugor om de ägde rum i Sverige, medan de på utrikessidorna blir 
baskiska stugor. 

Den mytiska formen är alltid delvis motiverad (Barthes aa s 223).6 Motivatio-
nen får dock inte misstas för att vara naturlig. Det är den inte. Barthes ville hellre 
kalla den ödesdiger (aa s 221ff). Eftersom mytens avsikter inte är dolda, utan natura-
liserade, inlemmade i språket, kan myten upplevas som ett oskyldigt yttrande. Myten 
är således egentligen vare sig sanning eller lögn, utan snarare böjning. Barthes kallar 
den till och med för en språkstöld. Man stjäl till exempel ”negern” som gör honnör 
inte för att göra honom till en symbol, utan för att införliva makten med språket. 
Genom denna stöld förvandlar sig myten till form (Barthes 1969:227f ). Problemet 
med förvandlingen är, enligt Barthes, att det betecknande och det betecknade i lä-
sarens ögon har ett naturligt förhållande till varandra (aa s 229). Ett problem som 
accentueras av det myller av myter som återfinns i pressen. Myterna konstrueras där 
genom att tidningsredaktörerna utgår från begrepp och söker en form åt det – någon 
eller något som får symbolisera begreppet, som får utgöra ett exempel på det (aa s 
225). ”…pressen åtar sig varje dag att bevisa att reserven av mytiska betecknanden är 
outtömlig” (ibid). 

Mäktiga grupper (i Barthes exempel bourgeoisien) förvandlar i den mytologiska 
utövningen historien till natur (Barthes 1969:239f ).7 Verkligheten töms på historia 
och fylls med natur. Så blir myten inte bara ett yttrande, vilket som helst, utan till ett 
avpolitiserat yttrande. Ett yttrande som bildas genom att sakernas historiska egen-
skaper försvagas när världen tränger in i språket. Just frånvaron av historia betonas 
ideligen av Barthes som en egenskap hos myten och som en strävan hos dem som 
vill bevara både myten och den verklighet som myten lever i symbios med (även om 
förhållandet inte är naturligt).8  ”Myten berövar det föremål som det talar om all 
6 ”…för att den franska imperialismen ska fånga den hälsande negern, måste det finnas en 
identitet mellan negerns och den franske soldatens honnör. Motiveringen är nödvändig för 
själva mytens fördubbling: myten spelar på meningens och formens likformighet: ingen myt 
utan motiverad form” (Barthes aa s 223).
7 Det enda språk som inte är mytiskt är den producerande människans, hon som talar för att 
förändra något och inte för att bevara bilden av verkligheten (Barthes 1969:245ff).
8 ”Men är myten alltid ett avpolitiserat yttrande? med andra ord är verkligheten alltid politisk? 
Räcker det med att tala om en sak på ett  naturligt sätt för att den skall bli mytisk?”, frågar sig 
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historia/…/Ingenting är framställt eller utvalt: man behöver bara erövra dessa nya 
föremål, som befriats från alla fula rester av ursprung och val” (Barthes aa s 250). I en 
analys ska naturaliseringen avnaturaliseras och den historiska karaktären framträda. 
Foucault (1993:37ff) framhåller på ett liknande sätt vikten av att i en diskursanalys 
sätta in en händelse i sitt historiska sammanhang. Både myten och diskursen måste 
alltså genomträngas i sitt historiska sammanhang för att kunna analyseras. ”Mytolo-
gen” – till exempel en journalist eller en forskare – kan inte tala på samma sätt som 
exempelvis en flygplanstekniker kan tala om flygplanets funktioner, hon eller han är 
i stället dömd till ett meta-språk (Barthes aa s 257). På detta sätt blir vi enligt Barthes 
(aa s 258) alienerade. Vi måste alltid tala om det verkliga på ett överdrivet sätt. Det vi 
ändå ständigt bör söka är ”en försoning mellan verkligheten och människorna, mel-
lan beskrivningen och förklaringen, mellan föremålet och kunskapen” (ibid). 

När man analyserar diskurser gäller det dock, enligt Foucault (1993:37ff), som 
sagt inte att söka diskursens inre kärna. Det är i stället de yttre villkoren för diskurs-
händelserna som orsakar dem och sätter upp dess gränser. Det är alltså knappast me-
ningsfullt att behandla de föreställningar som kan finnas bakom diskurserna; det är 
diskurserna själva som bör studeras. Men då diskursen är en kedja av uttalanden och 
praktiker är myten enbart ett yttrande om uttalanden och praktiker. Man kan därmed 
i journalistikens sfär tänka sig att enskilda artiklar fungerar som myter (yttranden), 
men inte i sig själva fungerar som diskurser. Däremot kan dessa yttranden utgöra de-
lar av diskurser, bidra till konstituerandet av diskurser, samtidigt som de från början 
befinner sig inom en diskurs, eller i gränslandet mellan flera diskurser. 

NATIONALITET, ETNICITET OCH KÖN

Nationalitet
I Den föreställda gemenskapen tvingas Benedict Anderson (1992) stanna upp vid be-
greppet ”nation” innan han kan börja resonera om nationalismens ursprung och 
spridning. Vad är en nation? Anderson föreslår följande definition: ”den är en före-
ställd politisk gemenskap – och den föreställs som i sig både begränsad och suverän” 
(aa s 21). Den är föreställd för att en medlem, även av den minsta av nationer, aldrig 
kommer att träffa eller ens höra talas om alla andra medlemmar. Nationen föreställs 
vidare som begränsad eftersom även de största nationerna har gränser, även om de må 
vara töjbara. ”Ingen nation inbillar sig att den sammanfaller med hela mänskligheten” 

Barthes (aa s 242). Han svarar själv (med Marx) att det mest naturliga föremål innehåller alltid 
en smula politik: ”den mer eller mindre minnesvärda närvaron av den mänskliga närvaro som 
åstadkommit, ordnat, använt, undertryckt eller förkastat den” (ibid). Det finns dock olika 
starka och svaga myter, enligt Barthes (aa s 243).
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(aa s 22). Suveräniteten har med religionens roll att göra. Nationsbegreppet uppkom 
under den tid då upplysningen och revolutionen gjorde upp med det av Gud på-
bjudna rikets legitimitet. Symbolen för att lyda under Gud direkt har sedan dess varit 
nationen. Nationen uppfattas samtidigt som en gemenskap, i den mening att den ses 
som ett slags kamratskap, eller broderskap, som fungerar horisontellt. Detta är obe-
roende av faktiska ojämlika förhållanden (ibid). När nationen är sålunda definierad 
– som föreställd, begränsad, suverän samt som en gemenskap – söker Anderson natio-
nalismens rötter.

En förutsättning för nationalismens genomslag var boktryckarkonsten. I och 
med den skapas helt nya föreställningar om samtidighet. Men frågan är varför just 
nationen, som gemenskap, blev så populär. Anderson ser kapitalismen som en starkt 
bidragande faktor till detta. Vad Anderson kallar ”tryckkapitalismen” samspelade i 
Europa med protestantismen och folkspråkens spridning, under främst 1500-talet i 
ett förebådande av nationalismens landvinningar (aa s 47ff). Först i slutet av 1700-ta-
let kommer nationalitet och nationalism till uttryck, tidigare har det mest handlat om 
stater och samhällen. Nationalistiska rörelser kommer till Europa via Amerika. Men 
först i slutet av 1800-talet kommer ordet ”nationalism” till allmän användning (aa s 
19f ). Nationalism är alltså inget särskilt gammalt, och alls icke självklart, fenomen. 
Den ”officiella nationalismen”, den av en stat (av dess företrädare) proklamerade na-
tionalismen, kom till uttryck först på 1800-talet och då främst av taktiska skäl. Sty-
rande, eller på annat sätt privilegierade klasser, införde den officiella varianten, som 
de kunde definiera och använda för expansiva eller exklusiva syften, helt enkelt för 
att de själva höll på att marginaliseras och bortdefinieras av den folkliga föreställda 
gemenskap som uppstod under folkspråkens framryckning (aa s 87ff). För att inte bli 
akterseglade i denna utveckling tog de således ett desto stadigare tag om rodret. När 
nationalismen började spira gällde det att ta makten över den. Då den officiella natio-
nalismen sedermera etablerats i sin imperiebevarande form blev det möjligt att göra 
något annat av den. Vilket politiskt och socialt system som helst kunde kopiera den; 
det vill säga just den officiella aspekten, där staten är nationalismens ursprung och där 
statens intressen tjänas i dess utövande. Sålunda förs den officiella varianten (imperie-
bevarande från början) vidare till exempel av revolutionära stater (aa s 152ff).

Både vid ett betraktande av nationen som historisk ödesbestämdhet och som 
en språkligt föreställd gemenskap, framstår nationen som såväl öppen som sluten. 
Den ödesbestämdhet som tycks omge nationen är inbäddad i historia. Nationlighe-
ten, som Anderson (1992:140f ) väljer att kalla den, är resultat av specifika historiska 
tillfälligheter. ”Om jag är lett kan min dotter vara australier. Sonen till en italiensk in-
vandrare i New York kommer att finna förfäder i pilgrimsfäderna” (aa s 140). Samti-
digt rättfärdigas nationen ofta med en gemensam (betraktad som gemensam) historia, 
som med nationalismens retorik sträcker sig mycket långt tillbaka. Motstridiga histo-
riska argument ignoreras. Denna nationernas subjektiva uråldrighet i nationalisternas 
ögon motsägs av deras objektiva modernitet i historikernas ögon (aa s 20). Oavsett de 
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specifika argument som talar emot varje nations historia och trots nationens korta tid 
på jorden får historien en mycket stor betydelse i nationalismen. I detta avseende skil-
jer sig nationalismen markant från rasismen. Enligt Anderson har inte rasismen sitt 
upphov i nationalismen. Medan nationalismen tänker i termer av historisk bestäm-
melse ser rasismen något som finns utanför historien (aa s 143f ). ”Niggrerna är tack 
vare den osynliga tjärborsten för alltid niggrer; judarna, Abrahams säd, är för alltid 
judar, oavsett vilka pass de bär eller vilka språk de talar och läser” , skriver Anderson 
för att åskådliggöra denna essentialism (aa s 144). 

Betraktad som en gemenskap föreställd genom språket är nationen också, som 
sagt, både öppen och sluten. Det finns en öppenhet i språken, genom vilken man kan 
bjudas in i de föreställda gemenskaperna. Alla kan tillägna sig ett språk. Många kan 
flera språk och engelska är på det sättet särskilt öppet. Samtidigt finns där en sluten-
het i nationernas språkdimension, som till exempel bevarar en vietnamesisk nationa-
litet under kolonialväldena, vilken kolonisatörerna inte kommer åt eftersom de inte 
kan språket. Det vietnamesiska blir outgrundligt och föder ofta argument (glåpord) 
som bortser från nationaliteten och i stället koncentreras till ”ras”. ”Nationligheten” 
utplånas genom att ”motståndaren” reduceras till sin fysionomi, så som beteckningen 
”slant” som i ”slant-eyed” – snedögd – förnekar ”det vietnamesiska” genom att sätta 
något i dess ställe (Anderson 1992:142ff).

Bhabha (1990a:2f ) talar om vikten av att betrakta nationen som den är skriven 
(”as it is written”) och framhåller särskilt språkets performativa aspekt. När nationen 
skrives – vilket sker kontinuerligt och bland annat i utrikesjournalistiken  –  så kon-
strueras den. I Bhabhas resonemang framträder därmed tydligare än hos Anderson 
den symboliska (snarare än materiella) aspekten av nationen som diskurs. I idén om 
performativiteten finns dock en koppling till materiella konsekvenser inbyggd. Stu-
derar man nationen som skriven, så utmanas den traditionella auktoritet som tradi-
tionen, folket, ”the reason of State”, högkulturen och liknande nationella kunskaps-
objekt har för nationsbegreppet. Berättandet (”narration”) kommer istället att hamna 
i fokus. I detta berättande kan dock de ovan nämnda kunskapsobjekten tänkas ingå. 

Med Foucault (se Gutman et al 1988) framhåller Bhabha (1990b:301) vidare 
gränsers centrala betydelse för nationsbegreppet och skriver: ”the ’reason of state’ in 
the modern nation must be derived from the heterogenous and differentiated limits 
of its territory. The nation cannot be conceived in a state of equilibrium between 
several elements co-ordinated, and maintained by a ’good’ law”. Oändliga kamper 
med andra nationer blir resultatet av detta. Staternas framtid kan inte förstås på något 
annat sätt. Liksom Foucault talar om viljan till sanning, och motsättningen mellan 
sanning och lögn som det avgörande utestängningssystemet i vår tid, så framhåller 
Bhabha (1990b:310) viljan till nationen (”the will to nationhood”). Det är denna 
vilja som enhetliggör historiska minnen och säkrar samtycke i nutiden. Viljan till 
nationen är till syvende och sist nationens enda legitimeringskriterium. Till detta kri-
terium måste nationen alltid återvända för legitimitet. Utrikessidorna utgör en skå-
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deplats för denna vilja, till utrikessidorna kan nationen vända sig för att erhålla en del 
av sin legitimitet.

Jag kommer i mina studier av utrikessidorna i svenska tidningar att utgå ifrån 
Andersons definition och historiska förståelse av nationsbegreppet, vilket här snarast 
fokuseras i relation till Andra nationer. Såsom boktryckarkonsten var en förutsätt-
ning för nationalismens spridning antas den svenska utrikesjournalistiken utgöra en 
viktig förutsättning för en svensk enhetskänsla idag. Den performativitet i skrivandet 
av nationen som Bhabha talar om antas vara av avgörande betydelse i denna process. 
Man kan dock fråga sig om Andersons nationsbegrepp utgör en tillräcklig grund för 
diskussioner om nationer idag. Michael Hardt och Antonio Negri (2000:xii) skriver 
till exempel i ”Empire” att suveräniteten framför allt efter kalla krigets slut har antagit 
en ny form, som består av nationella och transnationella organismer som enas under 
ett och samma regelverk. Detta regelverk utgör grunden för en global suveränitet som 
de kallar för Imperiet (”Empire”). Som ett av de främsta symptomen på Imperiets 
framträdande ses nationalstaternas minskade förmåga att själva reglera sina ekono-
mier och kulturella utbyten. Imperiet ska dock inte ses som uttryck för den typ av 
imperialism som utövades av främst europeiska stater under kolonialismen, ty denna 
imperialism fungerade som uttryck för nationell suveränitet, även om gränserna för 
nationerna i kolonialismen utsträcktes över stora och åtskilda områden utanför själva 
moderländerna. I motsats till den gamla imperialismen upprättar inte Imperiet något 
territoriellt maktcentrum och förlitar sig inte på fastslagna gränser. Imperiet karaktä-
riseras i själva verket av just gränslöshet. Dess styre har inga gränser (Hardt & Negri 
aa s xiv). ”[T]he concept of Empire presents itself not as a historical regime origina-
ting in conquest, but rather as an order that effectively suspends history and thereby 
fixes the existing state of affairs for eternity” (ibid). Skillnaden mellan Imperiet och 
den gamla nationsbundna imperialismen liknar på så sätt den skillnad mellan rasism 
och nationalism som Anderson skildrade. Liksom rasismen står utanför historien och 
ser ras-skillnader som fixerade, så står även Imperiet utanför historien och fixerar exis-
terande förhållanden för evigt. 

Såsom Hardt och Negri betonar förändringar i nationernas suveränitet efter det 
kalla krigets slut, så påpekar Annabelle Sreberny (2002:232) att händelserna den 11:e 
september 2001 påvisade ambivalensen i ett nationsstatligt system och då särskilt gäl-
lande dess problem med att förhålla sig till icke-statliga aktörer (såsom de som ansågs 
ligga bakom terrordåden). Hardt och Negri och Sreberny för onekligen intressanta 
resonemang, resonemang som måste föras när nationer och nationalitet diskuteras 
idag. Jag menar dock att Andersons definitioner fortfarande genomsyrar utrikesjour-
nalistikens hela idé, såsom den beskrivits i inledningen, men låter det i slutändan 
förbli en empirisk fråga i vilken mån Imperiet eller andra former av globalisering, som 
något väsentligt annat än den ”traditionella” imperialismen, får genomslag i utrikes-
materialet.



49

Etnicitet
We often jump from the observation of cultural difference, over the inter-
pretation of cultural difference, to an evaluation of cultural difference.

  (van Ginneken 1998:206)

van Ginnekens citat ger uttryck för hur kulturella skillnader ofta kommer att värde-
ras, men inte bara detta, det antyder också ett tillstånd där kulturella skillnader är 
otolkade, där de blott observeras innan nästa steg – tolkningen – sätter in. Detta är 
mer eller mindre omöjligt enligt socialantropologen Hylland Eriksens (1993:26f, 31, 
91) diskussioner av etnicitet. Hylland Eriksen (1993:193) skriver att ett problem med 
etnicitetsbegreppet är att det tycks förutsätta ett etniskt fenomen; ett fenomen som 
kräver en enhetlig förklaring, vilken företrädesvis har ett biologiskt eller annat gemen-
samt och objektivt ursprung. Etnicitetsbegreppet bör inte förtingligas på detta sätt. 
Etnicitet är inte bara en uppsättning förhållanden, utan också ett medvetandemodus; 
ett bland många medvetandemodi, som uppstått genom att särskilda historiska hän-
delser påverkar mänskliga erfarenheter och handlingar.

Begreppet etnicitet skiljer sig från nationalitet genom att det inte har en ome-
delbar koppling till en stat. När etniska rörelser ställer krav på en egen stat övergår de 
därför  till att bli nationalistiska (Hylland Eriksen 1993:15).9 Termen ”etnisk grupp” 
implicerar kontakter och förbindelselänkar. ”Att tala om en etnisk grupp i total isole-
ring är lika absurt som att tala om ljudet från en ensam hand som applåderar” (Hyl-
land Eriksen 1993:19). Kulturella skillnader antas ofta utgöra grunden för etnicitet. 
Dylika skillnader är dock inte i sig avgörande för etnicitet. För att en etnisk relation 
ska uppstå mellan olika grupper måste de framför allt ha någon form av kontakt med 
varandra, och de måste, enligt Hylland Eriksen (1993:21) ha föreställningar om att 
den andra gruppen är kulturellt annorlunda än den egna. Etniska grupper tenderar 
samtidigt att hålla sig med myter om ett gemensamt ursprung inom gruppen (aa s 
22). 

I engelskspråkiga texter används i mycket större utsträckning än i svensksprå-
kiga texter begreppet ras när etniska relationer diskuteras. van Ginneken (1998:13) 
skriver om ras att skillnader inom dylika föreställda gemenskaper alltid är större och 
mer avgörande än skillnaderna mellan dem. Liksom kön verkar ras vara något som är 
givet av naturen, men liksom kön kan ses som socialt konstruerat bör man betrakta 
även ras på detta sätt (se Allan 1999:158). Ras är socialt konstruerat. Det (i svenska 
språket) föråldrade rasbegreppet är kanske än mer än etnicitetsbegreppet associerat 
med hudfärg och när van Ginneken (1998:12) frågar sig varför människors antagna 
hudfärg i representationen används som om den utgjorde den mest grundläggande 
aspekten av deras kulturella och biologiska identitet kommer han fram till svaret att 

9 Nationalismer kan visserligen samtidigt tendera att ha en etnisk prägel. Detta är dock inte 
nödvändigt i nationalismerna (Hylland Eriksen 1993:15).
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det beror på att hudfärg indikerar ras.10 Det överdrivna användandet av grupptermer 
som bygger på färger i medierna tyder på en tolkning av ras som en essentiell kategori. 
Denna hantering av ”färg” som något avgörande i representationens politik antyder 
att färgen antas ha kopplingar till andra aspekter i en persons identitet; ett antagande 
som förekommit på många olika platser och i många olika tider, men som kanske 
nådde sin höjdpunkt under kolonialismen och då allra främst på de platser som ko-
loniserade och som koloniserades. I en engelsk kolonialherres ”Promemoria över in-
diskt utbildningsväsen” från 1835 kommer koloniala strategier och deras kopplingar 
till antaganden om betydelsen av hudfärg och blodsband till uttryck:

Vi måste nu göra vårt bästa för att forma en klass som kan tolka mellan oss 
och de miljoner som vi härskar över, en klass personer, som är indiska med av-
seende på blod och hudfärg, men engelska ifråga om smak, åsikter, moral och 
intellekt. Till en sådan klass kan vi överlåta att förfina landets folkspråk, att 
berika de dialekter med vetenskapliga termer hämtade från den västerländska 
nomenklaturen och gradvis ge dem lämpliga redskap för att överföra kunskap 
till befolkningens stora massor.

(tal av lord Macauley i Young 1940:359, återgivet i Spivak 1978/2002:96)

Lord Macauley framhåller alltså hudfärgens och blodsbandens betydelse, men inte 
bara det. Han talar i samma andetag om en klass, där etniciteten synes utgöra en 
avgörande ingrediens. Hylland Eriksen (1993:15) skriver att ”[t]ermen etnicitet refe-
rerar till förhållanden mellan grupper vilkas medlemmar betraktar sig själva som sär-
skilda, och dessa grupper kan vara hierarkiskt ordnade i ett samhälle”. Det är därför 
viktigt att göra en tydlig åtskillnad mellan etnicitet och samhällsklass. Det kan råda 
en stark korrelation mellan etnicitet och klasstillhörighet (aa s 16). Vissa specifika 
etniska grupper tillhör till exempel företrädesvis vissa specifika samhällsklasser och 
både klass och etnicitet kan fungera som rangordningskriterier i ett samhälle. Etnisk 
tillhörighet kan dessutom utgöra en viktig komponent i klasstillhörighet. I viss mån 
kan alltså klass diskuteras utifrån studier av etnicitet (och vice versa), men man måste 
i slutändan ändå hålla isär begreppen. I denna studie fokuseras i detta avseende främst 
etnicitet, men klassimplikationer kommer också att uppmärksammas, särskilt då tex-
ter och bilder närstuderas i kapitel 6 och 7.

Hylland Eriksen (1993:83) talar om etniska ideologier. Användningen av be-
greppet är ett sätt att framhålla att uppfattningar om att kulturer är oförenliga inte 
beror på att de verkligen är det, utan på att de etniska ideologierna anser att de är 
det. På ett liknande sätt talar van Dijk (2002:33f ) om rasismen som en ideologi. Han 
framhåller att den nutida rasismen på många sätt skiljer sig från forna dagar med sla-
veri, apartheid, lynchningar och annan systematisk diskriminering, vilka kan kopplas 
till en idé om en vit överlägsenhet. Vad van Dijk kallar den nya rasismen förnekar 

10 van Ginneken (1998:12) skriver ”denoterar” (”denotes”) ras.
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först och främst att den är rasism. ”Riktig” rasism är enligt denna ideologi endast den 
rasism som återfinns inom extremhögern. I ”den nya rasismen” ses inte minoriteter 
som biologiskt underlägsna, men som annorlunda. De tillhör helt enkelt andra kultu-
rer. Dessa kulturer har brister. Dessa brister bör (och kan) korrigeras.

Sammanfattningsvis kan etniska relationer beskrivas som flytande och påverk-
bara. Betydelsen av dem varierar utifrån situation. ”Som svar på frågan om hur många 
etniska grupper det finns på Mauritius måste vi/…/säga: det beror på situationen” 
(Hylland Eriksen 1993:38). En skandinavisk identitet kommer till exempel starkast 
till uttryck när en skandinav träffar skandinaver från andra länder i något icke-skandi-
naviskt land. Denna identitet aktiveras annars sällan (aa s 43).11 De etniska relationer-
na kan till yttermera visso, trots sina anspråk på ursprunglighet, manipuleras och till 
exempel användas i ekonomisk konkurrens (aa s 31). I beskrivningar av vi-dem-rela-
tioner finns det dessutom samtidigt, i enlighet med deras flytande och påverkbara ka-
raktär, en möjlighet till inte bara dikotomisering utan också till komplementarisering. 
Etnicitet innefattar upprättandet av båda dessa typer av relationer; av kontraster (di-
kotomisering) och av ett gemensamt fält för växelverkan mellan grupper där olikheter 
erkänns, men snarast ses som en tillgång (komplementarisering). Eftersom etnicitet 
utgör en aspekt av relationer mellan grupper så kan man lika gärna betona integreran-
de aspekter och ömsesidiga kontakter som åtskiljande aspekter och exkluderingar (aa 
38ff). Frågan är då när åtskiljande respektive integrerande aspekter betonas? Om nu 
etniciteten är så relativ och situationsbetingad, när är den då viktig? Etnicitet uppstår 
i sociala sammanhang där kulturella skillnader ”har en betydelse” (Hylland Eriksen 
aa s 45). En avgörande fråga i min undersökning är just i vilka sammanhang etnicitet 
har en betydelse i mitt material. Kan dessa sammanhang exempelvis kopplas till kön, 
till regioner samt till diskurstyper? 

Nationalitet, etnicitet och kön
Som van Ginneken (1998:13) skrev om skillnader inom grupper vars urskiljning ba-
seras på ras – att skillnaderna inom dem alltid är större och mer avgörande än skill-
naderna mellan dem – så resoneras det ofta även om kön (se t ex Ojajärvi 2001:210). 
Och som kulturella och etniska uppdelningar implicerar värderingar, så finns en 
värdering inbyggd i uppdelningen av könen. Simone de Beauvoir (1949/2002:26) 
skriver att kvinnan på detta sätt är det Andra könet, alltid definierad i relation till 
mannen, och inte tvärtom. ”Han är subjektet, han är det Absoluta, hon är den An-
dre” (ibid). De Beauvoir skriver också: ”Kvinnan framträder som det negativa, så att 
varje bestämning tillskrivs henne som en begränsning, utan ömsesidighet…,” medan 
”…det är underförstått att detta att vara man inte är ett särdrag” (aa s 25). Maud 

11 Det är intressant att se hur Hylland Eriksen i relation till skandinavisk talar om identitet och 
inte om etnicitet, vilket också gäller då han i en kapitelrubrik i samma bok frågar ”Finns det en 
europeisk identitet?” (1993:96)
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Eduards (1983a:9) citerar Rousseau som ger uttryck för denna diskurs: ”mannen är 
inte speciellt man, utom i vissa ögonblick; kvinnan är kvinna hela sitt liv igenom”. 
Och det som ses som specifikt måste motiveras, skriver Eduards, vilket inte gäller för 
det allmängiltiga. En annan grundläggande skillnad som brukar konstateras i idéer 
om kvinnor och män är att kvinnor ses som i första hand privata, inte offentliga och 
politiska. Det är som om de stod utanför staten, där däremot männen har sin hemvist 
(se Eduards 1983b:141, Kleberg 1996:244ff)

I denna studie ses kön och kropp som ett konkret, historiskt och socialt feno-
men, inte som en essens (se Moi 1997:71). Kön ses liksom etnicitet som socialt kon-
struerat och som nationalitet som en gemenskap som är huvudsakligen föreställd. 
Detta innebär inte att förekomsten av biologiska skillnader förnekas. Det ses dock 
inte som särskilt intressant att fråga efter vad dessa skillnader består av, snarare vad 
de tillskrivs för mening i olika sammanhang samt hur denna mening förhåller sig till 
maktrelationer.

De vars historia av marginalitet varit mest snärjd i de antinomier som genom-
syrar lag och ordning utgörs av de koloniserade och kvinnor (Bhabha 1990b:302). 
Det finns också intressanta likheter mellan kvinnor i vissa samhällen och ursprungs-
befolkningar, eftersom båda kategorierna är tystade, i relation till mäktigare grupper i 
samhällena (Hylland Eriksen 1993:191). De etniska relationerna genomsyras samti-
digt av idéer om ett komplementärt könsförhållande mellan kvinnor och män. Detta 
komplementära förhållande kan dock inte se ut hur som helst. I den mån könsrelatio-
ner blir symboliskt relevanta i en nationalistisk ideologi, så tenderar de att reprodu-
cera en patriarkal familjesyn (Yuval-Davis & Anthias1989).

På ett symboliskt plan används också ofta genuskaraktäristika för att beskriva et-
niska grupper i sin helhet:  ” ’grupp X är feminina’; ’medlemmar av Y är råa och oupp-
fostrade sällar’, och så vidare” (Hylland Eriksen 1993:190). Enligt Anne McClintock 
(1997) är all nationalism i själva verket beroende av kön (“gendered“). Kvinnor får till 
exempel ofta representera det uråldriga, den autentiska naturliga traditionen, medan 
män får stå för uppbrott och framsteg. Kathryn Woodward (1997) framhåller på ett 
liknande sätt hur nationella identiteter ofta är beroende av kön och Ania Loomba 
(1998:215) skriver att om nationen är en föreställd gemenskap så är den djupt be-
könad. Över huvud taget pågår en stor del av diskussionen om nationalitet, etnicitet 
och kön inom den postkoloniala teoribildningen. En central text inom denna teori-
bildning är Spivaks ”Kan den subalterna tala?” (1978/2002). Hon skriver där bland 
annat:

På det subalterna subjektets utraderade väg, suddas spåren av könsskillnad ut i 
dubbel grad. Om den subalterna, i den koloniala produktionens kontext, inte 
har någon historia och inte kan tala, befinner sig den subalterna som kvinna 
ännu djupare inne i skuggan. 

(Spivak 1978/2002:106)
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 Enligt Spivak (aa s 109) befinner sig kvinnor på detta sätt dessutom inte bara 
djupare in i skuggan, utan ”tvåfaldigt i skuggan”. Hon antyder vidare att denna två-
faldiga skuggtillvaro kan späs på genom att fler aspekter bidrar till underordnan-
det: ”Om du är fattig, svart och kvinna så får du det naturligtvis på tre sätt” (Spivak 
1978/2002:119). 

Spivak (1978/2002:123) urskiljer en sorts urformel för beskrivningar av den 
subalterna (kvinnan): ”’Vita män räddar bruna kvinnor från bruna män’”. Britternas 
avskaffande av sati – änkebränning – i Indien under kolonialtiden har i allmänhet upp-
fattats som ett sådant fall (Spivak aa s 125). Ingen alternativ förståelse har producerats 
av vita kvinnor. Ett indiskt inhemskt argument, som Spivak kallar för en parodi på 
längtan efter ett förlorat ursprung, hävdar dock å sin sida att kvinnorna verkligen ville 
dö (ibid). Spivak tolkar avskaffandet av sati som ett framsteg, men analyserar samtidigt 
detta som uttryck för olika synsätt på kvinnans fria vilja (se även Jonsson 2001:67). 
Förbudet från de engelska kolonialherrarna baserades på tanken om att sati kränkte 
kvinnans fria vilja, medan de hinduiska skriftlärde såg det som ett sätt för kvinnor att 
manifestera sin fria vilja. Det var ett val man kunde göra. Spivaks poäng är att båda 
tolkningarna av praktiken var formulerade av män. Kvinnor, vars fria vilja det gällde, 
var aldrig fria att uttala sig i denna fråga. Formeln ”Vita män räddar bruna kvinnor 
från bruna män” gäller vidare såväl vad imperialismen förr som demokratiseringen nu 
innebär för kvinnor i syd. Den avgörande frågan är i slutändan varför man genomför 
dessa räddningsoperationer. Är det för att bistå kvinnan, eller fungerar hon mest som 
en bricka i ett maktspel, där hon ibland blir intressant, men vid andra tillfällen helt ig-
noreras? Spivak konstaterar slutligen i ”Kan den subalterna tala?” att: ”Det finns ingen 
plats från vilken det könade subalterna subjektet kan tala” (aa s 144).

Termen subaltern – underordnad – härstammar ursprungligen från klassanaly-
ser. van Ginneken (1998:12) skriver om etnicitet och social stratifiering:

Most of the time, whenever scientists or the media refer to non-natives and 
immigrants, they do not include upper- and middle-class “white” people from 
“developed” countries, but only lower-class “non-white” people from “un-
derdeveloped” countries. Their elaborate research often does little more than 
observe that rich people have fewer problems than poor people, framing the 
observation in the language of race, ethnicity, nationality, migration etc.

På ett liknande sätt kan man tänka sig att skillnader som grundar sig i könsordningen 
kläs i etniska språktermer. Denna studie fokuserar främst på etnicitet/nationalitet och 
kön och undersöker därmed förhållanden mellan könsordningar och etnicitets- eller 
nationalitetsordningar i utrikesjournalistikens representationer av världen. Klass, eller 
välstånd, som van Ginneken talar om, utgör inte en egen variabel i den kvantitativa 
delstudie som genomförs i denna undersökning, men anknyts dels i fokuseringen på 
diskurstyper, där vissa typer i regel handlar om de styrande klasserna, dels i de kvalita-
tiva delarna samt i relation till de teorier som används. Denna studie fokuserar dess-
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utom inte endast folk av lägre klass som är icke-vita och är från ”utvecklingsländer”, 
utan inkluderar även över- och medelklass från ”utvecklade” länder, i den mån de 
uppträder på utrikessidorna. Att klass inte fokuseras på samma sätt som nationalitet, 
etnicitet och kön i denna undersökning ska inte tas som en intäkt för att det bedöms 
vara mindre viktigt, utan ska snarare ses som ett uttryck för att här understryks beho-
vet av – och utövas – ett framlyftande av kön  i relation till nationalitet och etnicitet i 
utrikesstudier. Eller – sett från andra hållet – här lyfts etnicitet och nationalitet fram i 
relation till kön, vilket ofta saknats och fått stå tillbaka till förmån för klass med mera 
i undersökningar som fokuserat på kön (se Yuval-Davis & Anthias 1989:1).

I undersökningen används såväl nationalitet och etnicitet som kön i betydelsen 
representerad. Det som diskuteras är inte hur nationalitet, etnicitet och kön upplevs 
inom eller mellan grupper, utan hur dessa aspekter representeras i medierna. Drivande 
i undersökningen är dock ett antagande om att dessa representationer har inverkan på 
föreställningar om såväl egen som andras nationella, etniska och könsmässiga identitet.

MENING OCH SKILLNAD
Mening kan aldrig slutgiltigt fixeras (se Hall 1997b:27). Åtminstone inte om man 
applicerar ett konstruktivistiskt synsätt, vilket sker här. Mening konstitueras i och 
genom språket. Språket är socialt; bygger på konventioner och – vad mer är – god-
tyckliga konventioner. Ett ord bär inte på någon inneboende mening, inte heller kan 
talaren själv bestämma vad meningen av ett ord ska vara. Det gemensamma språket 
är ett representationssystem; är ett av de två representationssystem som är involverade 
i meningsskapandet. Det andra är en slags konceptuell mental karta, enligt vilken vi 
kategoriserar de föremål vi ser utifrån skillnad från/likhet med andra föremål vi sett 
förut. Relationen mellan föremål, ”koncept” och tecken (t ex ord) ringar in menings-
produktionen i språket (aa s 25). Den process som länkar samman de olika delarna är 
representationen (aa s 19). 

Detta att mening aldrig slutgiltigt kan fixeras leder förstås till maktkamper. Det 
finns dock grund för betydligt fler och betydligt tydligare maktkamper än vad som 
kommer till uttryck.  Detta kan delvis bero på att alla maktkamper inte tillåts att 
synas. Alla maktkamper vill inte heller synas. Ett mycket lite uttalat försvar av natio-
naliteternas och könens omfattande betydelse förs exempelvis i utrikesjournalistiken, 
trots att de där förefaller vara av avgörande betydelse för representationen.12 Dylika 
processer kan ses som en representationens politik, en kamp om mening som alltid 
fortsätter, som aldrig blir slutförd (Hall 1997a:277). I denna kamp är hela tiden en 
avgörande, men på ytan påfallande osynlig, fråga vad som är normalt. Richard Dyer 
skriver om normalitet:

12 Vilken betydelse de har kan analyserna förhoppningsvis visa.
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The establishment of normalcy (i.e. what is accepted as ’normal’) through 
social- and stereo-types is one aspect of the habit of ruling groups…  to at-
tempt to fashion the whole of society according to their own world view, 
value system, sensibility and ideology. So right is this world view for the ruling 
groups that they make it appear (as it does appear to them) as ’ natural’ and 
‘inevitable’ – and for everyone – and, in so far as they succeed, they establish 
their hegemony. 

(Dyer 1977:30 återgivet i Hall 1997a:259, originalets kursiv)

Vad som ses som normalt får man dock, som sagt var, ofta leta efter. Stuart Allan 
(1999:162) tar upp ett exempel där två rubriker rapporterar om diskriminering (län-
kat till ”ras”) i sportsammanhang på olika sätt. Rubrikerna är båda hämtade ur the 
Guardian, den ena från 1969, den andra från 1998. Rubriken från 1969 lyder ”May a 
club refuse a negro?”. Rubriken från 1998 lyder ”White clubs fear ethnic cricketers”. 
I den första rubriken förutsätts klubben vara vit. Detta behöver man inte ens skriva. 
Den andra rubriken verkar kanske mer harmlös. Där sägs det explicit att klubben är 
vit. Man använder dessutom inte termen ”negro”, utan ”ethnic”. Genom att man i 
rubriken kontrasterar den vita klubben och de ”etniska” cricketspelarna ger man dock 
uttryck för att vithet inte betraktas som något etniskt. Vithet naturaliseras på detta 
sätt (som en del i en mycket mer omfattande rekonstruktion och legitimering) som 
något icke etniskt, som den norm mot vilken etniciteten mäts (se även Dyer 1997). 
Exemplet illustrerar hur det som tas för självklart, respektive det som behöver påpekas 
skiftar över tid samt, inte minst, att detta gäller även vad som är normalt, vilket alltså 
naturaliseras i diskursen.

Perspektiv på mening och skillnad
Mening skapas som sagt genom skillnad. Eller kanske snarare genom likhet och skill-
nad, genom relationer som bygger på likhet och skillnad. Kategorisering utgör en av-
görande del av meningsskapandet. Grundläggande kategorier, som bygger på skillnad, 
i den västerländska journalistikens meningsproduktion är bland andra kvinnor/män 
samt västerlänningar/andra. Dessa kategorier genomsyras dock av en än mer grund-
läggande, än mer avgörande skillnad, nämligen den mellan normalitet och avvikelse.  
De olika binära oppositioner som används i meningsskapandet kan i regel relateras 
till denna grundläggande skillnad på så sätt att den ena sidan – mer eller mindre up-
penbart – ses som det normala, medan den andra ses som det avvikande. Dessutom 
verkar den ”normala” sidan vara en dominerande sida hos i princip alla binära upp-
delningar: vit/svart, män/kvinnor, maskulin/feminin, överklass/underklass, svensk/an-
nan... (se Hall 1997a: 235). Så uttryckt visar uppdelningen på de maktrelationer som 
alltid är närvarande i de binära oppositionernas diskurs. Stuart Hall går i artikeln 
”The spectacle of the ’other’ ” igenom fyra olika teoretiska infallsvinklar på skillnad 
(”difference”) och vad det har för betydelse i meningsskapandet. Den refererade sy-
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nen på de binära oppositionerna som bärare av maktrelationer i sina dominerande/
icke-dominerande sidor, utgör en lingvistisk infallsvinkel. I en bachtinsk tradition 
studeras språk på ett delvis annat sätt, som ger en delvis annan infallsvinkel: mening 
skapas i dialog mellan talare, mening är i sig dialogisk. Allt vi säger och gör modifieras 
i samspel med andra. ”The ’Other’, in short, is essential to meaning” (Hall aa s 236). 
Bhabha (1990b:301) framhåller hur den som skriver, i det här fallet den som skriver 
nationen, alltid samtidigt själv är skriven: ”As narrator she is narrated as well. And in 
a way she is already told and what she herself is telling will not undo that somewhere 
else she is told” (Bhabha, ibid, citerar Lyotard & Thebaud 1985:41, originalets kur-
siv). Hall (aa s 236) påvisar i samma anda den ”negativa” sidan av den bachtinska  
teorin, nämligen den att mening aldrig kan ligga fast och att en grupp aldrig helt kan 
definiera den. Man kan sålunda inte veta vad det är att vara till exempel brittisk utan 
att veta vad britterna tycker om till exempel Jamaica eller Irland, eller vad jamaicaner 
och irländare tycker om britter (Hall aa s 235 refererar C. Hall, 1994). 

Birgitta Löwander (1998:86) framhåller på ett liknande sätt hur rasismens ideo-
logi fungerar. Hon beskriver, med referens till Miles (1989) hur ideologin arbetar i 
två steg. I steg ett upprättas system av kategoriseringar där folkgrupper tillskrivs fe-
notypiska eller nedärvda karaktäristika. I steg två tillskrivs dessa grupper (alla som är 
”de andra”) negativa värden, som vidare påstås leda till negativa konsekvenser för ”de 
egna”. I betecknandet och kategoriserandet av de Andra tillskrivs alltså vad Löwander 
kallar ”de egna” positiva egenskaper. Jag antar att de bilder som ges av män och kvin-
nor från Andra länder i svenska tidningar säger mer om Sverige än om de länder och 
personer som skildras och anknyter därmed till den bachtinska infallsvinkeln på skill-
nad (Halls andra infallsvinkel), samtidigt som jag använder mig av lingvistiska (Halls 
första infallsvinkel) teorier och metoder. 

Den tredje infallsvinkel på skillnad och mening som Hall (1997a) refererar är 
antropologisk. Det är en ”mening genom klassifikation” och ”utpekandet av skillnad 
utgör därmed basen för den symboliska ordning som vi kallar kultur” (aa s 236, min 
översättning). Hall (ibid) refererar Mary Douglas (1966)13 och hävdar i hennes ef-
terföljd att binära oppositioner är grundläggande för all klassifikation, eftersom man 
måste klargöra en tydlig skillnad mellan saker för att kunna klassificera dem. Men 
detta sätt att klassificera är inget oproblematiskt konstituerande av kulturer, eftersom 
den kulturella ordningen störs av saker som dyker upp i ”fel” kategori. Ett exempel 
på ett sådant fenomen är en social grupp som ”mulatter”, som varken är svarta eller 
vita. Dylika fenomen ”flyter då omkring”  i ett farligt, instabilt, hybridiskt mellanrum 
(Hall aa refererar Stallybrass & White, 1986). Stabila kulturer vill ha ”var sak på sin 
plats”. Jord i trädgården är bra, medan jord i sovrummet är ”out of place”. Jorden i 
sovrummet sopas upp och slängs ut, och enligt Julia Kristeva (1982) är det samma 
”reningsprocess” som kommer till uttryck när kulturer stänger ute ”främlingar”. En-
ligt detta argument är symboliska gränser centrala för alla kulturer (Hall 1997a:237). 
13 Douglas (1966) teorier har i sin tur influerats av Émile Durkheim och Claude Lévi-Strauss.
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När skillnad markeras stängs gränser och allt som definieras som orent eller abnormt 
utestängs och utesluts. Paradoxalt nog leder dock detta uteslutande samtidigt, som 
också Foucault (1983:22ff) har visat, till att olikhet/skillnad, blir något mäktigt, 
starkt och attraktivt just för att det är tabu och hotar den upprättade ordningen. Det 
som är socialt perifert är alltså, som påpekades i inledningskapitlet, ofta symboliskt i 
centrum (se Hall 1997a:237, Babcock 1978). 

Även denna infallsvinkel på skillnad, Halls tredje, influerar denna studie, och 
detta inte bara när det gäller skildringar av de Andra (”främlingar”) utan också när 
det över huvud taget gäller betraktandet av det som ligger mellan kategorierna – det 
osäkra – som centralt. Hall (aa) återger även en fjärde infallsvinkel som i sin tur kor-
responderar med en fjärde analysnivå, nämligen den psykoanalytiska infallsvinkeln 
som argumenterar för att den Andre är avgörande för konstitutionen av självet, för oss 
som subjekt och för vår sexuella identitet. Freuds teori om oedipuskomplexet exem-
plifierar denna syn på skillnadens betydelse i meningsskapandet. Oedipusteorin har 
såväl kritiserats som utvecklats av många. Gemensamt för de utvecklingar som gjorts 
är att de ger den Andre en viktig roll i utvecklandet av subjektiviteten. Om resone-
manget förflyttas från det individuella självet till ett nationligt själv innebär detta att 
en nations subjektivitet till stor del konstitueras genom relaterandet till Andra natio-
ner. I Freuds efterföljd har vidare flera påpekat att relationen till den Andre antyder 
en splittring i subjektiviteten som bland annat kan hanteras genom att projicera de 
dåliga sidorna av självet på andra och bara tillskriva sig själv de goda sidorna. Ett psy-
koanalytiskt perspektiv på skillnad återfinns bland annat hos Kristeva (1982, 1991), 
vars teori om abjektet tidigare nämnts och vars tankar om detta också kommer att an-
knytas i analyserna. Liknande perspektiv anknyts även i Sander Gilmans (1985) teori 
om stereotyper, vilken presenteras i avsnittet om stereotypier i detta kapitel.

Enligt Hall (1997a:238) exkluderar inte de olika infallsvinklar på skillnad och 
mening, som refererats, varandra, utan korresponderar snarare med olika analysni-
våer, nämligen i det här fallet lingvistiska (1), sociala (2), kulturella (3) samt psykoa-
nalytiska (4). Liksom hos Hall kompletterar infallsvinklarna varandra i min under-
sökning.

Annangörande, kategorisering och diskriminering
Människor som framställs som ”dem” snarare än ”oss”, framställs ofta på ett tvetydigt 
sätt, det vill säga även när det är något ”bra” som ska skildras, så infogas någonting 
”dåligt” i bilden. Hall (1997a:229) ger flera exempel på vad han kallar ”sharply oppo-
sed, polarized extremes”, som till exempel civiliserad/primitiv, ful/omåttligt attraktiv, 
motbjudande-på-grund-av-skillnad/tilltalande-på-grund-av–främmande-och-exo-
tisk”. Enligt Kristina Boréus (2003:13) handlar annangörande (”othering”) framför 
allt om skapandet av en mental distans mellan sig själv och andra. Annangörandet bör 
dock inte ses som antingen på eller av, utan frågan är snarare vilken grad av annan-
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görande som är aktiverad. Detta har redan antytts i avsnittet om nationalitet, etnici-
tet och kön, där det bland annat utifrån Spivak (1978/2002) skildrades hur ”bruna 
kvinnor” var dubbelt andra jämfört med ”bruna män” för de ”vita män” som äger 
tolkningsföreträdet. De Andra kan definieras som icke vi och gruppen de Andra kan 
därmed konstitueras på alla upptänkliga sätt. ”Each of us is the other’s barbarian”, 
skriver Todorov (1999:190). Vad du tänker om andra är helt beroende av vem du är. 
I definitioner av begreppet de Andra understryks dock även ofta att det är en grupp 
som definieras av en annan mäktigare grupp ( se t ex Boréus aa s 12). Bägge definitio-
nerna är relevanta. Där finns den genomgripande relativitet som Todorov framhåller, 
där vem som helst kan vara annan, men socialt bör också maktförhållanden mellan de 
grupper som annangör varandra beaktas. I representationer av Andra är dessa maktför-
hållanden dessutom relevanta dels mellan grupper som skildras, dels mellan de som 
har makten att beskriva och de som enbart blir beskrivna. Dessa båda relationer kan 
ju också överlappa varandra, som i fallet med en svensk utrikesjournalistik och dess 
beskrivningar av icke västerlänningar.

Annangörande behöver inte i sig vara negativt. Det är till exempel möjligt att 
tänka sig en positiv bild av de Andra som spelar mot en negativ självbild. När det gäller 
grupper som avgränsas med hjälp av nationalitet, etnicitet eller kön torde detta dock 
vara relativt ovanligt och kan dessutom i förekommande fall tänkas utgöra resultat av 
tidigare negativ presentation av den grupp man själv tillhör. Negativ presentation av 
Andra (”negative other-presentation”) beskrivs av Boréus (aa) som ett slags diskursiv 
diskriminering. Det finns tre huvudsakliga sätt på vilka negativ presentation av Andra 
går till: genom refererande till en kategori, genom hur en grupp beskrivs samt genom 
association. Andra typer av diskursiv diskriminering är enligt Boréus exkludering från 
diskursen, objektifiering samt förslag om ofördelaktig behandling. Vad är då diskri-
minering? Att diskriminera är att åtskilja, vilket som diskuterats ovan är nödvändigt 
för meningsskapandet. Varje akt av val omfattar diskriminering (Sykes 1985:93). I 
en mer begränsad betydelse ses diskriminering som något som riktas mot någon av 
någon annan. Det val som görs, den distinktion som upprättas eller upprätthålls, i en 
diskriminerande handling är alltså mindre fördelaktigt för en grupp än för en annan. 
Diskriminering mot en etnisk grupp kan definieras som (1) att olika behandling av 
två eller flera kontrahenter har ägt rum, (2) att detta är mindre fördelaktigt för en 
av kontrahenterna och (3) att grunden för den differentierade behandlingen hade 
med etnicitet att göra (Sykes ibid).14 Vad som är ofördelaktigt kan dock vara svårt att 
avgöra. Alla moderna samhällen karaktäriseras mer eller mindre av värdekonflikter. 
Olika ideologier tävlar helt enkelt med varandra och ords och handlingars betydelse 
är därför relativa och föränderliga. Mary Sykes (1985:100) identifierar dock några 
aspekter som ändå kan bidra till att avgöra huruvida något är ofördelaktigt eller inte: 
“Any lexical or syntactic patterns that fairly systematically deny their human subjects 

14 Etnicitet kan här förstås bytas ut mot eller kompletteras med exempelvis kön.
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the normal range of specifically human attributes should be regarded as degrading, 
regardless of the intent of the speaker”. De-humanisering av subjekt bör alltså ses som 
ofördelaktig behandling, vilket över huvud taget gäller diskurser som behandlar stora 
grupper av människor som om de vore homogena och därmed förnekar att de skulle 
kunna omfatta normal mänsklig variation (Sykes ibid). Vad som kan ses som oför-
delaktig behandling är därmed i slutändan enligt Sykes resonemang inte helt relativt, 
men är samtidigt något man måste argumentera för utifrån vilken syn på subjekt och 
grupper som undersökta uttalanden ger uttryck för. Olika behandling överlag kan 
avgöras betydligt lättare, i exempelvis en lingvistisk analys.

Genom möjligheten att förenkla och att upprätthålla diskriminering gente-
mot medlemmar i tänkta grupper är diskursens makt stor och skrämmande (Fowler 
1991:94). Genom språket tillhandahålls ord som uttrycker uppdelningar, samtidigt 
som de ibland i diskursens ”common sense” döljer uppdelningar, eller åtminstone vad 
uppdelningarna bygger på. Invandrare (”immigrants”) klassificeras till exempel som 
en särskild och avvikande grupp bara genom det faktum att det finns ett särskilt ord 
som skiljer ut den, samtidigt som det inte finns någon motsvarande term för ”nor-
mala” medborgare. Detta avskiljande och utpekande i och genom språket gör att man 
kan tala om en mytologisering av de Andra som inte motsvaras av någon likvärdig 
mytologisering av de Normala. Mytologiseringen av de Andra verkar dessutom vara 
generativ. “In representation, one sort of difference seems to attract others – adding 
up to a ’spectacle’ of otherness”, skriver Hall (1997a:231f ). När en skillnad, som till 
exempel etnicitet aktiveras i diskursen, aktiveras ofta även andra åtskiljande beskriv-
ningar som har att göra med exempelvis kön, klass och ålder. Enligt Hall orsakar dessa 
anhopningar av skillnader alltså ett slags representationens spektakel; ett spektakel 
av annanhet. Diskursens makt är dock inte bara stor och skrämmande. Den är ock-
så, som Foucault påpekar, kreativ. Värt att minnas när annanhet, annangörande och 
skillnad diskuteras är därför möjligheterna till vad Boréus (2003:13) kallar för “un-
othering” eller “saming” – möjligheterna till inte annangörande utan likhetsgörande. 
De finns där. Möjligheterna.

Stereotyper
Everyone creates stereotypes. We cannot function in the world without 
them/…/They buffer us against our most urgent fears by extending them, ma-
king it possible for us to act as though their source were beyond our control. 

(Gilman 1985:16) 

…the journalist will try to convey the maximum amount of information 
using the minimum number of words. That is to say she or he will refer to 
information already available to the reader, by using certain words and labels 
which may evoke existing stereotypes.

(van Ginneken 1998:159)
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Sander Gilman och Jaap van Ginneken ger här i varsitt citat uttryck för två  
olika sätt att se på och förklara användningen av stereotyper. Gilmans citat antyder 
en djupt liggande psykologisk förklaring, medan van Ginnekens förklaring handlar 
om praktiska förutsättningar inom journalistiken. Även van Ginneken antyder dock 
att stereotyperna existerar även utanför den journalistiska praktiken. Oavsett på vil-
ken nivå man vill placera förklaringar till användande av stereotyper i medierna och 
i andra sammanhang så tas det här som utgångspunkt att stereotyperna finns både 
inom och utanför journalistiken. Den centrala frågan i denna undersökning är dock 
inte varför stereotyper över huvud taget existerar, utan snarast vilka stereotyper som 
uppträder och varför just dessa stereotyper uppträder mer eller mindre frekvent på utri-
kessidorna (medan andra inte gör det).

Hall (1997a) framhåller på ett sätt som liknar Gilmans och van Ginnekens att 
man inte kan producera mening utan att använda sig av typisering. Vi behöver typer 
för att förstå världen. Hall gör dock, vilket ordvalet avslöjar, skillnad mellan typer 
och stereotyper. I en genomgång av annonser och annat bildmaterial från 1800- och 
tidigt 1900-tal konstaterar Hall att svarta där inte bara representeras som lata, tro-
fasta, barnsliga och liknande, utan att de även reduceras till att vara dessa egenskaper, 
som blev till konstituenter i den ”svarta rasen”: ”There was nothing else to the kne-
eling slave but his servitude; nothing to Uncle Tom except his Christian forebearing; 
nothing to Mammy but her fidelity to the white household...” (aa s 245, originalets 
kurivering). Detta är stereotyper, vilka kan definieras som ”reduced to a few essentials, 
fixed in Nature by a few, simplified characteristics” (Hall aa s 249). Stereotypiseringen 
naturaliserar, essensialiserar och reducerar således. Typisering fungerar på ett liknan-
de, men ändå avgörande annorlunda sätt. Grundtanken är att man i huvudet refererar 
specifika objekt till klassificerande scheman, att förståelse av det specifika nås genom 
dess ”typ”. När det gäller personer så förstår vi saker om dem genom att identifiera de 
roller de uppträder i; de ges medlemskap i olika grupper utifrån skiljelinjer som klass, 
kön, ålder, nationalitet och ras, men även utifrån personlighetstyper som ”glad”, ”se-
riös” mm (Hall 1997a:257 refererar Dyer 1977). ”Type” är: ”...any simple, vivid, me-
morable, easily grasped and widely recognized characterization in which a few traits 
are foregrounded and change or ’development’ is kept to a minimum” (Dyer 1977:28, 
återgivet i Hall 1997a:257). Stereotyper går ett steg längre genom att helt reducera en 
person till de spår på vilka typiseringen bygger, överdriva, förenkla och fixera dessa 
spår. Ett stereotypt sätt att representera en typ gör den alltså oåtkomlig för föränd-
ring; typen förevigas, fastslås. Stereotypisering reducerar, essensialiserar, naturaliserar 
och fixerar således skillnad. Stereotypisering skiljer i detta förfarande ut det ”normala” 
från det ”onormala” och ”oacceptabla”. Sociala typer lever efter samhällets regler, vilka 
är utformade för att exkludera stereotyperna. Dårarna i interneringen var enligt Fou-
caults beskrivning, som diskuterats tidigare, uteslutna på detta sätt. Och dårarna var 
inget annat än dårar. På grund av denna typ av fixering menar Dyer (1977, återgivet 
i Hall aa s 258) att stereotyperna är mer rigida än de sociala typerna. Stereotypisering 
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förstärker de tänkta gränserna, vilket leder till ett tydliggörande av vad som har tillhö-
righet och vad som saknar tillhörighet. Användning av stereotypa representationssätt 
stärker således den redan etablerade sociala och symboliska ordningen. 

Gilman (1985) skriver om oro och stereotyper och redogör för hur dessa fe-
nomen förhåller sig till varandra utifrån barnets utvecklingsfaser. Gilman menar att 
i det stadium i utvecklingen när ett barn börjar skilja mer och mer på sig själv och 
omgivningen, så uppstår en oro eller ångest som har att göra med en upplevelse av 
att man tappar kontrollen över världen. Denna oro eller ångest förfäktas dock genom 
att upplevelserna av människor och ting anpassas så att de kan framstå som goda 
även om de upplevs som dåliga. Samtidigt anpassas upplevelsen av självet till samma 
mönster. En uppdelning i ett bra och ett dåligt själv uppstår, där det bra är kopplat till 
det tidigare stadiet när kontrollen var intakt och ångesten inte hade inträtt och det då-
liga är kopplat till ångesten och alltså inte kan kontrollera omgivningen. Detta är ett 
stadium i individens utveckling. Roten till alla stereotypiska perceptioner ligger i just 
detta stadium. Gilman (1985:17) skriver vidare att ”The deep structure of our own 
sense of self and the world is built upon the illusionary image of the world divided 
into two camps, ’us’ and ’them’. ’They’ are either good or bad”. Denna distinktion 
får senare i utvecklingen (oftast) ge vika för en upplevelse av integration. Stereotyper 
utgör grova mentala representationer av världen, i vilka de ursprungliga bipolära re-
presentationerna fortfarande är tydliga (Gilman ibid). De bevarar en tydlig skillnad 
mellan självet och objektet. Objektet blir det Andra. Mentala paradigmskiften kan 
dock förekomma. Vi kan i ena stunden glorifiera de Andra för att i nästa stund vara 
rädda för dem. Stereotyper uppkommer när självintegrationen (”self-integration”) 
hotas. De utgör alltså en del av vårt sätt att handskas med instabiliteten i vår percep-
tion av världen. Vad man samtidigt bör minnas är dock att de förekommer parallellt 
med förmågan att skapa sofistikerade och rationella kategorier, som kan överbrygga 
den grova skiljelinjen hos stereotyperna. 

”[T]he stereotype is a momentary coping mechanism, one that can be used and 
then discarded once anxiety is overcome” (Gilman aa s 18). Användande av stereoty-
per skulle enligt detta antagande tyda på att ett tillstånd av oro och ångest råder. När 
detta tillstånd gått över behövs inte stereotyperna längre (dvs om tillståndet går över). 
Inledningsvis angavs i detta avsnitt om stereotyper att huvudsyftet med undersökning-
en inte är att avgöra varför stereotyper används. Jag vill här ändå säga något om detta. 
Även om van Ginnekens förklaring i det inledande citatet framträdde på en relativt 
elementär nivå medan Gilmans går mer på djupet, så tror jag att ett sammanförande 
av de aspekter de diskuterar har mycket att säga om varför stereotyper används i just 
journalistiken. Den oro och ångest som Gilman talar om existerar nämligen i journa-
listiken inte bara i relation till skillnad, till var på skalan normal-avvikande en person, 
händelse eller företeelse ska placeras, utan också i relation till själva tidsaspekten. Och 
då menar jag inte i betydelsen att det skulle råda någon allmän ångest över att man 
alltid har sådan tidsbrist, utan snarare i betydelsen att det otolkade tillståndet fruktas; 
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det tillstånd då en händelse ännu inte förts in i den journalistiska diskursen, då den är 
obestämd, då det till exempel inte slagits fast huruvida den är normal eller avvikande 
(se även Roosvall 2002a). Därav accepteras brådskan trots att den leder till (onödigt) 
stereotypa framställningar. Därav omhuldas kanske till och med brådskan.

Fetischism
En släkting till stereotypbegreppet är representationens fetischism (Hall 1997a:266f ).  
Denna fetischism lånar sin betydelse från såväl psykoanalysens som Marx beskriv-
ningar av hur något ersätts av något annat, något som blir ett substitut och som lad-
das med det som hos det frånvarande ersatta föremålet var förbjudet eller på andra 
sätt omöjligt att uttrycka. I ersättningen ingår alltså drag av både omflyttning och 
undanträngande. Det finns något som man inte vill kännas vid, som man vill för-
kasta, men som man genom omflyttningen samtidigt kan hänge sig åt. På detta sätt 
kan man samtidigt omfatta två motsägande uppfattningar, en som är officiell och en 
som är hemlig (Bhabha 1986:168). Så särskilt hemlig är väl dock inte den ”hemliga” 
sidan egentligen, om den ska ha någon mening bör den snarast vara kollektiv, men 
alltså outtalad, underförstådd.

”Fetishism/…/is a strategy for having-it-both-ways: for both representing and 
not-representing the tabooed, dangerous or forbidden object of pleasure and desire” 
(Hall 1997a:268). Fetischismen ger på detta sätt ett slags alibi. På liknande sätt fung-
erar det när journalistiken handskas med uttryck hämtade från andra medier eller åt-
minstone andra journalistiska texter och därmed – i refererandet, i hänvisandet – kan 
behandla ämnen som annars skulle anses som malplacé och dessutom göra det på sätt 
som annars skulle vara opassande. Det ständiga refererandet till TV:s dokusåpor – in-
klusive bilder från desamma – i kvällspressen utgör exempel på detta fenomen.

I fetischismen finns ett inslag av voyeurism. Fetischismen kan därmed antas 
framträda mer i bilder än i texter. Hall (1997a) finner exempelvis många dubbelty-
digheter i visuella representationen av svarta. Han menar till exempel att represen-
tationen av svarta män som barn, som barnsliga, döljer – och samtidigt är beroende 
av – fantasin om svarta män som supermän med jätte-penisar (aa s 263).15 En annan, 
inte dubbeltydighet, men dubbelhet i bilderna av svarta kommer till uttryck i det 
faktum att de ”dåliga stereotyperna” , efter att de kritiserats, ofta ersattes av ”goda 
stereotyper”– alltså fortfarande stereotyper, med en betoning på skillnad, inte likhet 
(aa s 249f ). Hall resonerar vidare kring hur svart kultur (vissa specifika och över-

15 Hylland Eriksen (1993:190) tar upp ungefär samma stereotyp, men inte dubbelheten i den: 
”I många samhällen är en sexuell stereotypisering kopplad till etnicitet i den meningen att 
vissa kategorier av män (till exempel svarta män i USA) kan ha rykte om sig att besitta stor 
sexuell kapacitet, och att vissa kategorier av kvinnor på liknande sätt enligt ryktet är pryda 
eller sexuellt rättframma”.
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drivna drag) gjorts till natur, till något ahistoriskt och opåverkbart, i en ”vit diskurs”. 
Dessa ”ras-stereotyper”, som kan identifieras i material från 1800-talet, finns det spår 
av också i medierna i dag. Motdiskurser finns förstås, och fanns även på 1800-talet 
då vissa försökte trycka på likhet istället för skillnad. ”Stereotyping as a signifying 
practice is central to the representation of racial difference” (Hall aa s 257). Rasste-
reotyperna, där det finns en öppen och en dold representationsnivå, den senare som 
en fantasi om något som döljs med sin motsats, resulterar i slutändan i fetischism (aa 
s 264). I den dubbla förträngnings- och iscensättandeprocess som pågår i fetischis-
men verkar såväl hudfärg som kön spela avgörande roller i representationens politik. 
van Ginneken (1998:174) tar i en diskussion om bildredigering upp två  exempel 
som belyser detta. Det ena exemplet utgörs av publiceringen av bilder på kvinnor 
med nakna bröst i tidskriften National Geographic. Tidskriften hade en regel om att 
”vita” kvinnor inte kunde visas med nakna bröst, medan det var möjligt när det gällde 
”färgade” kvinnor. Vid publiceringen av en bild av kvinnor från ”tredje världen” med 
nakna bröst, gjordes kvinnornas hud mörkare än den var på originalfotot, eftersom 
det ansågs att de annars såg för vita ut. Det andra exemplet gäller publiceringen av en 
bild av O.J. Simpson, som vid tillfället var arresterad, misstänkt för att ha mördat sin 
(vita) fru. Den amerikanska tidningen Time använde sig då av ett fotografi på vilket 
de inte tyckte att Simpsons hudfärg framstod som tillräckligt mörk, så de förmörkade 
den artificiellt. Manipulationen uppdagades då en annan tidning (Newsweek) samti-
digt använde samma fotografi omanipulerat.  I båda de diskuterade fallen exponeras 
på detta sätt en förbjuden fixering vid såväl hudfärg som sexualitet. Detta blir dock 
inte tydligt i de enstaka representationerna, utan kommer till uttryck först när val 
i produktionsprocessen diskuteras. Förbjudna beteenden, som hustrumord och att 
uppträda naken, sminkas här över och förknippas med med en mörkare hudfärg, som 
ersätter en ljusare hudfärg, vilken inte kunde förknippas med dessa beteenden. Över-
sminkningen banar väg för en voyeurism, för ett lystet betraktande av dessa bilder, 
samtidigt som hudfärgsfixeringen förblir explicit outtalad.

Öst-väst (nord-syd)
Öst och väst är relativa kategorier. En plats ligger alltid både öster och väster om en 
annan plats. Öst grupperas vanligen runt Europa på olika sätt. På engelska används 
ibland termen ”Near East” för olika utsträckta områden från nord-västra Afrika till 
Västra Asien. Termen Mellanöstern används på ett liknande sätt för områden från 
Medelhavet till den arabiska halvön. Fjärran östern används i sin tur för att beteckna 
områden som sträcker sig från Indien till Kina (se van Ginneken 1998:8f ).

Våra tids- och rumsliga perspektiv på världens geografi och historia, de sätt på 
vilka vi kategoriserar och beskriver dem i vårt språk, är i västerlandet alltid “smittade” 
av en etnocentrisk eller eurocentrisk inramning (van Ginneken 1998:15):

In Eurocentric language, the geographic denotation of  ”the East” often be-
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came overlaid with connotations such as overpopulated, apathetic, despotic, 
conservative, old, dark, sinister; whereas the geographic denotation of “the 
West” often became overlaid with connotations such as wide open spaces, 
dynamic, democratic, progressive, new, enlightened, open-minded. “Orient” 
and “Occident” have become highly ideological notions.

(van Ginneken 1998:9)

Väst har kunskap om öst, väst vet att öst inte kan styra sig självt, väst bekräftar detta 
genom att ockupera öst, för orientalerna är öst det som väst ockuperat och styr, ut-
ländsk dominans kommer på så sätt att utgöra själva grunden för den samtida östliga 
civilisationen. Det blir som om öst behöver, närmast kräver, västlig ockupation (jäm-
för Said 1978/2000:105). Västerländska idéer om Orienten och Occidenten diskute-
ras av Edward Said i hans berömda verk Orientalism (1978/2000). Said beskriver där 
orientalismen som något mer än en beteckning på akademiska studier av Orienten, 
som ett sätt att tänka som bottnar i en ”ontologisk och kunskapsteoretisk uppdel-
ning mellan Orienten och (för det mesta) ’Västerlandet’”  (aa s 65). Denna uppdel-
ning har godtagits och gjorts till utgångspunkt för ”omfattande teorier, epos, roma-
ner, samhällsbeskrivningar och politiska redogörelser om Orienten, dess folk, seder, 
’tänkande’, öde och så vidare” (ibid). Orientalismen kan ses som en institution som 
används för att hantera Orienten och som har så gjorts sedan 1700-talet. Orienten 
har hanterats genom yttranden, genom att synpunkter på den auktoriserats, genom 
beskrivningar av den, genom undervisning om den, genom kolonisering av den samt 
genom härskande över den. Sammanfattningsvis hanteras Orienten inom orientalis-
men genom att Västerlandet dominerar, omstrukturerar och utövar myndighet över 
densamma (aa s 65f ).

Said framhåller Orientens relativa närhet till Europa som något avgörande i 
fixeringen vid den. I Orienten återfinns dessutom vad Said (aa s 64) beskriver som 
Europas bästa, rikaste och äldsta kolonier. Orienten har genom sin närhet, sin koloni-
alhistoria, sin roll som medtävlare på det kulturella området och sin funktion som en 
av Europas mest enträget återkommande bilder av de Andra, bidragit till definitionen 
av Europa, just genom att vara dess motbild eller motidé. Said (ibid) framhåller dock 
att Orienten därmed inte enbart ska ses som en föreställning. Orienten ska istället 
ses som en integrerad del av Europas materiella kultur. Europa och den europeiska 
kulturen har ökat sin styrka och stärkt sin identitet genom att polarisera sig själv och 
Orienten. Orienten har kunnat fungera som ”en sorts ersättning för självet eller till 
och med som ett underjordiskt själv” (aa s 66). Orientalismen ligger därmed aldrig 
långt från idén om Europa. Den kanske viktigaste komponenten i denna idé är idén 
om den europeiska identitetens överlägsenhet gentemot icke-européerna (aa s 71). 
Denna idé har gjort den europeiska kulturen hegemonisk såväl inom som utanför 
Europa. ”Redan existensen av ett ’lärdomsfält’ som orientalismen, vilket saknar mot-
svarighet i själva Orienten, anger de relativa styrkeförhållandena mellan Orienten och 
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Occidenten” (Said aa s 321). Vad är då den Occident, som Orienten relateras till? 

Sedan andra världskriget och framför allt efter vart och ett av krigen mellan 
Israel och arabländerna har den arabiske muslimen blivit en figur i den ame-
rikanska populärkulturen, samtidigt som man inom den akademiska världen, 
i den värld där politiska planer dras upp och i affärsvärlden ägnar ett mycket 
seriöst intresse åt araben. Detta är ett utslag av en avgörande förändring i 
den internationella maktfördelningen. Frankrike och Storbritannien har inte 
längre de centrala rollerna på världspolitikens scen, de har ersatts av det ameri-
kanska imperiet. En väldig väv av olika intressen förbinder nu alla delar av den 
tidigare koloniala världen med Förenta Staterna…

(Said aa s 424)

Orientalismen har sitt ursprung i en särskild närhet mellan Frankrike och Storbri-
tannien och Orienten (Said 1978/2000:67). Orienten dominerades från början av 
1800-talet till andra världskrigets slut av dessa länder. Därmed dominerade de även 
orientalismen. Efter andra världskrigets slut har Orienten dock snarare dominerats av 
USA. Dessa förhållanden kan tillsammans benämnas ”en europeisk-atlantisk makt” 
över Orienten och orientalismen har större betydelse som tecken på denna makt än 
som verklighetstrogen diskurs om Orienten, vilket den i sin akademiska form utger 
sig för att vara (Said aa s 70). Said framhåller dock samtidigt att vi måste beakta ”den 
hårt sammanflätade styrkan i den orientalistiska diskursen, dess mycket nära relatio-
ner till de socio-ekonomiska och politiska institutioner som är dess förutsättning, och 
dess fruktansvärda uthållighet” (ibid). 

Den orientalistiska hållningen i allmänhet har karaktären av ett självförstärkande 
slutet system, som Said (aa s 151) jämför med magins och mytologins. De företeelser 
som återfinns inom systemet är vad de är på grund av att de ses inom systemet. Inget 
empiriskt material kan, enligt Said, ändra på detta. Orientalismen är sammankopplad 
med, till och med uppmuntrar samtidigt en speciell manlig uppfattning om världen, 
en uppfattning som är stötande (Said aa s 325). Den  orientaliske mannen betraktas 
i orientalismen ofta med såväl förakt som fasa och ses dessutom i regel som isolerad 
från den samhälleliga helhet han lever i. Kvinnorna i den orientalistiska diskursen 
fungerar, som de skapelser av mäktiga mäns fantasi som de är, som uttryck för sensua-
lism och karaktäriseras i övrigt av en kombination av dumhet och villighet. Said (aa 
s 69) skriver om Flauberts möte med en egyptisk kurtisan, Kuchuk Hanem, att det 
kommit att stå modell för den orientaliska kvinnan i representationen. Denna kvinna 
talar aldrig om sig själv, hon framställer aldrig sina känslor eller sin historia. Han talar 
i stället för henne. Han, västerlänningen, mannen, äger henne dels i fysisk mening, 
dels i den meningen att han talar för henne och berättar för sina läsare på vilket sätt 
hon är typiskt orientalisk.  Denna manliga uppfattning om världen karaktäriseras 
dessutom av en statiskhet (Said aa s 325f ). Den är fixerad och motsäger möjligheter 
till utveckling, omvandling eller över huvud taget mänsklig rörlighet för Orienten och 
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orientalerna. Med detta orörlighetens kännetecken, vilket också sammankopplas med 
improduktivitet, identifieras Orienten med en ”dålig form av tidlöshet” (aa s 326).

Said (aa s 335) skriver: ”Geografin var i allt väsentligt den materiella under-
byggnaden för kunskapen om Orienten. Alla de latenta och oföränderliga egenskaper 
som Orienten vilade på var rotade i dess geografi”. Denna väst-östliga geografi kan 
samtidigt kopplas till en nord-sydlig sådan. Båda kommer till uttryck bland annat på 
allmänt vedertagna världskartor i denna del av världen.

The world map with which we are most familiar today does two things. On 
the one hand, it enormously inflates the territories closer to the poles that 
is to say, precisely those “northern” continents and countries which came to 
dominate the modern world: the US with a huge Alaska, Canada and a huge 
Greenland, Western Europe and a huge Scandinavia, Russia in Eastern Eu-
rope and Asia with a huge Siberia. On the other hand, it enormously deflated 
territories closer to the equator: Latin America, Africa and Australia, for in-
stance. Only recently have other projections tried to correct this.

(van Ginneken 1998:5)

Förutom att länders och kontinenters storlek på kartorna kan diskuteras placeras ock-
så de nordliga länderna högst upp på de dominerande versionerna av världskartan och 
liksom tittar ner på de sydligare länderna från sin position där uppe (van Ginneken 
1998:6). De länder som i allmänhet ses som mest utvecklade är samtidigt även i regel 
placerade på kartans vänstra sida, vilket ger dem företräde i länder där man läser från 
vänster till höger samt uppifrån och ned. Placeringen av kontinenterna på detta sätt är 
förstås helt godtycklig. Att det norra halvklotet på vår runda planet som svävar runt i 
rymden skulle placera sig ovanför det södra är knappast självklart. I distinktioner mel-
lan nord och syd tenderar dessutom många länder som ligger på det norra halvklotet 
att karaktäriseras som sydliga. Vi verkar mentalt ha flyttat ekvatorn så att den placerar 
sig någonstans i Medelhavet, medan Turkiet på något underligt sätt räknas till de län-
der som ligger vid ”Medelhavets södra stränder” (van Ginneken 1998:9).

JOURNALISTISK DISKURSPRODUKTION
Det bästa, kanske enda, sättet att ställa sig utanför journalistiken och dess 
egen ideologi är/…/att relativisera den, att göra jämförelser av olika slag. Vi 
kan jämföra den med andra ’diskurser’, andra sätt att organisera och kom-
municera kunskap, och vi kan jämföra den med sig själv – hur den utvecklats 
historiskt och kommit att bli den dominerande och självklara form av verklig-
hetsbeskrivning som den är idag. Det handlar om ett storslaget segertåg för ett 
visst sorts förnuft. 

(Ekecrantz och Olsson 1994:25, originalets kursivering)

Det särskilda förnuft som Ekecrantz och Olsson talar om är det som kommer att 
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fokuseras i detta avsnitt. Här diskuteras vad just journalistiken gör med mening och 
skillnad samt framför allt hur journalistiken kan förstås i relation till sina sanningsan-
språk. 

I inledningen nämndes Galtung och Ruges klassiska studie av utrikesjournalistik 
i vilken de presenterade de nyhetsvärderingskriterier som sedan blivit vitt spridda och 
ytterligare utvecklats av många. Roger Fowler (1991:19) framhåller i en kommentar 
till denna diskussion att nyhetsvärderingskriterier inte bara utgör delar i selektionspro-
cessen utan – vilket är mycket viktigare – fungerar som delar i en representationspro-
cess. Distinktionen mellan urval och transformering är därmed allt annat än absolut. 
Fowlers poäng är att en händelse bara kan bli utvald om man ser den i ljuset av en 
viss representation. Alltså innefattar redan selektionsprocessen en ideologisk tolkning. 
Centralt i Fowlers teori är att formeringen av idéer och uppfattningar styrs av språkliga 
val. Sociala, ekonomiska och historiska bestämningar av stereotyperna (schablonerna, 
mallarna etc.) måste dock också tas in när man försöker förstå hur nyheter fungerar. 
Man kan säga att journalistiken därmed dels bör studeras i sin sociala, ekonomiska 
(etc.) kontext, dels att journalistiken bör ses som synnerligen intertextuell. 

Enligt det resonemang av Foucault (1993:22ff) som förs i avsnittet om sanning 
kan man säga att journalistiken som disciplin kontrollerar den diskursproduktion som 
förekommer på mediearenan. Dessutom sätter journalisten, liksom hos Foucault (aa 
s 28ff, 44) författaren, gränser för diskursen.16 Journalistiken har på detta sätt en egen 
logik, som ibland kallas för medielogik och som av Edin och Widestedt (2001:32) 
träffande omformulerats till ”den manliga medielogiken”. Enligt van Ginneken 
(1998:188) är journalistikens logik tvådelad: ”…on the one hand a vivid evocation  of 
new threats to convention, normality and order; on the other hand their labelling, ca-
tegorization and neutralization, with the help of authorities, experts and others, with 
exceptionally a slow and gradual reformulation of the cultural consensus”.

Journalistiken och sanningen
Enligt Jan Ekecrantz och Tom Olsson (1994:27) är det på grund av att journalistiken 
förväntas producera sanningar som vi kan komma att tro att den inte har med makt-
utövning att göra. Det är dock själva sanningsanspråket som ger journalistiken som 
institution makt och effekter i samhället. En effekt är att journalistiken gör oss berörda. 
Vad som torde vara intressant att studera hos nyhetstexter är sålunda inte huruvida de 
är sanna eller inte, utan på vilka sätt de berör oss samt hur de förhåller sig till makt och 
till det övriga samhället. Den fråga som därmed bör ställas om sanningen hos texterna 
blir alltså inte ”är de sanna?”, utan ”är de i ’det sanna’?” (se Foucault 1993:7f ). Passar 
de in i mönstret? Vad går att tänka och säga i samhället? Vad går att tänka och säga i 
journalistiken?

Stuart Allan (1999:157f ) refererar ett resonemang om hur man ska kunna bli 

16 Samtidigt som journalisten själv begränsas av ”journalistens diskurs”.
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av med ”vi-dom”-attityden i journalistiken. Att den finns där och att den dessutom 
ofta tar sig rent rasistiska uttryck har man vetat länge. Vad som verkligen gör den 
farlig, menar Allan är dock att den objektivitetskult som journalistiken driver döljer 
det faktum att den genomsyras av en vit manlig ”point-of view” (här kan man till-
lägga fler dimensioner som medelklass, heterosexuell, etc). Gaye Tuchmans (1978) 
klassiska studie av nyhetsgenren utifrån ett genusperspektiv visar hur kvinnor i ny-
hetsförmedlingen betraktas som något udda. Som kuriosa återfinns de i pressen på 
särskilda kvinnosidor där temat så gott som alltid är hem och familj (aa s 29). Detta 
är ett fenomen som kan kännas igen även idag, flera decennier efter Tuchmans stu-
die. Medierna släpar efter i detta hänseende. Deras kvinnorepresentation är opåkallat 
hemmafrufixerad (aa s 8ff). Tuchman talar om en ”cultural lag” och en ”time lag” i 
detta avseende. Genom detta bidrar medierna till återskapandet av den gamla ord-
ningen. Nyhetsdiskurser bidrar till ett naturaliserande av en kulturell legitimiserings-
politik (Allan 1999:83f ). I denna process avpolitiseras dominerande uppfattningar 
och värderingar som kan associeras med ojämlikhet, men nyhetsspråket är egentligen 
genomsyrat av ett flertal system av normativa regler. Genom denna laddade lins ser vi 
alltså samhället, representerat i journalistiken. 

…representation of experience, of events and concepts, is patterned by the 
structure of the medium, so inevitably that the very notion of ’representation’ 
carries within it the qualification of representation from a specific ideological 
point of view, that values, or ideology, differ systematically in different forms 
of expression, as for example in the characteristically different choices of 
words and grammatical phrasings found in the Press.

(Fowler 1991:66, originalets kursivering)

Fowler framhåller här inte bara representationens otvetydigt ideologiska perspektiv 
och avfärdar idén om att man kan skriva sanningen, utan påpekar också att mediets 
struktur har en avgörande betydelse i meningsproduktionen. Formen och innehållet 
är på detta sätt sammanvävda i meningsskapandeprocessen. Detta förhållande disku-
teras mer ingående i kapitel 3.

Något som kanske ännu mer än journalistiken är behängt med starka sannings-
anspråk är fotografiet (se t ex Andén-Papadopoulos 2000:25). Ett röntgenfoto av ett 
skadat ben kan till exempel ge den ultimata sanningen om huruvida något ben är 
brutet eller ej (Berger 2002:54). Sanningsaspekten är dock relativ i förhållande till 
sammanhang. När ett foto används för att kommunicera, vilket sker i journalistiken, 
är upplevelser och erfarenheter inblandade och detta gör frågan om sanning och fakta 
mer komplex. Hur kan ett foto ge den ultimata sanningen om hur en människa upp-
lever hunger eller, för den delen, fest (ibid)? Fotografier som används som kommuni-
kation bär dock, menar jag, med sig associationer till röntgenbildernas funktion (se 
även Andén-Papadopoulos 2000:25). Något av denna tycks vara inbyggd inte i alla 
foton, men väl i dominerande uppfattningar om alla foton.17 
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I inledningen refererades Rekacewicz syn på kartor och kartografi och kartors 
sanningsanspråk relaterades till fotografiers. Även journalistiken i stort och kartogra-
fin har liknande sanningsanspråk. Dessa sanningsanspråk döljer på sätt som liknar 
varandra aspekter som val och perspektiv. Det finns en kartografisk paradox, vilken 
går ut på att för att presentera en användbar och sanningsenlig bild, så måste en adek-
vat karta använda sig av vita lögner (Monmonier 1989, återgivet i van Ginneken 
1998:5). Journalistiken gör också tredimensionella händelser, personer och platser till 
en- eller tvådimensionella bilder. Den uttalar vita lögner, kanske framför allt genom 
det som inte visas och genom det sanningsanspråk som vidhänger det visade. van 
Ginneken (1998:16) skriver:

Through all its stages and aspects, /…/mediation inevitably leads to a selective 
articulation of certain aspects of reality, to a certain emphasis and organization 
in our views of reality. It is a major misunderstanding that it is a question of 
truth versus falsehood. It is a question of one truth (or family of truths) versus 
many other truths (or families of truths). The problem with ethnocentrism in 
intercultural communication is not what the “correct” way of seeing things is, 
but admitting that there are many legitimate ways of seeing things in the first 
place. This is much easier said than done. Everyone adheres to these noble go-
als in principle, but few can live up to them on an everyday basis. Journalism 
is no exception to this rule.

Är det rimligt att, som van Ginneken, på detta sätt betrakta journalistiken i ljuset av 
hur individer beter sig i sin vardag? På ett sätt hjälper det oss att förstå de mekanismer 
som kan tänkas ligga bakom dess praktiker. På ett annat sätt antyder dock van Gin-
nekens uttalande att journalistiken på grund av detta skulle vara ursäktad. För det 
första: Vad ska ursäktas? – Oviljan att medge att det finns flera sanningar. För det 
andra: Varför ska det ursäktas? – För att detta är mänskligt. Huruvida beteenden i den 
journalistiska diskursproduktionen är ursäktliga eller inte, är inte en fråga som ställs 
i denna undersökning, men när frågan nu ändå antyds i van Ginnekens resonemang, 
så förstår jag inte hur en sådan ignorans i relation till sanningsfrågan viftas bort så 
lättvindigt när det gäller en institution som sysslar med just sanningsproduktion. Vad 
man i slutändan istället bör fråga sig är, menar jag, varför det är så viktigt att förneka 
möjligheten av flera sanningar. Kanske för att sanningen försvinner när man talar om 
den. Kanske för att antydningar om flera sanningar omedelbart smular sönder möj-
ligheten av en sanning. Så fort sanningen har relativiserats så försvinner den.

17 Fotografier och deras roll i utrikesjournalistiken diskuteras närmare i avsnittet om bildanalys 
i kapitel 3, samt i kapitel 6.
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3. TEXTEN SOM KONSTRUKTION OCH 
PRAKTIK. 
METODOLOGI OCH TILLÄMPNING

FORM OCH INNEHÅLL. FRÅN GENRE  
TILL DISKURSTYP
Relationer mellan form och innehåll är centrala i meningsskapandet. MacDougall 
(2002:148ff) skriver om den specifika formen hos etnografisk film att den gör att vissa 
samhällen framstår som lättåtkomliga, rationella och attraktiva för betraktaren, medan 
andra samhällens kulturella stil inte lika lätt låter sig lånas till genren, som endast kom-
mer att få dem att framstå som märkliga. Konventionerna i den globala filmkulturen 
leder dessutom till att vissa samhällen beskrivs hellre än andra. Inom antropologin är 
till exempel filmer om inuiterna särskilt vanliga, eftersom den kulturen relativt lätt låter 
sig beskrivas i enlighet med filmens dramaturgi. Formen har dock inte bara betydelse 
för det enskilda innehållet, utan för hela kunskapsskapandet: 

…it seems to me that the condensation of time characteristic of classical 
Hollywood continuity editing, and the similar reduction of physical processes 
to a series of key steps in much documentary editing, point to an essentialist 
rather than an elaborate view of knowledge, which may have repercussions in 
how films represent the discourse and activities of other societies.

(MacDougall aa s 152)

Liknande antaganden kan göras om utrikesjournalistiken, vars huvudsysselsättning är 
kunskapsproduktion, det vill säga kunskapsproduktion om Andra länder.

Det som främst utmärker utrikessidorna är, som nämndes i inledningen, att det 
som rapporteras där har hänt någon annanstans än i nationalstaten Sverige. Utrikes-
journalistik kan därmed sägas vara en journalistisk genre som avskiljs från andra jour-
nalistiska genrer utifrån något som inte överensstämmer med mer traditionella äm-
nesområden som ”sport” och ”kultur”, men som ändå karaktäriseras på ett liknande 
sätt.1 Ämnesområdet i sig är dock inte det som gör genren tydlig i exempelvis den tid-
1 Exempelvis Gardiner (1992) framhåller temans och ämnens betydelse för distinktionen 
mellan olika genrer.
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ning där den uppträder, avskiljandet sker istället snarast med formmässiga markörer 
som etiketteringar av speciella sidor, fasta och tillfälliga vinjetter samt symboler som 
följer med respektive sida eller vinjett. På utrikessidorna uppträder sedan ett antal 
ämnesöverskridande genrer; genrer som lika gärna kan dyka upp på sport- och kultur-
sidorna, som till exempel reportage, notiser, analyser. Samtidigt kan genrebegreppet 
användas på en än mer övergripande nivå, som i beteckningen ”tabloidgenren”, där 
typen av tidning åsyftas. Genre är alltså ett begrepp som får beteckna många olika 
nivåer. I allmänhet åsyftas dock, vilken nivå som än är aktuell, med användandet av 
genrebegreppet form- och strukturmässiga egenskaper. 

Per Ledin (1995:46ff) formulerar i en genomgång av genreteori fyra påståen-
den som avgränsar genrebegreppet: 1. En genre är en del av en återkommande social 
process där människor samhandlar genom texter. 2. En genre innefattar prototypföre-
ställningar om textstruktur och stil. 3. En genre är normalt namngiven och på så sätt 
språkligt och socialt kodifierad. 4. En genre är en tradition som tas i bruk i en situa-
tion, varför den förändras över tid.

Genrebegreppet förklarar hur gemensamt handlande och tänkande genom text 
är möjligt (Ledin 1995:31). Genrer bygger på nätverk av konventioner som är igen-
kännbara för såväl publik som producent. De är alltså inte endast intertextuella utan 
pretextuella, det vill säga publiken vet ungefär vilken läsart en viss genre aktualiserar 
(Fiske 1987:111, se även Kleberg 1999:41). En genre fogar in en text i en tradition 
och knyter den till en social process, men varje situation erbjuder samtidigt en möj-
lighet att förändra traditionen (Ledin aa). Genrer ska därmed ses som – åtminstone 
potentiellt – dynamiska. ”Som alla andra institutioner är genrer kulturbundna och 
föränderliga. I en given epok finns ett genresystem som står i relation till den domine-
rande ideologin” (Ledin 1995:32). Ruth Wodak skriver på ett liknande sätt om genrer 
och makt: ”Power is signalled not only by grammatical forms within a text, but also 
by a person’s control of a social occasion by means of the genre of a text. It is often 
exactly within the genres associated with given social occasions that power is exercisen 
or challenged” (Wodak 2001a:11).

I Ledins övergripande avgränsning av genrebegreppet framhålls bland annat 
struktur, stil och namngivande, medan innehållsliga aspekter spelar en tillbakadragen 
roll. Referenser till tolkningar, och därmed till innehåll, kan dock anas i nämnandet 
av socialt samhandlande och kodifiering. Michail Michajlovic Bachtin (1999:125f ) 
trycker särskilt på betydelsen av dessa samhandlande och kodifierade aspekter hos 
genrer. ”Each speech genre in each area of speech communication has its own typical 
conception of the addressee, and this defines it as a genre” (aa s 132). Dessa yttran-
dets uppfattningar av sin (aktive) mottagare syns exempelvis i sammansättning och 
stil. Angående genrers uppbyggnad påpekar Bachtin (1999:121) också att tematiskt 
innehåll, stil och komposition/struktur är sammanlänkade i varje yttrande. Yttrandets 
helhet, och dessa dess delar, bestäms vidare av den sfär i viken kommunikationen 
pågår. Varje enskilt yttrande är individuellt, men i olika sfärer utvecklas relativt stabila 
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yttrandetyper. Dessa typer benämner Bachtin ”speech genres”. Tilltal (till adressaten), 
sammansättning, stil och tematiskt innehåll bidrar alltså enligt Bachtin till genrens 
konstituering. Form och innehåll är sammanlänkade i denna process. De är till och 
med oskiljaktiga. Jørgen Bruhn och Jan Lundquist (2003:16) beskriver Bachtins syn 
på genrer som att de utgör en socialt och historiskt skapad och reglerande storhet. 
Genrer omfattar regler för vad man kan säga och hur man kan säga det inom genren. 
Genrerna är historiskt förankrade och detta gör att olika genrer har olika anknytning-
ar till omvärlden. Form och innehåll ses som en enhet i Bachtins genreteori (Bruhn & 
Lundquist aa s 37).

Fairclough (1995:58) konstaterar på ett sätt som liknar Bachtins att olika text-
innehåll uppträder i olika former och antar utifrån detta att olika former signalerar 
olika innehåll.2 Detta synsätt får dels konsekvensen att man kan komma åt innehålls-
mässiga aspekter av en text genom att undersöka dess form, dels att man bör studera 
hur innehållsmässiga och formmässiga aspekter hänger samman, eller kan hänga sam-
man, i texter. Representationen sker alltid utifrån en viss point-of-view, ett visst per-
spektiv och detta perspektiv är starkt beroende av formaspekter hos medier (Fowler 
1991:66).

Wodak (2001b:66) talar på ett motsvarande sätt om hur diskurser – särskilda 
perspektiv på särskilda ämnesområden – realiseras inte bara i enskilda texter, utan i 
vissa typer av texter, typer som hon benämner genrer. Fairclough (1995:66) lägger i 
sina undersökningar av medietexter också stor vikt vid relationen mellan genrer och 
diskurser och använder termen diskurstyp för relativt stabiliserade konfigurationer av 
särskilda diskurser och särskilda genrer. Vissa genrer kan alltså förväntas artikuleras 
tillsammans med vissa diskurser.3 Ett argument till förmån för diskurstypbegreppet är 
att det ofta i en diskurstyp anspelas på två eller flera genrer. En annan fördel med be-
greppet som kan framhållas är att en undersökning av konfigurationer av genrer och 
diskurser inbjuder till en diskussion om huruvida vissa perspektiv alltid är närvarande 
i en viss typ av artiklar (då de bidrar till konstitutionen av dessa artiklars diskurstyp), 
huruvida i utrikesjournalistiken exempelvis berättelser om vissa länder tenderar att 
uppträda i vissa diskurstyper och därmed inte bara formmässigt uppträda på likartade 
sätt hela tiden, utan också innehållsmässigt ständigt ses ur samma perspektiv. 

I denna undersökning studeras inte bara hur nationalitet/etnicitet och kön för-

2 Det är dock viktigt att framhålla att, som Fowler (1991:99) påpekar: ”It is a fundamental 
principle of critical linguistics that there is no invariant relationship between form and 
meaning: a linguistic form does not have a single, constant meaning, but rather a range of 
potential significances-in-context”. Det är dessa potentiella ”significances-in-context” som 
söks och illustreras i analysen. Kritisk lingvistik, som Fowler talar om här, kan enligt Wodak 
(2001a:1) betraktas som en term som i princip är utbytbar mot kritisk diskursanalys (”critical 
discourse analysis”, CDA).
3 Vissa diskurstyper kan samtidigt ligga väldigt nära enskilda genrer och många använder 
termen genre på ungefär samma sätt som Fairclough (1995:76 ) använder termen diskurstyp.
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håller sig till varandra i utrikesmaterialet vid olika tidpunkter, utan också i vilken mån 
de olika uttrycken för dem – var och en för sig samt tillsammans – kan kopplas till 
olika diskurstyper. Användandet av diskurstypen som metodologiskt verktyg bygger 
på ett antagande om att form och innehåll är beroende av varandra. Hur hänger alltså 
formen och innehållet ihop i utrikesgenren och dess olika typer av artiklar? Hur stö-
per journalistiken just denna typ av innehåll på just denna typ av sidor? I slutändan 
är dessa frågor – och deras svar – tänkta att leda fram till en belysning av bevarande/
omskapande ideologiska aspekter i förhållandet mellan diskurstyper och närvaron av 
nämnda skillnader vid olika tidpunkter (jämför Fairclough 1995).

DISKURSANALYS
I diskursanalyser försöker man besvara frågor om huruvida betydelser är fixerade och 
naturaliserade på vissa specifika sätt i vissa specifika sammanhang (se Winter Jørgen-
sen & Phillips 1999:164). Analysen utgår ifrån att språket säger något om hur makt 
är fördelad, både i den symboliska medievärlden och i den materiella världen. Där 
studeras bland annat hur olika personer, grupper eller företeelser gynnas eller miss-
gynnas av de sammantagna språkliga uttrycken – i diskursen. Den som gynnas kan 
antas ha makt och vice versa.

Diskurs är, enligt ett sammanförande av en lingvistisk och en poststrukturalistisk 
definition, dels (som i språkstudier) social aktion och interaktion i verkligheten, dels 
(som hos Foucault) en social konstruktion av verkligheten, en sorts kunskap (Fair-
clough 1995:18). I denna definition förs vad Risto Kunelius (1996:74ff) kallar för 
”thin” respektive ”thick definitions of discourse” samman. Theo van Leeuwen (1993) 
använder också, i sin kritiskt lingvistiskt inriktade forskning, Foucault som plattform 
i sin definition av diskurser och praktiker och förhållandet däremellan:

There are two kinds of relations between discourses and practices. There is 
discourse at itself, (part of ) social practice, discourse as a form of action, as 
something people do to or for or with eachother. And there is discourse in the 
Foucauldian sense, discourse as a way of representing social practice(s), as a 
form of knowledge, as the things people say about social practice(s). Critical 
discourse analysis is, or should be, concerned with both these aspects, with 
discourse as the instrument of power and control as well as with discourse as 
the instrument of the social construction of reality.

(van Leeuwen 1993:193)

Diskurs är alltså (del av) den sociala interaktionen, samtidigt som den är en konstruk-
tion och en förståelse av densamma. Representations- och konstruktionsprocesserna 
fungerar samtidigt. Diskursen konstitueras av de sociala praktikerna, samtidigt som 
den konstruerar och begränsar förståelsen av dem. På detta sätt förstås diskursbegrep-
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pet huvudsakligen i denna studie.
Fairclough (1995) talar om diskurs på två sätt, dels, som i definitionen i in-

ledningen av detta avsnitt, som ett övergripande begrepp i teorin; ett utryck för en 
ständigt pågående process av social interaktion och aktion samt konstruktion av och 
kunskap om verkligheten, dels som ”en diskurs, flera diskurser” såsom begreppet an-
vänds när specifika diskurser åsyftas. När man talar om diskurser på det senare sättet 
fungerar begreppet som ett slags systerbegrepp till genrebegreppet och bör därför de-
finieras i relation till detta. Specifika diskurser uttrycks i språkanvändning som repre-
senterar en social praktik från en specifik utgångspunkt (point of view). En domän, 
till exempel politiken, kan alltså representeras utifrån olika perspektiv som exempel-
vis ett liberalt eller ett socialistiskt perspektiv. Genrer, å andra sidan uttrycks genom 
språkanvändning som konstituerar en viss social praktik. Intervjuandet konstituerar 
intervjugenren. Annonsspråkets användning konstituerar annonsgenren. Genre defi-
nieras således av struktur medan diskurser definieras av ”point-of-view”.4 Genom att 
urskilja perspektiv och sedan även klarlägga vilken domän det är fråga om identifierar 
man diskursen (Fairclough 1995:94).

Diskurstyp är ett centralt begrepp i denna undersökning. Det förekommer sam-
tidigt en rad andra närbesläktade begrepp i diskussionen. För att underlätta den fort-
satta läsningen presenteras här helt kort, och förenklat, förklaringar till de diskursrela-
terade begrepp, som redan dykt upp och som kommer att dyka upp i presentationen 
av diskursanalys som angreppssätt.5

Diskurs, som abstrakt begrepp – en form för vetandet, en regelstyrd praxis. Kan 
ses som samtidigt – som i språkstudier – en social aktion och interaktion och – som 
i poststrukturalistisk social teori (Foucault) – en social konstruktion av verkligheten, 
en sorts kunskap.

Diskurs, betecknande specifika diskurser – språkanvändning när en social praktik 
representeras från en viss utgångspunkt, definieras utifrån ”point-of-view”/perspektiv. 
Ex: liberal respektive socialistisk politisk diskurs.

Genre – språkanvändning som konstituerar en viss social praktik, t ex: intervju-
ande – intervjugenren; intervjuer organiseras och struktureras annorlunda än t ex en 
annons. Genre definieras av struktur (jämför med diskurs som definieras av point-of-
view).

4 Fairclough använder dock genrebegreppet på ett mycket mer begränsat sätt än de flesta 
andra. Vad andra vanligen skulle definiera som en genre, som till exempel ”hard news” i 
tabloidtidningar, kallar Fairclough för diskurstyper. Detta begrepp använder han, som redan 
nämnts, för att uttrycka att de är relativt stabiliserade konfigurationer av diskurser och genrer 
(en diskurs plus en genre, eller flera av varje). ”Hard news” i tabloidtidningar är en relativt 
stabiliserad konfiguration av tabloidgenren samt officiella och vardagliga diskurser (se aa t ex 
s 69). 
5 Definitionerna bygger i huvudsak på Faircloughs (1995) förklaringar till och resonemang 
kring begreppen. 
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Diskurstyp – relativt stabiliserade konfigurationer av diskurser och genrer inom 
diskursordningen (se nästa punkt). Andra konstituerande underbegrepp i diskursty-
pen är t ex: ”modes” – sätt att uttrycka något; talat, skriftligt – och ”voices” – indi-
viduella och kollektiva aktörers identiteter. De kan bestå av flera olika diskurser och 
genrer och eventuellt andra underbegrepp tillsammans. Exempel på diskurstyp: ”hard 
news” i tabloidtidningar (genre), som kombinerar officiella och talspråkliga/familjära 
diskurser.6

Diskursordning – En social institutions eller en social domäns diskursordning 
konstitueras av alla de diskurstyper som används där. I en analys av diskursordningen 
frågar man dels hur diskursordningen struktureras internt av genrer och diskurser, 
dels hur den specifika diskursordningen förändras och förhåller sig till andra diskurs-
ordningar (externt).

Kommunikativ händelse – en artikel, ett nyhetsinslag i TV eller liknande, sedd i 
sin diskursiva och sociokulturella kontext, sedd i ljuset av de diskursiva praktiker som 
är dess ”orsak” och ”verkan” samt av de sociokulturella praktiker som är ”orsak” och 
”verkan” på en mer avlägsen nivå; som utgör dess sammanhang. 

Diskurspraktik – omfattar aspekter på textproduktion och -konsumtion. Hur 
transformeras texten i produktionen och konsumtionen? Fungerar förmedlande mel-
lan textuell aspekt och sociokulturell aspekt (se Kommunikativ händelse) åt båda 
håll.

I en diskursanalys bör enligt Fairclough (aa s 56) ingå analyser av dels de kom-
munikativa händelserna, dels diskursordningen. De kommunikativa händelserna (en 
tidningsartikel, en TV-sänd debatt eller liknande sedd i sin kontext) bör i sin tur 
studeras på tre nivåer genom en textuell analys, en analys av diskurspraktiken och 
en analys av sociokulturella praktiker. Textanalysen är lingvistisk. Där studeras val av 
vokabulär, grammatik, semantik och fonologi. I textanalysen studeras hur ideologi 
med hjälp av olika former förmedlas inom dimensionerna representationer av världen, 
konstitutioner av identitet och konstitutioner av relationer, och här är det minst lika 
viktigt vad som är frånvarande som vad som är närvarande (aa s 58). Alltså, vad är inte 
bara avskilt och utpekat, utan vad är ignorerat, gjort till icke-varande i mediediskur-
sen? Eller, vad sägs inte i denna text, men har sagts i andra tidigare texter och tas här 
för givet, som ”common sense”, som presuppositioner?  Presuppositioner handlar om 
frånvaro/närvaro i texter. En person, handling eller händelse kan vara frånvarande, 
”presupposed”, bakgrundad eller förgrundad i en text. En presupposition är ett impli-
cit antagande (i motsats till explicita uttryck i texten). Vad sägs inte i just denna text, 
men har sagts i andra texter, som man lutar sig på här? Vad tas för givet? Presupposi-
tioner förankrar det nya i det gamla, det okända i det kända. De positionerar läsarna. 
Vad antas läsarna veta, vad antas läsarna hålla med om (se Fairclough aa s 106ff)?

I textanalysdelen av Faircloughs diskursanalys används alltså lingvistiska meto-
der. För att dessa metoder ska vara fruktbara måste de dock enligt Fairclough in-
6 Fairclough (1995) gör en genomgång av ett dylikt exempel på sidan 68ff.
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tertextualiseras. Således letar man i texten efter spåren av diskurspraktiken. Diskur-
spraktiken bör också analyseras i sig. Den diskursiva praktiken är förmedlande mel-
lan den textuella och den sociokulturella aspekten i den kommunikativa händelsen 
(Fairclough aa s 59f ). Den omfattar aspekter på textproduktion och -konsumtion. 
Hur transformeras texten i produktionen och konsumtionen? Transformationerna 
kan bestå av institutionella processer och diskursiva processer. Alltså: Vilken plats har 
den kommunikativa händelsen i institutionen (t ex hushållet) och hur ser de diskur-
siva transformationerna ut? I en analys av diskurspraktiken bör man också fråga sig 
om den är kreativ eller konventionell.  En kreativ diskurspraktik är ofta komplex. 
Den blandar diskurser och genrer, den modifierar konventioner, men även om dis-
kurspraktiken är heterogen snarare än homogen, måste man studera hur den förhåller 
sig till den sociokulturella praktik som omger den. En kreativ diskurspraktik hänger 
nämligen samman med social förändring och instabilitet. En kreativ diskurspraktik, 
i vilken diskurstyper blandas på nya sätt, såväl tyder på som utgör en drivkraft i både 
diskursiva och sociokulturella förändringar (Winter Jørgensen & Phillips 1999:84).7

Den sociokulturella praktiken kontextualiserar i sin tur den kommunikativa 
händelsen, samtidigt som den är en del av densamma. Detta sker på tre nivåer: en 
situationell nivå, en institutionell nivå och en samhällelig/kulturell nivå (Fairclough 
aa). Tre viktiga aspekter av den sociokulturella praktiken är ekonomi, politik (makt 
och ideologi) och kultur (värderingar och identitet). Liksom när det gäller diskur-
spraktiken frågar man sig också när det gäller den kommunikativa händelsen som 
helhet om den är befästande eller kreativ, det vill säga: hur förhåller sig den kommu-
nikativa händelsen till diskursordningen? 

Ett sätt att analysera kommunikativa händelser är att arbeta med en textsjoks-
modell. Textsjoket utgör en sorts grafisk modell, som illustrerar innehållet i en text 
genom att bortse från relativt neutrala drag och istället lyfta fram tematiskt (eller på 
annat sätt) signifikativa drag genom att sätta samman dem till en harang som konsti-
tuerar en version av artikeln som har högre densitet och som genom detta förfarande 
kommer att framstå som mer ideologiskt laddad än texten i sin helhet, helt utan att 
något nytt läggs till. Kristina Widestedt (2001:47f ) använder en textsjoksmodell då 
hon söker avtäcka signifikanta diskurselement i musikkritik i svensk dagspress, det 
vill säga ”det som vid olika tidpunkter kännetecknar musikkritiken” (aa s 48). Model-
len bygger på excerpter från recensioner. Tematiskt typiska ord och fraser skiljs ut från 
enskilda texter och blandas sedan med excerpter från andra texter, organiserat kring 
olika teman. På så sätt kan ideologier i texter friläggas och skildras genom koncentra-

7 Fairclough (1995) fokuserar i diskursanalysen på gränsen mellan text och diskurspraktiker. 
Han ser texten i diskurspraktikens perspektiv. Frågan är vilka genrer och diskurser som texten 
anspelar på. Den intertextuella analysens syfte är enligt Fairclough att frilägga de olika genrerna 
och diskurserna (aa s 61). Om man sammanför en dylik intertextuell analys och lingvistisk 
analys kan man studera hur förekomsten av specifika ord och av mönster korresponderar med 
varandra (aa s 102).
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tion. Ideologierna förstås i Widestedts modell i relation till såväl diskursiva praktiker i 
olika typer av texter, som i relation till den historiska kontext de framträder i.

Det andra fokus som Fairclough anger att man bör ha i en diskursanalys vid si-
dan av den kommunikativa händelsen är diskursordningen. En social institutions el-
ler en social domäns diskursordning konstitueras av alla de diskurstyper som används 
där. Skolan konstitueras till exempel av bland annat klassrummets och skolgårdens 
diskurstyper (aa s 55). I en analys av diskursordningen frågar man dels hur diskurs-
ordningen struktureras av genrer och diskurser internt, dels hur den specifika diskurs-
ordningen förändras och externt förhåller sig till andra diskursordningar.8 

Man kan se på medievärlden som bestående av ett antal sammanhängande dis-
kursordningar. Fairclough (1995:67) talar om olika, men sammanhängande, diskurs-
ordningar för olika medier såsom TV, radio och press och menar att det även kan 
vara fruktbart att på liknande sätt skilja på olika TV-kanaler, olika radiostationer och 
olika tidningar. Mediernas diskursordning bör undersökas som ”a domain of cultural 
power and hegemony” (ibid). Som sådan är den övergripande medieordningen inte 
lika stabil som den varit tidigare, enligt Fairclough. Men även om praktikerna nu är 
mer mosaiska kan man fråga sig hur den relativa pluralismen i mediepraktiker fung-
erar i ett mer övergripande dominerande system. Om antalet diskurstyper inom en 
viss diskursordning ökar är det till exempel inte säkert att det tyder på en mångfald 
i perspektiv. De respektive perspektiven, och hur de hänger ihop med genrer och 
andra aspekter i de olika typerna, måste identifieras i sig. I det följande betraktas 
utrikesjournalistiken som en diskursordning, även om den befinner sig på en något 
mer specifik nivå än de diskursordningar Fairclough nämnt. Den analytiska poängen 
med begreppet diskursordning är att visa på hur olika typer kan relateras till varandra 
i ordningen. Är gränserna mellan typerna exempelvis rigida, eller kan typerna lätt 
blandas och flyta in i varandra i vissa texter? 

I en analys av diskurstyper fokuserar man antingen på diskursordningar och 
hur de stabiliseras/destabiliseras av diskurstyperna inom dem eller på kommunikativa 
händelser och hur konfigurationer av genrer och diskurser kommer till uttryck i dem. 
(Fairclough 1995:76) I denna undersökning av utrikesjournalistik anknyts båda dessa 
aspekter i ett försök att säga något om såväl stabilisering/destabilisering av utrikes-
journalistikens diskursordning som om hur genrer och diskurser blandas i enskilda 

8 Både de interna och de externa relationerna innefattar vad Fairclough (aa 64f ) kallar för 
valrelationer och kedjerelationer. Valrelationerna konstitueras av val mellan diskurser och 
genrer inom olika ordningar samt hur diskurser och genrer sinsemellan ska kombineras, eller 
val av hur en specifik diskursordning ska förhålla sig till andra diskursordningar. Även på detta 
område betonar Fairclough att det inte är fråga om individuella val. Kedjerelationerna i sin 
tur syftar på att en kommunikativ händelse bör ses som en länk i en kedja av kommunikativa 
händelser. Det gäller utifrån detta att studera hur en text transformeras genom kedjan, eller 
figurerar implicit i andra texter i kedjan. I en analys av diskursordningen ska valrelationerna i 
varje länk av kedjan beskrivas.
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kommunikativa händelser samt hur dessa hänger ihop med olika typer av skillnader 
(etnicitet, kön osv.).

Marianne Winter Jörgensen och Louise Phillips (1999:82) sammanfattar analy-
sen av den kommunikativa händelsen – och anknyter i och med denna sammanfatt-
ning även diskursordningen –  som bestående av analyser av:

• diskurser och genrer som artikuleras i produktionen och konsumtionen av 
texten (diskurspraktiknivån)

• deras lingvistiska uppbyggnad (textnivån)
• överväganden kring huruvida diskurspraktiken reproducerar eller omstruktu-

rerar den existerande diskursordningen och vilka konsekvenser detta har för 
den omgivande sociala praktiken (sociokulturella praktiknivån)

I min undersökning motsvaras Winter Jörgensens och Phillips indelning av analysen 
ungefärligen av olika kapitel. I kapitel 4 och 5 diskuteras främst diskurspraktiknivån, 
i kapitel 6 och 7 fokuseras textnivån mera (vilket också inkluderar behandlingen av 
bilder), medan den sociokulturella nivån främst kommer till uttryck i avsnitten om 
världsordningen i kapitel 5, i de slutsatser som dras i respektive analyskapitel samt i 
kapitel 8 som omfattar slutdiskussionen.

Den medierade diskurstypen. Tillvägagångssätt och tillämpning
En diskurstyp är, som redan nämnts, en relativt stabiliserad konfiguration av genrer 
och diskurser inom en diskursordning (Fairclough 1995:66). Förutom genrer och 
diskurser har vidare även röster, stil och ”modes” betydelse för konstituerandet av en 
diskurstyp.9 Genre är dock den mest övergripande kategorin i en analys av diskursty-
per. Diskurstypens underkategorier kommer att definieras i detta avsnitt, men först 
ska något sägas om diskurstypernas roll i analysen.

Diskurstyperna används i analysen, i enlighet med Faircloughs beskrivning av 
deras roll, ungefär som idealtyper, det vill säga att de betraktas som modeller, vilka 
dels kan identifieras utifrån ett större material, dels kan användas som fond till de oli-
ka enskilda artiklar (kommunikativa händelser) som studeras, i det att man kan se hur 
dessa kommunikativa händelser överensstämmer med respektive modell. Poängen är 
inte att varje artikel ska överensstämma helt med en diskurstyp. Anknytningarna till 

9 Fairclough nämner också i vissa av beskrivningarna av diskurstyper termen ”activity type”, 
denna term skulle då fungera på ungefär samma nivå som röster, stil, ”modes”, genrer och 
diskurser och alltså bidra till konstituerandet av diskurstyper. Många genrestudier fokuserar 
på aktivitetstyp och ibland används termen genre synonymt med ”activity type” (Fairclough 
1995:77). Jag väljer att inte ta med den termen i min studie. Jag följer istället den uppräkning 
som Fairclough väljer för att skildra vilka val som kan göras av tillgängliga konstituenter i 
diskursordningen då diskurstypen konstitueras och/eller analyseras. De val som kan göras 
anges vara (kombinationer av) genrer, diskurser, stilar, ”modes” och röster, valet är vidare 
begränsat till vilka stilar, röster med mera som finns tillgängliga i diskursordningen.
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en diskurstyp kan till yttermera visso komma till uttryck i så små delar av texten som 
enstaka ord (se Fairclough 1995:77f ). 

Diskurstyperna kommer i undersökningen att figurera både som delresultat, 
vilka övergripande illustrerar materialets beskaffenhet och hur det kan indelas, och 
som strukturerande verktyg för den fortsatta analysen. De diskurstyper i utrikesjour-
nalistiken som presenteras nedan har utkristalliserats under en genomgång av mate-
rialet från först och främst 1987 och 1995, men sedermera har hela materialet an-
vänts i urskiljningsprocessen. Dessa genomgångar antydde vissa kopplingar mellan 
artiklarnas struktur och det perspektiv som anlades på de länder och personer som 
beskrevs; kopplingar som befanns intressanta att undersöka närmare. Diskurstyperna 
har därefter utmejslats under närläsningar av utvalda artiklar; artiklar som med hjälp 
av undersökningar av bland annat genre, diskurs, röster och stil kunnat relateras till 
de mönster som framträdde under den första genomgången. Utifrån närläsningarna 
har sedan ytterligare mängdläsningar gjorts, som i sin tur har modifierat typerna nå-
got (jfr Ekecrantz m fl 1994). 

De specifika artiklar som i de kommande analyserna relateras till diskurstyperna 
är hämtade från samma material som användes för urskiljandet av diskurstyperna. 
Det kan därmed tyckas självklart att de på något sätt kommer att stämma överens 
med diskurstyperna. Det är det också. Detta är en del av poängen med konstruk-
tionen av någon form av idealtyper. Det intressanta är dock inte att enskilda artiklar 
överensstämmer med någon eller några av diskurstyperna, utan i vilken grad och hur 
de gör det; hur de anspelar på diskurtyperna, hur diskurstyperna relaterar till varandra 
och vilken roll olika skillnader har i denna process. Med skillnader åsyftas här främst 
nationalitet, etnicitet och kön,  men andra skillnader kan givetvis också förekomma. 
Diskurstyperna fungerar dessutom samtidigt som en beskrivning av materialets be-
skaffenhet när det gäller de aspekter de omfattar.

Analysen av diskurstyper i utrikesjournalistiken används såväl i relation till de 
kommunikativa händelserna som till utrikesjournalistiken som diskursordning. Dis-
kurstypsanalysen är som sagt en intertextuell analys, där man söker efter spåren av 
diskurspraktiken i texten (Fairclough 1995:61). En del av den intertextuella analysen 
består av en interdiskursiv analys där relationer mellan genrer, diskurser och stilar 
undersöks i enskilda texter (Fairclough 2001:124).  Vilka genrer, stilar och diskurser 
anspelar texten på och hur artikuleras de tillsammans? Den sociokulturella nivån ak-
tualiseras i sin tur genom att frågor ställs om vilka ideologier, maktrelationer och kul-
turella värderingar som kan urskiljas i relation till uppkomsten av och kontinuiteten 
hos vissa diskurstyper (Fairclough 1995:78). 

De underkategorier som konstituerar en diskurstyp; genre, diskurs, röster, stil 
och ”modes” bör nu definieras. Genre och diskurs har visserligen diskuterats tidi-
gare i detta kapitel, men för konstruktionen av de diskurstyper som kan urskiljas ur 
materialet och kommer att användas för vidare analyser av detsamma behövs en mer 
operationaliserad karaktärisering.
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Förutom de ovan nämnda underkategorierna till diskurstypbegreppet, som 
alla utgått mer eller mindre från Faircloughs (1995) beskrivning av såväl själva dis-
kurstypbegreppet, som av dessa underkategorier, adderas här en sjätte kategori: när-
het/avstånd till händelse/förlopp. Denna underkategori uppmärksammar särskilt hur 
tidrumskonstruktioner kan skilja sig åt mellan olika diskurstyper; de kan ha olika 
stark förankring i en specifikt angiven tid eller ett specifikt angivet rum och kan till 
yttermera visso (bl a på grund av förankringsgraden) antingen handla om specifika 
händelser eller om mer abstrakta eller sammanvävda förlopp. Ekecrantz och Ols-
son (1994:40) skriver: ”Tidrumsbegreppet har, synes det oss, en särskild relevans för 
kommunikationsforskningen och i all synnerhet för det historiskt inriktade studiet 
av journalistikens växelspel med samhällsförhållandena i övrigt”. Eftersom frågor 
om förhållandet mellan journalistiken och samhällsförhållanden i övrigt är centrala i 
denna undersökning och eftersom just närhet/avstånd till händelse/förlopp utkristal-
liserades som en avgörande distinktion i arbetet med konstruktionen av modeller för 
diskurstyperna, läggs denna kategori till. 

Genre
Genre definieras här, som redan nämnts, som språkanvändning som konstituerar en 
viss social praktik (Fairclough 1995:56). Genre definieras utifrån struktur, vilket kan 
jämföras med diskurs som definieras av point-of-view. Begreppet aktualiseras i presen-
tationen av diskurstyperna dels för ”utrikes” , som en av tidningarna själva på utrikes-
sidorna utropad genre, dels för ämnes- och sektionsövergripande journalistiska genrer 
som reportage, artiklar, notiser, analyser och så vidare. I vissa definitioner av genrer upp-
märksammas även temans och ämnens betydelse för distinktionen mellan olika genrer 
(se t ex Bachtin 1999:121, Gardiner 1992). I denna studie gör det tematiska innehållet 
sig påmint som avgränsande gentemot andra diskurstyper i ett par av de identifierade 
diskurstyperna. Under rubriken genre kommer i analysexemplen i kapitel 4 vidare – 
förutom den utropade genren och de allmäna genrerna som reportage och kommentar 
– ytterligare några formmässiga aspekter att presenteras. Dessa utgörs framför allt av 
huruvida bild finns med eller inte samt hur artikeln är placerad på sidan.

Perspektiv
Perspektiv används i denna studie som ersättning för det sätt på vilket Fairclough 
använder begreppet diskurs som underkategori till diskurstypbegreppet. Detta moti-
veras av att diskurs i sammanhanget används av Fairclough enligt den definition som 
karaktäriserar begreppet med hjälp av ”point-of-view”, det vill säga perspektiv. Det 
som fokuseras i analysen är vilket perspektiv som anläggs på en viss domän. I denna 
studie av utrikesmaterial identifieras främst vilka perspektiv som anläggs på de länder 
och människor som framträder i artiklarna. Domänen är således skildringar av Andra 
länder på svenska tidningars utrikessidor. Denna domän omfattar det språk som an-
vänds när man talar om andra länder och den kunskap om andra länder som därmed 
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kommer till utryck. Från vilken point-of-view betraktas de Andra länderna i de aktu-
ella artiklarna? För att förtydliga att det är en viss typ av perspektiv som fokuseras samt 
för att göra en distinktion mellan användningen av begreppet diskurs i diskurstyperna 
och i diskussioner om diskurser gällande andra domäner eller mer övergripande plan 
används fortsättningsvis alltså termen perspektiv istället för diskurs när det diskuteras 
vilka perspektiv på Andra länder – på annanhet/likhet, närhet/avstånd – som före-
kommer i de olika diskurstyperna. 

Röster
Röster associeras av Fairclough (1995:77) med särskilda individers och gruppers iden-
titeter. Röster kan vidare utgöras av såväl de som talar i en text som av dem som får 
sitt tal representerat (aa s 80).10 Röster definieras i den vidare analysen som personer 
eller grupperingar bestående av personer, eller mer eller mindre abstrakta samman-
slutningar som personer står bakom, vilka ”hörs” i texten. Röster är alltså de som 
på ett eller annat sätt kommer till tals i texten. En avgörande del i analysen av dessa 
rösters betydelse för diskurstypens konstituering samt för hur de enskilda kommuni-
kativa händelser som de dyker upp i framträder, är huruvida de är indirekt eller direkt 
återgivna. Av avgörande betydelse i kommande kvalitativa analyser är även vilka som 
inte hörs i texterna.11

Stil
Stil 12 avser i denna studie i första hand språklig stil, men även bilder uppmärksam-
mas i relation till denna aspekt. I en distinktion mellan begreppen genre och texttyp 
räknar Per Ledin (1995) upp ett par indelningar av texttyper, som kan vara fruktbara 
att ha som grund i stilidentifikationen. Texttyperna är: descriptive, narrative, exposi-
tory, argumentative och instructive (Werlich1976) respektive narrative, procedural, be-
havioural och expository (Longacre 1983). Enligt Ledin (1995:35) utgör texttyper en 

10  I ett exempel som Fairclough ger på representationen av röster, flyter röstbegreppet ihop 
med diskursbegreppet. Det talas omväxlande om representerade och representerande röster 
respektive representerade och representerande diskurser, och här betyder diskurser det som 
de respektive rösterna ger uttryck för (aa s 81). Distinktionen representerad/representerande 
kommer i analysen att kallas för indirekt/direkt och användas endast gällande röster.
11 Rösterna kan vidare ramas in. Detta analyseras i ett fokus på ”framing”, det vill säga i 
valet av hur citat eller referat avslutas i den representerande diskursen (Fairclough 1995:83). 
Inramning diskuteras dock inte i presentationen av diskurstyperna, utan aktualiseras först i 
mer lingvistiskt inriktade kommande analyser.
12 Stil utvecklas eller förklaras inte närmare i relation till diskurstypbegreppet av Fairclough 
(1995), men begreppet anges beteckna – liksom ”modes” och röster – särskilda relationer 
mellan producent och publik (s 77) och i ett exempel (s 89) sägs stil handla om blandningen 
av ett språk för privatsfärens relationer och ett språk för den offentliga sfärens relationer. Stil 
kan alltså komma till uttryck i form av att olika typer av språk används (för att skildra – i det 
här fallet – olika typer av relationer i olika typer av sfärer).
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språkligt-universell kategori medan genre är en sociokulturell sådan. Ledin resonerar 
även kring skillnader och likheter mellan stil- och genrebegreppen och refererar Cas-
sirer (1986:29) som i en bestämning av den sportjournalistiska genren listar följande 
stildrag som utmärkande för denna: termer, smeknamn, förkortningar, krigsmetafo-
rer och känsloladdade ord. van Dijk (2001:109) definierar stil som ”the set of for-
mal properties of discourse/…/such as lexicalization, word ordering and intonation”. 
Stilbegreppet används i diskurstypkonstitutionen i denna analys ungefär i den bety-
delse som betecknas texttyp av Werlich och Longacre. Under detta texttypinfluerade 
stilbegrepp omfattas dock även den typ av ”stilsignaler” som Cassirer och van Dijk 
listar och som i själva verket bidrar till sammansättningen av det slags texttyper som 
nämnts. Stilar i de respektive diskurstyperna i utrikesmaterialet identifieras med ovan 
nämnda listningar som vägledning, dock ej som begränsning. Andra stilar (/textty-
per) än de nämnda kan förekomma.

Tilltal
Tilltal används i denna studie som ungefärlig motsvarighet till – eller kanske snarare 
en tillspetsning av – den aspekt som Fairclough (1995) benämner ”mode”. ”Modes” 
kan enligt Fairclough associeras med särskilda medier, där man exempelvis kan finna 
talade, konversationaliserade eller skrivna ”modes”. I ett exempel sägs det aktuella 
”mode” som kan urskiljas handla om en blandning av ett språk för interaktion ansikte 
mot ansikte och ett språk för masskommunikation (Fairclough 1995:89). Något för-
enklat kan man säga att det som åsyftas alltså är på vilket sätt man möter publiken, 
på vilket sätt publiken tilltalas. Termen används här snarast i den mer specifika me-
ning som angavs i exemplet, än i den övergripande betydelse som åsyftar talat/skrivet 
språk och liknande. Det som fokuseras är således relationen mellan en texts författare 
(i bred bemärkelse, t ex i form av den journalistiska institutionen) och dess tilltänkta 
publik, såsom den kan utläsas i själva texten (se även Fairclough 1995:203). Kunelius 
(1996:281) talar om en ”generic reader”, som en sorts meta-position, konstruerad för 
en tänkt läsare av texten13. Termen tilltal används här för att komma åt de aspekter av 
texten som huvudsakligen konstruerar dylika positioner. 14

Närhet/avstånd till händelse/förlopp
Närhet/avstånd till händelse/förlopp uppmärksammar särskilt hur tidrumskonstruk-
tioner skiljer sig åt mellan olika diskurstyper. Med begreppet kronotop söker Bach-
tin (1988:14) fånga relationen mellan tid och rum. Relationen är ömsesidig, menar 
Bachtin, och beskriver den vidare som en oupplöslig enhet där man kan se tiden 

13 Jämför även framhållandet av tilltal i Bachtins (1999:121) beskrivning av genrer och 
yttrandetyper.
14 Både tilltal och stil ligger nära Fowlers (1991:85ff) användning av termen modalitet 
(”modality”), vilket diskuteras i avsnittet ”kritisk lingvistik”.
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som rummets fjärde dimension. Bachtin diskuterar litterära kronotoper, som skiljer 
sig från varandra dels genremässigt, dels över tid i litteraturhistorien. Kronotopen 
definierar ett litterärt verks konstnärliga enhet i relation till den omgivande verklighe-
ten (aa s 152). Bachtin använder kronotopen för att identifiera romaners form, vilket 
bland annat sker genom jämförelser med hur kronotopen framträder i episka struktu-
rer. I centrum för analyserna står sedan människan och hur hon framträder i relation 
till tids- och rumsliga aspekter. Förståelsen av människan är på detta sätt ideologisk; 
ett sätt att förstå människan som förankrad i såväl en fysisk-geografisk plats och en 
specifik tidpunkt i historien (se Morris 1994:180). Bruhn och Lundquist (2003:12) 
sammanfattar kronotopen som Bachtins försök att beskriva hur litteratur, språk, his-
toria och den mänskliga livsvärlden hänger ihop.

I den litterära kronotopen sker en förening av rums- och tidskännetecken i en 
meningsfull och konkret helhet. Här förtätas tiden, pressas samman och blir 
konstnärligt-åskådlig; också rummet intensifieras, dras in i tidens, sujettens 
och historiens rörelse. Tidskännetecknen blir synliga i rummet, och rummet 
tänks och mäts i tiden.

(Bachtin 1988:14)

Även om papperstidningar, till skillnad från till exempel TV, inte har möjlighet att 
”sända direkt”, så finns det avgörande skillnader i hur nära en händelse eller ett för-
lopp en viss text explicit eller implicit anger att den befinner sig. Av avgörande bety-
delse är här också huruvida det är en händelse som rapporteras eller inte. I vissa diskur-
styper är just händelser obligatoriska, medan andra kan behandla såväl händelser som 
förlopp. Närheten/avståndet åsyftar såväl tidsliga som rumsliga aspekter, vilka ofta är 
svåra att skilja åt. Vissa artiklar är liksom i en händelse – såväl tidsligt som rumsligt; 
de ger upplevelsen av såväl en närvaro som en samtidighet (inte mellan läsningen och 
händelsen, men mellan rapporteringen och händelsen). Andra artiklar ger uttryck för 
distans, vilket kan ske genom antingen avsaknad av rumslig förankring eller avsaknad 
av tidslig förankring, men som ofta sker genom en avsaknad av båda dessa typer av 
förankring, samtidigt. Man skulle kunna säga att aspekten närhet/avstånd till händel-
se/förlopp, i sin helhet behandlar texters relation till situationer. Situationer definieras 
vanligen som ”behaviors in physical locations” (Meyrowitz 1985:35). En situation är 
”a specific place, in most cases involving specific people, a specific time and specific 
activities” (Pervin 1978, citerad i Meyrowitz 1985). När en specifik plats anges, när 
en specifik tid anges och när specifika aktiviteter samt även specifika personer anges i 
journalistiska texter har vi att göra med närhet, och inte vilken närhet som helst utan 
närhet till just en händelse. I enlighet med utrikessidornas diskursordnings fokuse-
ring på rummet, fokuseras på denna nivå rummet mera än tiden då närhet/avstånd 
avgörs.

De begrepp som hädanefter används för identifieringen av diskurstyper är såle-
des genre, perspektiv, röster, stil, tilltal och närhet/avstånd till händelse/process. De olika 
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kategorierna flyter förstås in i varandra och en del av analysen betår just i att urskilja 
hur de blandats samman i varje aktuell text (se Fairclough 2001:126). Stil och tilltal 
ligger kanske särskilt nära varandra (se Fairclough 1995:89), men alla delarna kan 
hänga ihop på olika sätt. Bachtin (1988:14) framhåller till exempel hur kronotopen, 
tidrummet, påverkar genrer och deras underarter i hög grad. En av poängerna med 
att ur materialet utkristallisera diskurstyper och senare använda dessa som en fond till 
exempelvis en transitivitetsanalys (se avsnittet Transitivitetsanalys) är just att reflek-
tera över hur dessa kategorier relaterar till varandra i olika diskurstyper samt i de olika 
sammanhang respektive diskurstyp kan knytas till (tid, tidning, plats i tidningen, land 
som det rapporteras ifrån, personer som uppträder i artikeln etc.). 

KRITISK LINGVISTIK
Jag kommer i delar av de kvalitativa analyserna att som en del av diskursanalysen 
tillämpa en kritisk lingvistisk metod, där enstaka ord studeras i sina kontexter så 
att maktförhållanden mellan aktörer och grupper som förutsätts i texten kan friläg-
gas. Metoden implicerar att de lingvistiska valen, i det här fallet journalistens val av 
ord och av grammatiska former, får betydelse för den ideologi som (re)produceras 
(Fairclough 1995:25). En av den kritiska lingvistikens främsta förespråkare, Fowler 
(1991), menar att den som metod motiveras av att journalisten/redaktören hela tiden 
har ett val. Fowler föreslår särskilt att man använder en kritisk lingvistisk metod för 
att komma åt kvinnoroller i de journalistiska texterna. Frågan är vad kvinnorna i tex-
terna gör (återgivet i Fairclough 1995:27). Det är detta, samt vad männen i texterna 
gör, som jag främst kommer att fokusera i dessa delar av analysen.

En artikel kan vara ytligt balanserad och objektiv – alla kan få komma till tals 
– men detta är ingen garanti för egentlig balans. Frågan är hur olika aktörer presen-
teras. Inramningen av de representerade handlingarna och aktörerna påverkar tolk-
ningar av situationer. Det är till exempel av betydelse var i en text en aktör placeras. 
En placering mitt i texten är knappast framhävande. En nyhetsuppläsare kan vidare 
rama in ett uttalande så att publiken styrs mot en viss tolkning. Den som rapporterar 
en händelse ordnar över huvud taget de röster som tillåts förekomma och kontrollerar 
dem därigenom (Fairclough 1995:83f ).

Presuppositioner, som nämndes i avsnittet ”Diskursanalys”, utgör fenomen som 
är flitigt förekommande i medietexter. Man kan säga att presuppositionerna åkallar 
läsaren genom ett osagt, men ändå närvarande ”som du redan vet är det ju så att…”. 
Så bestäms läsarens position av presuppositionerna samtidigt som hon/han överty-
gas om textens relevans (Fairclough 1995:106f ). ”The unsaid, the already said, the 
presupposed, is of particular importance in ideological analysis, in that ideologies are 
generally embedded within the implicit meaning in a text rather than being explicit”, 
skriver Fairclough (aa s 108). Presuppsitioner fungerar som verktyg i den kritisk ling-
vistiska delen av diskursanalysen.
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Inramning (”framing”) är ett annat viktigt begrepp som modifierar betydelse. 
Hur ramas en aktörs uttalande eller en händelse eller en personpresentation in? En 
nyhetsuppläsare skulle till exempel kunna rama in en persons uttalande som antingen 
”sa hon”, eller ”påstod hon”, eller ”försökte hon slå i oss” (se Fairclough 1995:83). 
Överlexikalisering (”overlexicalization”) är en annan användbar term i den kritisk 
lingvistiska analysen. Termen åsyftar förekomsten av en flod av olika benämningar 
kring en person eller en grupp av personer. Denna typ av kvasisynonyma termer an-
vänds i regel för saker/personer/frågor som ses som problem i diskursen. Fenomenet 
uppträder ofta kring kvinnor och koncentreras då ofta kring kropp och sexualitet 
(Fowler 1991:85, 95f, 103). Namngivande (”naming”) är också betydelsefullt för hur 
sociala aktörer framstår i texter. Olika sätt att namnge är enligt språkliga konventio-
ner förknippade med olika socialt värde (Fowler 1991:99). Användande av förnamn, 
diminutiver eller smeknamn implicerar exempelvis ett informellt och/eller intimt 
sammanhang (aa s 63). Såväl användandet av olika former som dess implikationer 
kan skilja sig åt exempelvis i representationer av kvinnor respektive män.  Fowler 
(1991:96) iakttar att kvinnor i pressens framställningar ofta representeras i relation 
till män, ibland närmast som deras ägodelar. Detta utgör enligt Fowler en klassisk del 
i den diskriminering i diskursen som konstant äger rum i medierna. Lexikalitet  (”lexi-
cality”) utgör ytterligare en dimension av lingvistiska framställningar. Den lexikala 
strukturen har att göra med vokabulär och inte, som transitivitetsanalysen som pre-
senteras i nästa avsnitt, med syntax. Intressant att uppmärksamma när det gäller val av 
ett ord framför möjliga synonymer eller åtminstone andra ord av liknande betydelser 
är bland annat vilket register ordet är hämtat ifrån och vad inlån från för samman-
hanget främmande register kan tyda på. Man kan till exempel tala om vetenskapliga, 
juridiska och politiska register (Fowler1991:80ff). Ett register som ofta förekommer 
insprängt i andra register är annars det militära, med ord som ”invasion”, ”anfall”, 
”reträtt”, ”vit flagg”, med mera (se t ex van Dijk 2000:42). I journalistiska texter före-
kommer också ofta inlån från ett meteorologiskt eller naturkatastrofmässigt register, 
där ett land till exempel kan anges ”översvämmas” av flyktingar (se t ex van Dijk aa 
s 43f, Brune 2004:77). Ibland kombineras även dessa register i beskrivningar av hur 
flodvågor av flyktingar invaderar ett land.

Presuppositioner, inramning, överlexikalisering och namngivning kommer i re-
gel till uttryck främst inom den lexikala strukturen. I den syntaktiska delen uttrycks 
i stället huvudsakligen handlingar, samt hur aktörsidentiteter konstitueras utanför de 
namngivande och över huvud taget lexikalt inramande processerna. 

Transitivitetsanalys
I traditionell grammatik är transitivitet knuten till transitiva och intransitiva verb; det 
vill säga verb som har ett objekt, som har ett mål, respektive verb som inte har det. 
Frasen ”Jag sparkar till en boll” ger till exempel uttryck för en transitiv form, medan 
frasen ”jag springer” ger uttryck för en intransitiv form. I den kritiska lingvistiken får 
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transitiviteten ytterligare dimensioner då man fokuserar på valen av verbformer och 
vad de säger om ideologi. I en transitivitetsanalys avslöjas vilka perspektiv som återges 
(Fowler 1991:70f ). Transitivitet handlar mycket om olika aktörsroller. 

I den del av analyserna i denna undersökning som utgörs av transitivitetsanalys 
är det alltså handlingsrepresentationen i artiklarna som ska studeras för att se hur 
människor från andra länder beskrivs genom de lexikala och grammatiska val som 
görs. Jag utgår ifrån van Leeuwens (1995) modell för språkliga närstudier av hur 
sociala handlingar kan representeras i texter. van Leeuwen skisserar en ”sociologisk 
grammatik” och delar i enlighet med detta in handlingar, såsom de återges i texter, i 
kategorier som enligt hans analyser implicerar olika grader av makt i diskursen. Dock 
måste kategorierna hela tiden ses i ljuset av kontexter på olika nivåer. En persons 
handlingar i texten måste relateras till de handlingar som utförs av andra personer 
i texten, hela texten måste relateras till andra texter om samma ämne samt till tex-
ter om andra ämnen som det kan vara intressant att jämföra med i sammanhanget. 
Handlingsrepresentationen måste vidare relateras till en förförståelse av maktrelatio-
ner i samhället i stort. Utifrån kännedom om maktrelationer och värderingar i sam-
hället är det sedan inom ett system som språket, som bygger på konventioner, möjligt 
att göra vissa grundläggande antaganden. Aktivitet värderas till exempel i regel högre 
än passivitet, intellekt högre än känsla. I en studie av sjuksköterskors handlingsrepre-
sentation (Roosvall 1996) visade det sig exempelvis att sjuksköterskorna aldrig med 
sina återgivna handlingar påverkade någon annan person i diskursen; något som inte 
hade varit orimligt att vänta sig med tanke på deras profession. Det visade sig också 
att kvinnliga och manliga sjuksköterskor framställdes på olika sätt, med olika grad av 
makt i diskursen, så att de kvinnliga sjuksköterskorna framstod som maktlösa, medan 
de manliga var relativt sett mäktigare. Genom jämförelser mellan grupper som per-
soner ”skrivs in i” i den journalistiska diskursen, kan man alltså se mönster när grup-
perna relateras till varandra. Man kan också, som i sjuksköterskeexemplet, se att det 
förekommer att vissa personer associeras mer respektive mindre starkt med grupper-
na. Manliga sjuksköterskor stod till exempel enligt min tolkning delvis utanför den 
kollektiva identitet som konstituerades för sjuksköterskorna i texten, vilket i detta 
fall kunde bedömas vara till de manliga sjuksköterskornas fördel, eftersom de genom 
detta inte var lika fast i maktlösheten. 

I det följande ska jag beskriva några av de begrepp som van Leeuwen använder i 
sin ”sociologiska grammatik” och ange vilka av dem som kommer att fokuseras i min 
studie. Exempel på de tolkningar som kategoriseringen av sociala handlingar impli-
cerar utvecklas vidare då kategorierna aktualiseras i artikelanalyserna. van Leeuwen 
frågar i artikeln ”Representing social action” (1995) på vilka sätt socialt handlande 
kan representeras i den engelska diskursen.15 Handlande kan återges i texter inte bara 

15 van Leeuwens analysmetod är utarbetad för och inom det engelska språkets diskurs. Det 
går inte att direktöversätta alla exempel i modellen till svenska, men jag menar att sättet att 
kategorisera ändå fungerar tillfredsställande även för en svensk språkdiskurs.
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i form av olika verbformer utan även bland annat som substantiveringar av verb. In-
vandring är till exempel en substantivering av invandra. Det är således inte bara verb 
som kommer att studeras i transitivitetsanalysen, utan alla de olika former som hand-
lingar kan återges i. van Leeuwen finner en rad fruktbara begrepp som beskriver dessa 
olika former. Formerna påverkar diskursen och därmed rimliga tolkningar av respek-
tive text. Journalister har alltid flera valmöjligheter när det gäller val av till exempel 
verb och verbformer som kan representera den sociala handling som för tillfället ska 
skildras. Den form som slutligen väljs indikerar maktförhållanden.

Den möjliga handlingsrepresentationen kan först och främst delas in i i aktioner 
och reaktioner (van Leeuwen 1995). Får den sociala aktören agera själv eller reagera 
på någon annan eller något annat? Reaktioner kan sedan i sin tur  vara antingen kog-
nitiva – intellektuella –, affektiva – emotionella –, perceptiva – som till exempel ”ser” 
och ”hör” – eller ospecificerade. Aktioner kan vara materiella eller semiotiska. De mate-
riella aktionerna, som är fysiska kan vidare vara transaktiva eller icke-transaktiva, vil-
ket innebär att de antingen har ett mål, någon eller något som påverkas av handlingen 
(den transaktiva) eller så har de inte det (den icke-transaktiva). Transaktiva satser 
innehåller ofta två deltagare, dels aktören, som gör något, dels den/det som processen 
utsträcker sig till. En aktion är transaktiv om den har effekt på andra eller på världen 
och målet finns representerat i satsen (van Leeuwen aa s 89f ). 

Barns handlingar representeras, enligt van Leeuwen (aa s 89f ) ofta som icke-
transaktiva; deras handlingar är bara beteenden. Transaktivitet fordrar en viss makt 
och ju större makt en social aktör har desto fler mål påverkas i diskursen av hans eller 
hennes beteende. Målen kan sedan i sin tur vara antingen interaktiva, det vill säga 
bestå av människor som man interagerar med, eller instrumentella, det vill säga an-
knytas till verb som kan ha såväl ett mänskligt som ett materiellt mål. På ett liknande 
sätt som olika typer av aktioner indikerar olika grader av makt, så indikerar även olika 
typer av reaktioner olika grader av makt. Enligt van Leeuwen (1995:88) så minskar 
känslosamhet, som är knuten till de affektiva reaktionerna, då makt och inflytande 
ökar. Kognitiva reaktioner står i ett motsatsförhållande till detta. En mäktig social 
aktör reagerar alltså snarare kognitivt än affektivt i diskursen.

Talakter skiljs också ut och fokuseras som en specifik kategori. Talakter består 
ofta av olika typer av sägesverb, som anger att någon talar just för tillfället eller vid ett 
specifikt tillfälle tidigare. De består, förutom verbet säger, till exempel av verben fråga, 
tillkännage, fördöma, indikera (Fowler 1991:87ff). Talakterna placerar sig någonstans 
mitt emellan aktion och reaktion, mitt emellan fysiska och mentala processer (se van 
Leeuwen 1995:89).

Aktioner och reaktioner kan vidare vara aktiverade eller de-aktiverade, något som 
konnoterar olika typer av egenskaper och olika hög grad av makt hos aktörerna i fråga. 
Aktiverade aktioner representeras som dynamiska processer, medan de-aktiverade ak-
tioner återges som om de vore kvaliteter eller entiteter. En de-aktiverad aktion kan till 
exempel objektiveras.16 En objektivering, som ofta förekommer är nominaliseringar 
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av verb, vilka nedvärderar en aktion eller reaktion i förhållande till andra handlingar, 
men de kan också fungera som legitimerande av den sociala aktionen genom att den 
ges en vetenskaplig-byråkratisk klang. Sammanhanget avgör huruvida det är till en 
aktörs fördel eller nackdel att en handling objektiveras (van Leeuwen 1995:93ff).17 
Nominaliseringar uppträder som substantiveringar av verb. Verbet invandra kan till 
exempel nominaliseras  till ”invandring”. Nominaliseringar utesluter deltagare, tid 
och modalitet. De mystifierar och döljer maktrelationer och journalistiska attityder 
samtidigt som processer och kvaliteter görs till saker. På detta sätt avpersonifieras den 
bakomliggande aktionen (Fowler 1991:79f ).

 Agentialisering och de-agentialisering är två andra begrepp  i den sociologiska 
grammatiken (van Leeuwen 1995:96ff). Agentialiserade aktioner och reaktioner 
framstår som orsakade av en mänsklig agent, medan de-agentialiserade handlingar 
framstår som resultat av andra faktorer, som till exempel naturkrafter eller omedvetna 
processer.18 Förutom att jag i mina analyser kommer att skilja på agentialiserade och 
de-agentialiserade handlingar kommer jag också i förekommande fall använda mig 
av Faircloughs term tillstånd (”state”) för att beskriva vissa typer av (anti-)handlingar, 
som till exempel uppträder i fraser som inleds med ”det är…”, ”det finns…” och lik-
nande uttryck.

De olika handlingskategorierna kan fungera tillsammans i olika konstellationer. 
En handling kan till exempel vara uttryckt som transaktiv, agentialiserad och aktiverad. 
Vissa begrepp står dock, som tidigare påpekats, i opposition till varandra. En handling 
kan inte vara framställd som både aktion och reaktion (även om talakter hamnar lite 
mitt emellan). En aktion kan vidare inte fungera både transaktivt och icke-transak-
tivt. En transaktiv aktion, i sin tur, måste antingen vara interaktiv eller instrumentell, 
liksom en reaktion måste vara antingen kognitiv, affektiv, perceptiv eller ospecificerad.

16 En de-aktiverad aktion kan också deskriptiveras. Deskriptiverade handlingar är handlingar 
som representeras som kvaliteter eller förmågor hos den som agerar eller reagerar, som till 
exempel ”den leende läraren”. Deskriptivering kommer inte att fokuseras i denna studie.
17 En handling är alltid, även i objektiverad form, antingen en aktion eller en reaktion (van 
Leeuwen 1995:93ff).
18 van Leeuwen (1995:96ff) skiljer på olika typer av de-agentialiseringar. En de-agentialiserad 
handling kan presenteras som något som liksom bara händer. Då är det fråga om ”eventuation”. 
En annan form av de-agentialisering är vad van Leeuwen kallar för ”existentialisation”. Detta 
uppträder i fraser som inleds med ”det är…”, ”det finns…”, ”det existerar…” och liknande. En 
dylik handling kan ofta vara objektiverad. En tredje form av de-agentialisering, naturalisering, 
innebär att handlingen framställs som en naturlig process, som till exempel att något ”utvecklas”, 
osagt av vem. Även naturaliseringar är ofta objektiverade (van Leeuwen 1995:96ff). Inga av 
dessa distinktioner kommer att göras i analyserna. Naturalisering används dock, men som en 
beskrivning av mer övergripande processer i medierepresentationen än för bara de-agentialiserade 
fraser. Ytterligare begrepp som van Leeuwen tar upp, men som inte används i denna studie är 
abstraherad/konkretiserad samt generaliserad/destillerad, inklusive diverse underbegrepp.
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Vad jag i huvudsak kommer att fokusera i transitivitetsanalyserna är huruvi-
da aktioner eller reaktioner förekommer i handlingsrepresentationen, huruvida ak-
tionerna är transaktiva eller icke-transaktiva, huruvida de transaktiva aktionerna är 
interaktiva eller instrumentella, huruvida reaktionerna är kognitiva eller affektiva 
– vilket utgör de tydligaste och kanske mest ideologiskt laddade formerna – eller är 
representerade på något annat sätt. Jag kommer vidare att dela in de sociala handling-
arna utifrån huruvida de är aktiverade eller de-aktiverade, för att till exempel se om 
nominaliseringar förekommer, samt utifrån huruvida en handling representertas med 
eller utan en agent. 

Från Faircloughs (1995) lingvistiska del av diskursanalysen lånar jag som sagt 
in begreppet tillstånd (”state”) och från Fowler (1991) uppdelningen av två typer av 
transformeringar, som beskrivningar av vad van Leeuwen benämner de-aktivering, i 
Fowlers terminologi: nominalisering (vilket överensstämmer med van Leeuwen) och 
passiv transformation, vilket innebär en omkastning av fokus i en mening. ”Petter 
slår Erik” kan till exempel passiviseras till ”Erik slås av Petter”. Från såväl Fowler som 
Fairclough hämtas den grundläggande uppdelningen i aktörer/agenter och påverkade 
deltagare (se t ex Fairclough 1995:110).19

Modalitetsanalys
Modalitet är en sorts kommentar, en attityd, som kommer från textens källa. Mo-
daliteten fungerar både explicit och implicit och kommer till uttryck i bland annat 
modala hjälpverb. Journalistiska texter medierar på detta sätt individuella roller och 
relationer. Dessa praktiker fungerar ofta genom presuppositioner. De gör ett utta-
lande, kan man säga. De vill fastställa något (Fowler 1991:85). 

Fowler (1991:85) urskiljer fyra huvudsakliga typer av kommentar som en text 
kan ha i form av dess författares (i bred bemärkelse) lingvistiska hållning till en texts 
ämne. Dessa typer av kommentarer har att göra med:

1. sanning (”truth”)
2. huruvida något bör göras/hända (”obligation”)
3. tillåtelse (”permission”)
4. önskvärdhet (”desirability”)

Den som utgör ursprunget till en texts uppkomst, en person eller institution som 
talar eller skriver, måste på ett eller annat sätt förhålla sig till sanning. Texter kan ha 
olika typer av sanningsanspråk (Fowler aa s 85f ). Dessa anspråk varierar från absolut 
säkerhet till olika grader av osäkerhet. Ett starkt sanningsanspråk finns i frasen ”X 
kommer inte att…”, medan ett svagare anspråk kommer till uttryck i frasen ”X kan 
vara…”. Olika grader av sanningsanspråk kan också indikeras av exakta siffror el-
ler genom adverb som ”verkligen” eller adjektiv som ”otrolig”. I vissa fall inkluderar 

19 De gör båda flera distinktioner, men aktör/agent respektive påverkad deltagare utgör de 
mest grundläggande kategorierna.
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förhållningssättet till sanning även en kommentar till sannolikhet; hur troligt eller 
otroligt det till exempel är att en viss händelse äger rum i framtiden.

Huruvida något bör göras eller hända uttrycks bland annat genom de modala 
hjälpverben ”borde” och ”måste”. Tillåtelse uttrycks på ett liknande sätt bland annat 
genom exempelvis ”får” och ”kan” och åsyftar hur en text ger deltagare och/eller läsare 
tillåtelse att göra något. Önskvärdhetsmodaliteten i sin tur uttrycker talarens eller 
författarens godkännande/gillande eller icke godkännande/ogillande av något. Denna 
attityd eller kommentar fungerar ofta implicit, men uttrycks också ofta explicit med 
hjälp av värderande adjektiv och adverb, som exempelvis ”tokigt” och ”rätt” (Fowler 
1991:86f ).

Olika diskurser kan använda olika typer av modalitet (Winter Jørgensen & 
Phillips 1999:96). Medierna använder i detta hänseende sanning som modalitet i sär-
skilt stor utsträckning. Tolkningar framställs som om de vore fakta. I medierna skriver 
eller säger man till exempel hellre ”den är farlig” än ”vi anser att den är farlig”. Detta 
sätt att förhålla sig till sanning i medierna både avspeglar och främjar mediernas auk-
toritet. I enlighet med denna mediernas sanningsfixering och med den diskussion 
kring sanningsaspekter i journalistiken som fördes i teorikapitlet, fokuseras främst 
den typ av modalitet som har med sanning att göra i de kvalitativa analyserna. De 
övriga typerna av kommentarer/attityder söks inte på samma sätt i texterna.

BILDER OCH MYTER. BILDANALYS
Hall (1997a) menar att medierade bilder får mening först när de ses i kontexten av 
andra bilder som de positionerar sig mot eller med. Bilder ”ackumulerar” mening 
från andra bilder och texter i andra medier. ”Each image carries it’s own, specific mea-
ning. But at the broader level of how ’difference’ and ’otherness’ is being represented 
in a particular culture at any one moment, we can see similar representational prac-
tices and figures being repeated, with variations, from one text or site of representa-
tion to another” (aa s 232). Meningsackumulationen fungerar således som ett slags 
intertextualitet, där pressuppositioner som kan kopplas till tidigare bilder och texter 
är av avgörande betydelse. Tanken om meningsackumulationen fungerar styrande i 
de delar av analysen som fokuserar på bilder.

En bildanalys av nyhetsbilder i svenska dagstidningar kan struktureras kring tre 
aspekter hos bilderna sedda i sin kontext (Becker 2000:134f ). Den första aspekten har 
att göra med bildens relation till resten av tidningssidan, som exempelvis var den är 
placerad och hur den framstår rent grafiskt. Den andra aspekten har att göra med bil-
den i sig och fokuserar främst på hur kameran använts som ett socialt, kulturellt och 
politiskt instrument inom den journalistiska institutionen. Vilka visuella konventio-
ner kan spåras i fotografiet och hur förhåller de sig till andra typer av fotografier, eller 
över huvud taget till andra bildgenrer? Denna aspekt inkluderar även förekomsten av 
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blickar; dels vilka publikblickar fotografiet genom sin användning av konventionerna 
inbjuder till, dels vilka blickar som existerar mellan personer på bilderna, samt mellan 
personer på bilderna och journalisten/fotografen. Den tredje aspekten har att göra 
med bildens relation till text(er). Det är först när bilden relateras till en bildtext, en 
rubrik, en artikel, som vi kan upptäcka det journalistiska innehållet (Becker ibid).20 

I de delar av de kvalitativa analyserna som koncentreras mest på bilder, huvud-
sakligen analyserna i kapitel 6, fokuserar jag i en delstudie på den första dimensio-
nen i strukturen, medan de två övriga aktualiseras i alla tre delstudierna. De aspekter 
som huvudsakligen fokuseras är således dels bildens innehåll och form samt hur dessa 
framställs med hjälp av kameran som ett socialt, kulturellt och politiskt instrument, 
vilket kommer till uttryck bland annat i användandet av konventioner samt blickar, 
dels bildens relation till texten. 

Angående fotografiets framträdande, det som motsvarar den andra aspekten i 
struktureringen av bildanalysen, kan det framhållas att det finns en viss skillnad på 
tittarens/läsarens blick, fotografens blick och institutionens blick, men att de i analy-
sen ändå bör sammanföras och användas som gemensam utgångspunkt när fotografi-
ets framträdelseform diskuteras (Becker 2000:139).   

The photographer’s gaze, represented by the camera’s point of view, under 
most circumstances overlaps with the viewer’s gaze/…/At the same time this 
position is the result of an institutional process of selection, involving an as-
signment and choice of subject; a choice from the pictures taken or available, 
and decisions about cropping and arranging the photograph on the page. The 
viewer in most cases cannot distinguish between the photographer’s and the 
institution’s gaze. For example, the average viewer may not be able to tell the 
difference between a close-up that is the function of the camera’s position and 
the effect of nearness created by cropping a picture. 

(Becker 2000:139)
Karin Becker (ibid) framhåller vidare hur tittarens läsning av bilden inte nödvändigt-
vis behöver sammanfalla med den blick som presenteras. Läsaren kan alltid föreställa 
sig något annat. I slutändan kan dock ändå dessa tre delvis olika blickar sammanföras 
då fotografiers framträdande diskuteras. I ett sammanförande av blickarna kan exem-
pelvis närbilder ses som ett uttryck för att den person som visas på bilden är en person 
som vi är personligt engagerade i, medan halvbilder korresponderar med ”konversa-
tionsavstånd”. En viss närhet finns inbyggd även i detta avstånd. Om en person som 
porträtteras på en nyhetsbild tittar rakt in i kameran kan detta vidare ha olika bety-
delser i olika sammanhang (Becker aa s 141f ). En av dessa betydelser är att personen 
ifråga är medveten om kameran, vilket bryter den illusion av att journalistiken ser på 
händelser utifrån, som journalistikens sanningsanspråk till stor del vilar på. Dessutom 

20 Becker (2000:134) utgår i sin strukturering av analysen från Kress och van Leeuwens (1996) 
resonemang.
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etablerar ögonkontakt mellan en avbildad person och en läsare ett direkt tilltal, vilket 
lägger grunden för en självreflexivitet hos läsaren. 

När det gäller förhållandet mellan text och bild (bildanalysens tredje aspekt) så 
ses bilder och texter i denna studie som komplementära. Med Barthes (1964/1977) 
terminologi innebär detta att textens relation till bilden kan beskrivas som en relä-
relation. Enligt Barthes kan förhållandet antingen karaktäriseras som relä eller som 
förankring. I ett förankringsförhållande ses texten som förankrande av bilden och där-
med som överordnad bilden. Relä innebär att text och bild befruktar varandra. Såväl 
relä som förankring åsyftar dock hur texten gör något med bilden och inte tvärtom. 
Med komplementaritet avses här snarast en ömsesidig påverkan, där texten förank-
rar bilden samtidigt som bilden förankrar texten (se Andén-Papadopoulos 2000:25, 
Barthes 1964/1977, Larsen1988). Huruvida det ömsesidiga förhållandet väger över 
åt ett eller ett annat håll i olika delar av materialet, där olika text- och bildhantering 
förekommer, får i denna studie vara en empirisk fråga. I en mytanalys à la Barthes kan 
hur som helst visuella och lingvistiska delar läsas på liknande sätt (Barthes1969:207). 
John Berger betonar på ett närbesläktat sätt inte bara hur bilden kan ses som text, 
utan hur bild och text stöder varandra: 

In the relation between a photograph and words, the photograph begs for an 
interpretation, and the words usually supply it. The photograph, irrefutable 
as evidence but weak in meaning, is given a meaning by the words. And the 
words which by themselves remain at the level of generalisation, are given 
specific authenticity by the irrefutability of the photograph. Together the two 
become very powerful; an open question appears to have been fully answered.

(Berger 2002:50)

Barhes mytanalys, som kommer att användas särskilt i en av de delstudier som be-
handlar bilder, bygger på hans förståelse av Saussures språk-/teckenteori. Relationen 
mellan de språkliga nivåerna i Saussures respektive Barthes system har illustrerats i 
kapitel 2. I de delar av analysen där en mer explicit mytanalys används redogörs för 
betecknande, betecknad och tecken på såväl den första som den andra språkliga nivån 
samt både när det gäller texter och bilder. Av praktiska skäl presenteras de visuella och 
de lingvistiska delarna av den komplementära helheten av texter och bilder inled-
ningsvis separat i analyserna.

KVANTITATIV METOD
En del av analysen genomförs som en kvantitativ innehållsanalys där framför allt fö-
rekomsten av diskurstyper, regioner och kön registreras för alla artiklar som ingår i 
materialet från de olika årtalen. Även andra aspekter som huruvida en text tillskrivs en 
enskild journalist eller en nyhetsbyrå, huruvida artikeln är lång eller kort (notis) samt 
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huruvida bild finns med registreras i denna del av analysen.21

 Ibland beskrivs kvantitativ innehållsanalys som mekaniskt räknande till skill-
nad från den kvalitativa analysen som beskrivs som tolkande. Kent Asp (1986:21f ) 
beskriver istället skillnaden mellan de olika typerna av innehållsanalys som bestående 
i inte huruvida tolkning förekommer, utan hur tolkningen går till. Man brukar re-
sonera så att i den kvantitativa innehållsanalysen görs mätinstrumenten oberoende 
av forskaren, medan det i kvalitativa varianter inte går att skilja forskare och mät-
instrument åt på samma sätt. ”Den kvantitativa innehållsanalysen innebär sålunda 
en kvantifiering av kvaliteter där innehållets kvaliteter ofta behöver tolkas, men där 
regler för tolkningen sätts upp. Resultatet kan därför göras oberoende av den som 
utför undersökningen”, skriver Asp (aa s 22). I möjligaste mån, skulle man kunna till-
lägga här. I denna undersökning finns en strävan att i möjligaste mån göra resultaten 
oberoende av forskaren. Detta gäller även i olika hög grad olika delar av de kvalitativa 
analyserna, där exempelvis verktyg från den kritiska lingvistiken strukturerar analysen 
på liknande sätt. 

I den kvantitativa delen rör de kvaliteter som främst varit föremål för tolkning 
diskurstyperna. Dessa har efter en lång utkristalliseringsprocess, där hela materialet 
gåtts igenom, definierats som idealtyper, vilka redovisas i kapitel 4, och för användan-
det av kodschemat har kodinstruktioner för varje variabel konstruerats. Det är dock 
fortfarande ett faktum att bestämningen av hur olika artiklar ska tolkas på diskur-
stypsvariabeln varit föremål för överväganden i högre grad än bestämningen av till ex-
empel huruvida en artikel ska kodas som en längre artikel eller som en notis (även om 
det även i detta sammanhang kan förekomma fall som kräver ett visst övervägande).22 
Analysenheten i studien är artikel, ett mått som inkluderar såväl längre artiklar som 
notiser.

Det som redovisas från den kvantitativa delen av undersökningen är främst fö-
rekomsten av olika variabler samt samspelet mellan vissa av dessa variabler, som ex-
empelvis region och kön, region och diskurstyp, diskurstyp och kön. I tabellerna över 
kopplingar mellan variabler redovisas inga signifikansmått, eftersom materialet i sin 
helhet undersökts och urvalet av materialet i sin helhet inte konstruerats för att vara 
i statistisk mening representativt för något annat än sig självt. Ytterligare resonemang 
kring materialets beskaffenhet och hur resultaten kan betraktas i fråga om bland an-
nat representativitet förs i nästa avsnitt. 

21 Ett kodschema, där alla undersökta variabler samt deras underkategorier kan ses, finns med 
som bilaga (Bilaga 1).
22 Såväl kodschemat som kodinstruktionerna har utvecklats efter provkodningar. Alla artiklar 
har kodats av mig. De flesta variablerna har kontrollkodats, så att de flesta av dem är kodade 
två gånger. Många variabler har kontrollkodats flera gånger, då förändringar gjorts i kodschema 
och/eller kodinstruktioner. Skillnaden i hur många gånger olika variabler kontrollerats beror 
främst på hur komplexa de bedömts vara.
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MATERIAL OCH AVGRÄNSNINGAR
Denna undersöknings material utgörs av artiklar som återfinns på utrikessidorna i 
svensk morgonpress. Utrikessidorna har valts ut som avgränsning för denna under-
sökning av hur de Andra framställs, eftersom annanheten där är centrerad av medi-
erna själva. Utrikessidorna definieras av att det som rapporteras där har hänt någon 
annanstans, och inte av att det som hänt handlar om till exempel ekonomi eller kul-
tur. ”Någon annanstans” är det som är avgörande i utrikesssidornas profil, relaterat 
till andra avdelningar i tidningarna. Annanheten är alltså proklamerad på utrikes-
sidorna. Det som utrikessidorna ger uttryck för är därför sammanfattningsvis hur 
mediets världsbild ser ut på den arena som explicit anger detta. Utrikessidorna utgör 
tidningarnas uttalade bilder av världen. 

Centralt i undersökningen är jämförelser av material från tiden före Berlinsmu-
rens och kommunismens fall, tiden efter detta, men fortfarande före den 11:e sep-
tember 2001, samt tiden efter den 11:e september 2001. Berlinsmurens/kommunis-
mens fall och den 11:e september 2001 utgör alltså tänkta brytpunkter, åtminstone 
potentiella sådana, dels i dominerande perspektiv på världen som bestående av exem-
pelvis en första, andra respektive tredje värld, dels för mer materiella förflyttningar av 
nations- och alliansgränser. En grundtanke i detta upplägg är tanken om mediernas 
och omvärldens ömsesidiga påverkan, som refererats i såväl teori- som metoddelarna 
(se t ex Ekecrantz och Olsson 1994, Berglez 2000). Skillnader i såväl enskilda texter 
och typer av texter som mer övergripande diskursiva praktiker kan därför tänkas fö-
rekomma i jämförelser mellan olika tidpunkter före respektive efter de tänkta bryt-
punkterna.

Samtidigt som skillnader i diskursiva praktiker antas kunna uppträda mellan 
nämnda tidsperioder, så tas det som en utgångspunkt för denna studie att journalis-
tiska texter präglas av en hög grad av standardisering (se Ekecrantz & Olsson 1994, 
Widestedt 2001). Widestedt (2001:22) skriver: ”dagspressens täta periodicitet och 
höga produktionstakt leder till hårt mallade textgenrer, vilket i sin tur gör det möjligt 
och rimligt att betrakta de enskilda artiklarna sammantaget, som ett textsystem”. Hon 
menar, i en undersökning av konsertrecensioner i svensk dagspress från 1780, 1835, 
1885, 1905, 1955 och 1995, att det därför är rimligt att tala om ”musikkritiken av år 
X”, trots att inte hela årets musikkritik undersökts. Detta gör Widestedt utifrån såväl 
teoretiska som empiriska argument, bland annat anförs just journalistikens höga grad 
av standardisering.

Synen på journalistiken som i hög grad standardiserad och som en producent av 
ett textsystem tas här som utgångspunkt för ett upplägg där nedslagspunkter kring de 
tänkta brytpunkterna fungerar som grund för skapandet av en materialkorpus. Hur 
bör då en dylik materialkorpus sammanställas?  van Ginneken (1998:140) skriver 
att för en undersökning av den geografiska och ämnesmässiga ensidighet som antas 
genomsyra nyhetsbevakningen, så lämpar sig en kvantitativ innehållsanalys som byg-
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ger på antingen ett urval där man studerar exempelvis måndagen i vecka A, tisdagen 
i vecka B, etc., så att en typvecka skapas för de olika år som ska undersökas, eller ut-
budet från en sammanhängande vecka eller månad per undersökningsår. Enligt van 
Ginneken kan dylika urval betraktas som representativa eller åtminstone väl samman-
satta.

I denna undersökning har utbudet för en sammanhängande vecka per undersök-
ningsår valts. Till skillnad från typurvalet ger den sammanhängande veckan utrymme 
för att studera transformationer av specifika händelser. I den sammanhängande veck-
an finns således en kontinuitet, som förloras i urval av typveckor eller slumpmässiga 
urval (se Ekecrantz m fl 1994:11). Becker, Ekecrantz och Olsson (2000a:27), som ar-
betar med urval av sammanhängande veckor utifrån vilka de konstruerar tablåer som 
beskriver relationer mellan såväl formmässiga som innehållsliga aspekter hos medie-
utbud och social förändring, skriver att vad dylika undersökningars resultat främst vi-
sar på är skillnader mellan olika historiska situationer. Samtidigt som analyserna görs 
synkront i varje nedslagspunkt kan skillnader mellan resultaten från olika perioder 
användas för att belysa social och institutionell förändring. 

De undersökningsperioder som valts ut har främst styrts av de brytpunkter som 
diskuterats tidigare. De specifika årtal och veckor som sedan valts ut har dessutom 
valts bland annat för att de delvis sammanfaller med delar av det urval som gjorts för 
ett stort forskningsprojekt, Journalistikens roller (se t ex Ekecrantz och Olsson 1998, 
Ekecrantz m fl 1994). Inom forskningsprojektet har material insamlats för bland an-
nat åren 1987 och 1995, vilka placerar sig på var sin sida om den första av mina 
tänkta brytpunkter (1989/1990). Materialet från dessa år består bland annat av en 
veckas utbud av ett antal svenska dagstidningar. Ur detta material har jag hämtat det 
utrikesmaterial som ingår i denna undersökning. Jag har dessutom själv samlat in och 
lagt till motsvarande material för år 2002, för att på detta sätt åstadkomma en ned-
slagspunkt som placerar sig efter den 11:e september 2001. För denna nedslagspunkt 
har samma vecka valts ut som fungerar som nedslagsvecka i Journalistikens roller, 
nämligen den tredje veckan i november för vart och ett av åren. I och med att mate-
rialet i min undersökning delvis överlappar det material som använts i studier inom 
projektet Journalistikens roller och till projektet relaterade undersökningar kommer 
jämförelser att kunna göras mellan mina resultat och resultat och utgångspunkter 
från dessa undersökningar.

De tidningar vars samlade utbud av utrikessidor som undersöks de respektive 
nedslagsveckorna är Arbetarbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Vestman-
lands Läns Tidning och Metro. Det är således morgontidningar som studeras. Detta 
beror på att det är i morgontidningar utrikes återfinns som en avgränsad sektion. Ma-
terialet har, även när det gäller valet av specifika tidningar, valts ut bland annat för att 
det sammanfaller med den korpus som används i Journalistikens roller, men också 
för att de fyra av de ovan nämnda tidningarna som existerar år 1987, utgörs av två 
storstadstidningar – DN och SvD – och av två landsortstidningar – Arbetarbladet och 
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VLT.23 Utrikesjournalistiken i storstadsmorgonpressen och landsortsmorgonpressen 
har lite olika karaktär. Bland annat förekommer den i olika stor utsträckning och 
kommer i olika hög grad från nyhetsbyråer. I och med tidningsvalet skapas således 
en korpus som dels kan ge en bred bild av vad utrikesjournalistik är i tidningar som 
omfattar denna sidavgränsning, dels kan visa på var olika typer av utrikesjournalistik 
kan återfinnas. Metro inkluderas i materialet 1995 eftersom det är en tidning som 
introduceras detta år, som liksom de övriga tidningarna är en morgontidning och har 
en avgränsad utrikessektion, och som ger uttryck för en delvis ny typ av journalistik, 
en journalistik som sedermera kommit att kopieras eller efterliknas av flera andra tid-
ningar (se Wadbring 2003). 

Materialet i denna undersökning består sammanfattningsvis av alla artiklar som 
återfinns på utrikessidorna – benämnda ”Utrikes”, ”Världen” eller liknande – i tid-
ningarna Arbetarbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Vestmanlands Läns 
tidning och Metro den tredje veckan i november år 1987, 1995 och 2002.24 Samman-
taget bildar detta en materialkorpus bestående av 1162 artiklar.25 

Materialet karaktäriseras närmare i kapitel 4 och 5 där de identifierade diskur-
styperna presenteras och där förekomsten av dem och av exempelvis olika regioner 
respektive kvinnor och män under de olika åren diskuteras. De delmaterial som an-
vänds i de kvalitativa analyserna presenteras i anslutning till respektive analys i kapitel 
6 och 7. Den världsindelning som görs för att förekomsten av olika världsregioner på 
utrikessidorna ska kunna diskuteras presenteras i kapitel 5 i anslutning till analyserna 
av detta.

23 Dessa tidningar skiljer sig också åt när det gäller politisk färg. Detta beaktas dock inte i 
undersökningen.
24 Förutom att Metro, som redan nämnts, inte existerade 1987 och därmed inte finns med i 
materialet från detta år.
25 Med artikel avses såväl längre artiklar som notiser. När skillnader gällande artiklars längd 
diskuteras så görs detta genom att en distinktion görs just mellan ”längre artiklar” och 
”notiser”. 
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4. UTRIKESJOURNALISTIKENS ANATOMI 

Utrikesjournalistikens anatomi, hur är den uppbyggd av olika mindre delar? Vilka 
olika diskurstyper kan urskiljas i utrikessidornas diskursordning? Med andra ord: vad 
är alltså utrikesjournalistik? Journalistiken på utrikessidorna kan vara väldigt olika 
saker. Där förekommer olika genrer, olika perspektiv, olika röster, olika stilar, olika 
tilltal och olika närhet/avstånd till händelser/förlopp. Dessa olikheter är dock inte 
slumpvis spridda över sidorna, mellan artiklarna. Nej, sju relativt stabiliserade konfi-
gurationer av olika varianter av dessa aspekter  – sju diskurstyper – har kunnat urskil-
jas ur materialet. Dessa uppvisar vidare i sin tur vissa mönster gällande förhållande till 
olika tidningar, till artiklarnas ursprung, till artiklarnas storlek och slutligen över tid.

Inledningsvis följer här en redogörelse för materialet med avseende på skillnader 
och likheter mellan olika tidningar, artiklarnas ursprung (journalister/nyhetsbyråer) 
samt förekomsten av notiser respektive längre artiklar. Sedan görs en genomgång 
av de olika diskurstyper som identifierats i materialet. Modeller utgående från 
typspecifika drag gällande genre, perspektiv, röster, stil, tilltal samt närhet/avstånd 
till händelse/förlopp presenteras och några exempelartiklar gås igenom. En bild av 
hur diskurstyperna fördelar sig över utrikessidorna målas därmed upp. Denna bild 
problematiseras vidare i kapitel 5 i en jämförelse mellan de tre nedslagspunkterna, 
1987, 1995 samt 2002. Där redogörs sedermera inte bara för utrikesjournalistikens 
anatomi, utan även för den kartografi och antropologi som denna är förbunden med. 

TIDNINGAR, NYHETSURSPRUNG, ARTIKELSTORLEK
De tidningar som undersöks i denna studie – Arbetarbladet, Dagens Nyheter, Svens-
ka Dagbladet, Vestmanlands Läns Tidning och Metro – innehåller lite olika typer av 
utrikesjournalistik. Först och främst innehåller de olika mycket utrikesjournalistik. 
Tabell 1 visar fördelningen av hela det material som undersöks – 1162 artiklar – över 
de olika tidningarna de olika åren:

Tabell 1. Andel artiklar som uppträder i respektive tidning 1987, 1995 samt 2002 (absoluta tal 

och kolumnprocent)
1987 1995 2002

Arb. 32                        10% 50                        12% 71                        16%
DN 95                        31% 112                      28% 108                      24%
SvD 125                      40% 112                      28% 99                        22%
VLT 58                        19% 60                        15% 104                      23%
Metro –                            – 65                        16% 71                        16%

  n=310   n=399   n=453
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Metro finns bara med åren 1995 och 2002, vilket bidrar till att fördelningen av artiklar 
– och antalet artiklar – ser lite olika ut vid de olika nedslagspunkterna.  Att Metro läggs 
till materialet förklarar delvis ökningen av antalet artiklar mellan år 1987 och 1995. 
Antalet är dock ännu större år 2002. Mängden utrikesjournalistik kan därmed antas 
ha ökat totalt under undersökningsperioden (se även Wallin 2003). År 1995 och 2002 
kommer ungefär hälften av materialet från de två huvudstadsbaserade nationella mor-
gontidningarna DN och Svenska Dagbladet. 1987 kom hela 70 procent av det under-
sökta materialet därifrån. De mindre regionaltidningarna Arbetarbladet och VLT står 
tillsammans för cirka 30 procent av materialet alla åren, medan Metro står för 16 pro-
cent såväl 1995 som 2002. Sammanfattningsvis har DN och SvD klart mest utförlig 
utrikesrapportering, åtminstone om man ser till antalet artiklar. I Arbetarbladet, VLT 
och Metro får utrikessidorna jämförelsevis mindre utrymme i detta avseende.

När man tänker på utrikesnyheter ser man kanske ofta utrikeskorrespondenter 
framför sig; tidningsjournalister som signerar sina tidningsartiklar från Djakarta, Kap-
staden och Warszawa, eller TV-journalister som står framför Vita Huset med mikro-
fonen i hand. En stor del av materialet från utrikessidorna är dock hämtat från olika 
nyhetsbyråer, som visserligen också är beroende av journalister i arbete, men som i regel 
inte skyltar med dem. 

Figur 1. Nyhetsursprung,  

alla åren (%)

 n=1162

Figur 1 visar att hela 72 procent av de artiklar som ingår i denna studie tillskrivs ny-
hetsbyråer. Sju procent av dessa tillskrivs dock samtidigt enskilda journalister, så att 
”bara” 65 procent enbart kan härledas till nyhetsbyråer. Till 22 procent av materialet 
anges enbart enskilda journalister som upphovsmän, vilket betyder att enskilda jour-
nalister förekommer som referens i sammanlagt 29 procent av materialet.1 

1 För två procent av artiklarna har nyhetsursprunget kategoriserats som ”övrigt”, vilket i de 
flesta fallen betyder att det ursprung som anges är ”SvD” eller ”Metro”. För fyra procent av 
artiklarna har inget ursprung alls angetts.  
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Tabell 2. Relationen Nyhetsursprung – Tidning, alla åren (kolumnprocent)

Arb. DN SvD VLT Metro Totalt
Nyhetsbyrå 78 52 60 68 85 65
Journalist – 44 33 2 – 22
Kombination 14 0,5 2 17 10 7
Övrigt – 2 4 – 4 2
Icke id. 7 2 1 13 1 4
Totalt 100 100 100 100 100 100

n=1162

Det finns vidare en koppling mellan olika nyhetsursprung och de olika tidningarna, 
vilket tabell 2 visar. Det förekommer till exempel inga artiklar som tillskrivs enbart 
enskilda journalister i vare sig Arbetarbladet eller Metro. Båda dessa tidningar inne-
håller dock en del material som tillskrivs både en journalist och en nyhetsbyrå, 14 
procent för Metro och tio för Arbetarbladet. 95 procent (85 + 10) av Metros artiklar 
kommer från nyhetsbyråer samt nyhetsbyråer i kombination med enskilda journalis-
ter.2 Tabellen visar en variation i användande av egna korrespondenter respektive hur 
mycket tidningarna förlitar sig på olika nyhetsbyråer, men man ska komma ihåg att i 
DN, som innehåller minst material från nyhetsbyråer, kommer fortfarande hälften av 
materialet från dylika källor. Sammanfattningsvis kan det dock – om man utgår från 
antagandet att ”journalist-texterna” i regel är mer utförliga medan telegrammen helt 
enkelt är mer telegrammässiga – konstateras att DN och SvD även i detta avseende 
har den mest utförliga rapporteringen

Större delen av artiklarna på utrikessidorna utgörs av notiser. De längre artik-
larna kan visserligen genom just sin längd tänkas ta upp mer plats storleksmässigt 
och gör det dessutom på mer central plats – notiserna befinner sig ofta i marginalen 
– men antalsmässigt dominerar notiserna. 

Figur 2. Artikelstorlek, alla åren (%)

n=1162

2 Dessutom ytterligare fyra procent från kategorin ”Övrigt”, dvs skrivs under med ”Metro”.
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56 procent av artiklarna utgörs av notiser (se fig. 2)3, 44 procent av längre artiklar. 
Som tabell 3 illustrerar finns också en koppling mellan artikelstorlek och nyhetsur-
sprung.

Tabell 3. Relationen Artikelstorlek – Nyhetsursprung, alla åren (kolumnprocent)
Nyhetsbyrå Journalist Kombination Övrigt Icke id. Totalt

Notis 74 8 16 83 80 56
Längre art. 26 92 84 17 16 44
Icke id. <1 – – – 4 <1
Totalt 100 100 100 100 100 100

n=1162

Av det material som enbart kommer från nyhetsbyråer utgörs 74 procent av notiser. 
Endast 26 procent av detta material utgörs av längre artiklar. Ungefär det motsatta 
förhållandet gäller för kombinationskategorin. Detta förhållande förstärks ytterligare 
för artiklar som tillskrivs enbart enskilda journalister, där över 90 procent utgörs av 
längre artiklar. 

Om förhållandet artikelstorlek-nyhetsursprung studeras från andra hållet, det 
vill säga utifrån  artikelstorleken, framgår det att endast tre procent av notiserna ang-
er enskild journalist som nyhetsursprung, två procent anger såväl nyhetsbyrå som 
journalist, medan 86 procent tillskrivs enbart nyhetsbyråer (se tab. A i tabellbilagan). 
För de längre artiklarna är fördelningen mellan nyhetsbyråer och enskilda journalis-
ter mera jämn. Enskilda journalister överväger i detta sammanhang som angett ur-
sprung. När det gäller andel notiser i respektive tidning toppar Metro, liksom i fallet 
med nyhetsbyråmaterialet, listan igen, vilket tabell 4 visar. 

Tabell 4. Relationen Artikelstorlek – Tidning, alla åren (kolumnprocent)
Arb. DN SvD VLT Metro Totalt

Notis 58 52 52 57 67 56
Längre art. 42 48 48 41 33 44
Icke id. – – – 1 – <1
Totalt 100 100 100 100 100 100

n=1162

Två tredjedelar av Metros artiklar är notiser. I VLT och Arb utgörs en ungefär lika 
stor andel av artiklarna som i materialet i stort av notiser, medan andelen i DN och 
SvD ligger något under snittet. Ungefär hälften av artiklarna i DN och SvD består av 
notiser. Även detta förhållande tyder på en mer utförlig bevakning i DN och SvD än 
i de övriga tidningarna.

Utrikessidorna är alltså uppbyggda på olika sätt i de olika tidningarna. Dels om-
fattar de olika antal artiklar, dels är de artiklar som väl förekommer av lite olika ka-
raktär. Överlag domineras utrikessidorna av nyhetsbyråmaterial. Notiserna är också 

3 Som notis kodas: artiklar som är enspaltiga och som samtidigt inte är längre än 1/4 av sidans 
totala längd (mätt från avgränsningslinjerna/sidvinjettens topp), artiklar som är tvåspaltiga 
och vars sammanlagda spaltlängd (längden gånger två) inte överstiger 1/4 av sidans totala 
längd, artiklar som är placerade i notisspalt (oavsett längd och spaltantal). 
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fler än de längre artiklarna. Värt att notera är dock att den tydliga kopplingen mellan 
nyhetsbyråmaterial och notiser antyder att material från enskilda journalister fortfa-
rande kan inneha en stark ställning på utrikessidorna, då dessa artiklar i regel upptar 
större utrymme. De ligger sällan ”gömda” i notisspalten. Stora variationer förekom-
mer dock mellan tidningarna. En del av dem innehåller ju nästan enbart nyhetsby-
råmaterial. Med dessa skillnader mellan de olika tidningarna i bakhuvudet studeras 
fortsättningsvis materialet främst oberoende av tidningsursprung, som en korpus av 
olika typer av utrikesnyheter, i ett försök att ge exempel på hur svenska morgontid-
ningars utrikesjournalistik ser ut i sammanhängande perioder vid olika tidpunkter. 
Förekomsten av notiser och av nyhetsbyråmaterial överlag ska sedan relateras till kon-
stitutionen av diskursordningen på utrikessidorna samt till de eventuella skillnader 
som kan utläsas i en jämförelse mellan årtalen.

UTRIKESJOURNALISTIKENS DISKURSTYPER
Sju diskurstyper har kunnat urskiljas i morgonpressens utrikes diskursordning. De är 
alla konstituerade på olika sätt avseende genre, perspektiv, röster, stil, tilltal samt när-
het/avstånd till händelse/förlopp. Vissa diskurstyper har dock vissa drag gemensamt. 
Nedan presenteras modellerna för de sju diskurstyperna, följt av en genomgång av var 
och en av dem baserat på ett par exempel per typ.

Utrikes På plats-narrativ
Genre: Utrikes. Längre artikel. Reportage eller reportageliknande artikel, kan också vara 
kåserande artikel. 
Perspektiv: Antropologiskt exotiserande angreppssätt. Fokus på annanhet. Föreställt av-
stånd. ”Den verkliga (konstiga) världen”.
Röster: Många olika röster. Folk, experter, ofta journalisterna själva. Både direkta och 
indirekta röster.
Stil: Narrativ, kronologisk, relativt målande, beskriver omgivningar och/eller personer 
med adjektiv.
Tilltal: Vardagligt, lärande (lärare till elev).
Närhet/avstånd till händelse/förlopp: Närhet till händelse/förlopp/tillstånd.

Utrikes Elithändelserapport
Genre: Utrikes. Längre nyhetsartikel eller notis (om politiska eller andra liknande hän-
delser i elitskiktet). 
Perspektiv: Perspektivet på andra länder är här  ett perspektiv på makt-/elitskikten i 
respektive land/länder; en föreställd närhet mellan elitskikt i Sverige och elitskikt i an-
dra länder. Denna föreställda närhet spelar ibland mot ett föreställt kulturellt avstånd. 
”Den viktiga världen”.
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Röster: Huvudsakligen elitpersoner (=huvudpersonerna). Både direkta och indirekta. 
Framträder i regel i officiella sammanhang.
Stil: Avrapporterande, protokollaktig. Kan också vara delvis spekulerande/analyseran-
de. 
Tilltal: Informerande (masskommunicerande), föreställt oproblematiskt förhållande 
mellan berättare och publik. Ej lärande, utom i viss mån i eventuella analyserande av-
snitt. Förutsatt common sense/konsensus.
Närhet/avstånd till händelse/förlopp: Närhet till händelse.

Utrikes Katastrofhändelserapport
Genre: Utrikes. Längre nyhetsartikel eller notis (om just inträffade olyckor/krig/vålds-
händelser). 
Perspektiv: De andra länderna ses som liggande i något sorts nyhetsvärld, inte så intres-
sant vilket annat land som att det är ett annat land. ”Nyhetsvärlden” (som verkar finnas 
där för att bli rapporterad om).
Röster: Ofta anonyma. Kan vara myndigheter och politiker, i regel inte ”vanliga män-
niskor”.
Stil: ”Matter of fact”. Fakta staplas på varandra. Många kortfattade detaljer, siffror 
(klockslag, avstånd, datum, antal etc.).
Tilltal: Informerande (masskommunicerande). Distanserat. Det som eventuellt förkla-
ras är enkelt att förklara (med siffror, årtal, avstånd etc.).
Närhet/avstånd till händelse/förlopp: Närhet till själva händelsen. I textens matter-of-
fact-stil finns dock samtidigt en viss distans.

Utrikes Lägesrapport
Genre: Notis eller längre artikel, ofta från nyhetsbyrå. Kan behandla elitskikt eller kata-
strofer. Kan egentligen behandla vad som helst.
Perspektiv: ”Nyhetsvärlden”  (världen finns där för att bli rapporterad om).  Kan kombi-
neras med exotiserande perspektiv  (”den verkliga konstiga världen”) eller Elithändelse-
rapportens perspektiv på de andra länderna (”den viktiga världen”).
Röster: Talesmän. I regel ej huvudpersonerna själva. Oftast indirekta eller endast sam-
manfattande från nyhetsbyrå. Ofta refereras rösterna såsom de återgivits i flera andra 
medier. Röster kan också saknas helt.
Stil: Kortfattad, ibland obegriplig i sin korthet. I längre texter sammanfattande av olika 
meddelanden, ”…samtidigt…”. Kan vara uppföljande av tidigare händelserapporter.
Tilltal: Detta har hänt. Så här är läget. Förkunnelse. Megafon.
Närhet/avstånd till händelse/förlopp: Distans till händelse/förlopp/tillstånd.

Utrikes Kommentar
Genre: Utrikes. Längre artikel eller kolumn (i regel ej notis). Kan omfatta bildbyline. 
Har ofta vinjetten ”analys” eller liknande.
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Perspektiv : Antropologiskt analytiskt angreppssätt. ”Världen som tolkningsobjekt”.
Röster: Ofta dolda. Kan vara elitkällor – direkta eller indirekta. Representanter citeras.
Stil: Kommenterande, analyserande, distanserad. Talar ofta om saker som exempel på 
eller illustrationer av andra saker. Värderande.
Tilltal: Något lärande. Drar slutsatser, men ställer också frågor. ”Tänker högt”.
Närhet/avstånd till händelse/förlopp: Distans till händelse/förlopp/tillstånd.

Utrikes Bildnotis
Genre: Utrikes. En sorts notis med bild; består av bild med kort text under – något 
längre än en traditionell bildtext – men det är ändå texten som är påhängd bilden. 
Perspektiv: Exotiserande bild och/eller text, fokus på avvikelse kombinerat med före-
ställt avstånd eller föreställd relativ närhet. ”Den konstiga men ändå verkliga världen/
den roliga och oroliga världen”.
Röster: Få. Sammanfattande från nyhetsbyrå. Om andra röster förekommer är de i regel 
indirekta.
Stil: Korthuggen stil med sensationellt innehåll i texten; ”tyglad sensationalism”4 i tex-
ten kombinerat med spektakulära bilder. Osynliga utropstecken i texten, höjda ögon-
bryn (i kopplingen till bilden). Texten kan också vara helt obegriplig.
Tilltal: Informerande och/eller roande (masskommunicerande). ”Skåda!”
Närhet/avstånd till händelse/förlopp: Närhet till händelse i bilden. Viss distans i texten 
(se Stil).

Utrikes Citatnotis
Genre: Utrikes. Notis såtillvida att den i regel uppträder i notisspalten, men består av 
kort citat i uppblåst stil. Ofta med kort förklarande text under.
Perspektiv: Fokus på annanhet. Exotiserande genom spektakularisering. ”Den konstiga 
men ändå verkliga världen/den roliga och oroliga världen” och/eller ”den viktiga värl-
den”.
Röster: En röst dominerar (i själva citatet). Sammanhanget och eller personen (rösten) 
beskrivs kort sedan. Ofta elitpersoner.
Stil: Korthuggen stil. Ofta med sensationellt innehåll i texten, ofta ”tyglad sensationa-
lism”. Ett slags utropstecken kan ses i textens (citatdelens) stora stil. Citatet kan i sig 
vara obegripligt, men förklaras i så fall i texten under. ”Snapshot”. Insinuerande.
Tilltal: Roande/oroande. ”Skåda”! Insinuant och/eller provocerande (eller åtminstone 
uppseendeväckande).
Närhet/avstånd till händelse/förlopp: Närhet till händelse, då uttalandet är själva hän-
delsen. Ibland finns inga andra händelser bakom, då citaten ofta kommenterar förlopp 
och dessutom ofta eventuella framtida förlopp. Ofta distanserat i den följande texten.

4 Jämför Olsson 1996:233



105

I det följande presenteras de funna diskurstyperna mer ingående en i taget, med hjälp 
av ett par exempel per diskurstyp hämtade ur materialet från 1987, 1995 samt 2002. 
I varje exempel redovisas artikelns överensstämmelse med den aktuella diskurstypen 
uppdelat på de sex underkategorierna genre, perspektiv, röster, stil, tilltal och närhet/
avstånd till händelse/förlopp. Efter varje exempel följer sedan en kommentar kring 
eventuella anspelningar på andra diskurstyper, samt en kort diskussion kring skillna-
der som förekommer i artikeln. Med skillnader avses här framför allt explicita och im-
plicita förhållningssätt till kön och nationalitet/etnicitet, men även andra skillnader 
som ålder och klass kan anknytas.

Utrikes På plats-narrativ 
De artiklar som kan karaktäriseras som utrikes På plats-narrativ är ofta reportage och 
har ofta vinjetter av typen ”DN i Lettland”, men de kan också bestå av till synes 
”vanliga nyhetsartiklar”. På plats-narrativen innehåller ofta bilder och kartor och det 
är vanligare än i andra diskurstyper att det skrivande subjektet är synligt i texten. Dis-
kurstypen uppträder främst i DN och SvD, i någon mån i VLT och Arbetarbladet, 
men aldrig i Metro (se tab. 5). Den är till övervägande delen producerad av enskilda 
journalister och relativt sällan av nyhetsbyråer (se tab. 6). Den uppträder i materialet 
aldrig i form av notiser, utan enbart som längre artiklar (se tab. 8). Utslaget över alla 
de undersökta åren utgör diskurstypen utrikes På plats-narrativ fyra procent av ma-
terialet (se tab B i tabellbilagan), men förekomsten varierar något mellan åren, vilket 
skildras vidare i kapitel 5. Här följer nu ett par exempel på artiklar som uppträder i 
form av utrikes På plats-narrativ.

”Transsylvanien stridsäpple” (DN, ons 11/11 1987)
Inklusive överrubrik lyder den fullständiga rubriken till denna artikel ”Ungern och 
Rumänien på kollisionskurs. Transsylvanien stridsäpple”. Artikeln överensstämmer 
med diskurstypen utrikes På plats-narrativ på följande sätt:

Genre: Artikeln är placerad på den andra utrikessidan för dagen. Den åtföljs av 
en karta samt av en bild. Den har en egen vinjett: ”DN i Rumänien”. Den är lång. 
Den anges vara skriven av en korrespondent (på plats). Den är av reportagetyp.

Perspektiv: Artikeln ger uttryck för relativ såväl som ”mer absolut” annanhet 
och föreställt avstånd. Den relativa annanheten kommer till uttryck i hur olika 
”folkgrupper” i en region görs till andra gentemot varandra. Den ”mer absoluta” 
annanheten utgörs av hur alla folkgrupperna generellt görs till andra gentemot den 
föreställda läsekretsen (svenskar). Detta kommer till uttryck till exempel i vinjetten 
”DN i Rumänien”, som implicit bär på ambitionerna att skildra en nation (region) 
och ett folk. Artikelns skillnadsfokuserade, något exotiserande, perspektiv på annanhet 
kommer också till uttryck i det förklarande tilltalet (se Tilltal).

Röster: Artikeln inleds med vad några ”ungrare” som artikelförfattaren mött i 
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Malaysia sagt om Transsylvanien och ungrarnas situation där. I övrigt förekommer 
på flera ställen i artikeln mer vaga referenser till vad ”folk” tycker, som till exempel: 
”I Ungern talar man tyst om det…”, ”Lägg härtill den allmänna känsla som nästan 
alla medborgare i Rumänien har…”. I båda dessa fall är rösterna återgivna indirekt 
och inte – som när det gäller de ungrare författaren refererar till i början av artikeln - 
med direkt röst. Artikeln avslutas med orden från en expert, en professor vid vad som 
anges vara Ungerns främsta historieforskningsinstitut. 

Övriga – mer eller mindre vaga - röster är ”ungerska ledare”, Nicolae Ceausescu 
(Rumäniens ledare), poeten Geza Söcs, ”Ungern”, ”ungrarna”, ”rumänerna”, ”förfat-
tarna till den ungerska historieboken”, ”de som blir kvar” (tyskar i Rumänien), ”deras 
[tyskarnas] talesmän i Rumänien”, ”de tyska talesmännen i Bukarest”, ”de officiella 
talespersoner som finns kvar” (tyskar), ”dissidenter eller redan utflyttade transsylva-
nier i Ungern”, ”medvetna ungerska intellektuella i Transsylvanien”, ”Ungrarna i Ung-
ern”, ”ungrare i moderlandet” (som är närmast nationalmystiska och antisemitiska), 
”Iorgainstitutet” (som bedriver historieforskning), samt de än mer vaga ”rumänska 
kontinuitetsteorin”, ”Rumänsk historieteori av idag”, ”rumänsk historietradition”och 
”rumänska emancipationen”. Intressant att notera är att de rumänska rösterna är mer 
vagt framställda än de ungerska och att artikeln snarast verkar kunna platsa under 
vinjetten ”DN i Ungern”.

Stil: Stilen är narrativ – en story berättas – men också informativ. Författaren, 
som är synlig i texten, berättar för oss om hur det är där på plats i Rumänien. Artikeln 
inleds exempelvis: ”När jag sistlidna februari vadade över en flod…” (vilket i och för 
sig beskriver en situation i Malaysia, som ramar in artikeln).

Tilltal: Sättet att uttrycka sig när det gäller tilltal, huruvida det till exempel är 
konverserande eller mer traditionellt masskommunikationsmässigt, är här blandat. 
Dels är det vardagligt, vilket återfinns i den något intima attityden i berättandet, i det 
att författaren själv ger sig till känna och liksom bjuder in oss bland sina ibland ganska 
personliga erfarenheter, dels är det lärande, som när en lärare talar till sin elev. Något 
som liknar en föreläsning om regionens historia ges: ”I Transsylvanien var nämligen 
majoriteten av befolkningen rumäner…”. I denna mening menar jag att anspelning-
en på en diskurstyp – här på ett specifikt tilltal - avslöjar sig (bland annat) i ett enstaka 
ord: ”nämligen”, vilket är typiskt föreläsande och förklarande ( – nämligen!).

Närhet/avstånd till händelse/förlopp: Texten behandlar både enstaka händelser och 
längre, mer allmänna förlopp. Den är väl förankrad på en del av de platser den uttalar 
sig om: i den malaysiska djungeln, i en skola i Budapest där Geza Szöcs läser dikter, på 
Iorgainstitutet i Rumänien där en professor är journalistens ”samtalspartner”. Journa-
listens påtagliga närvaro förankrar även texten i tiden, i ett samtida nu, återigen bland 
annat i den malaysiska djungeln, i skolsalen i Budapest och på Iorgainstitutet.

Transsylvanien-artikeln är ett relativt tydligt exempel på diskurstypen utrikes 
På plats-narrativ; men ingen artikel fungerar till fullo som uttryck för en enda 
diskurstyp. De drag av andra diskurstyper som förekommer kan framför allt kopplas 
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till utrikes Elithändelserapport, vilket bland annat syns i bilden, en ansiktsbild på 
Rumäniens ledare Nicolae Ceausesco. Även frånvaron av referenser till kön i artikeln 
tycks samspela med denna diskurstyp, som i regel handlar om män (med makt), 
men inte säger att den gör det, eftersom det är underförstått att detta är det normala. 
Likheter med Kommentarens diskurstyp förekommer också i de analyserande delarna 
av texten, där försök till förklaringar av konflikterna görs. Det förklarande, lärande 
tilltalet tillhör ju dock även På plats-narrativens typ.

När det gäller vilka skillnader som framhålls i texten samt hur de framträder, 
så bör det utifrån genomgången av röster ovan stå klart att nationalitet/etnicitet 
framhålls genomgående i artikeln. Kön är inte alls på tapeten. Könsaspekter 
framträder endast i orden ”prinsar” och ”kungar”, vilka samtidigt är kopplade till 
etnicitet och nationalitet. Nicolae Ceausescu, Rumäniens president, dyker upp på 
flera ställen i texten. Hans kön framhålls inte. Vidare framträder individuellt en 
”ungersk författare, Arpad Visky”, som är en man samt den ”professor” som får avsluta 
artikeln. Varken professorns namn eller kön anges. Klass framhålls på några ställen i 
texten, vid vart och ett av dessa tillfällen är klass då samtidigt kopplat till etnicitet 
och/eller nationalitet, som till exempel i sammansättningarna  ”rumäner/…/livegna” 
och ”den ungerska överklassen”. Som tidigare nämnts är det de ungerska rösterna som 
framträder tydligast i artikeln. Därmed framträder alltså överklassens röster tydligare 
än de dominerade klasserna. Det förekommer också klassliknande referenser till 
”intellektuella” av olika nationalitet/etnicitet. ”Samhällsklassers rivalitet” lyfts också 
på ett ställe fram explicit – och samtidigt mer abstraherat från enskilda grupper - som 
ett särskilt problem i relation till nationella konflikter. Ålder nämns knappt.

”Hetsig debatt efter änkebränning” (DN, sön 15/11 1987)
Den fullständiga rubriken till artikeln lyder ”Besteg likbålet och blev helgon. Hetsig 
debatt efter änkebränning”. Artikeln anspelar på diskurstypen utrikes På plats-nar-
rativ på följande sätt:

Genre: Artikeln är publicerad i söndagens tidning och på den andra och sista 
av utrikessidorna den dagen. Texten är lång, är av reportagekaraktär och har en egen 
vinjett: ”DN i Indien”. Tre bilder och en karta finns med.

Perspektiv: I texten förekommer en exotism kopplad till såväl etnicitet som kön, 
samt även till uråldrighet och våld. Föreställt avstånd impliceras. Ingen föreställd när-
het förekommer, annat än i de få delar som uttryckligen handlar om att vara i väst, 
som exempelvis när det anges att en man är utbildad i USA (se vidare i resonemanget 
om skillnad). 

Röster: De röster som förekommer är ”de kvinnliga vägarbetarna”, ”de sekula-
riserade tidningarna”, ”en modern oppositionspolitiker från Rajasthan”, ”hans unge 
son, nyss hemkommen från en akademisk utbildning i USA”, ”vägarbeterskorna” 
– deras ord återges (översätts) av deras boss, ”en man som inte själv är från Rajasthan”, 
”vittnen i byn”, ”vittnena, som inte kan betraktas som opartiska”, ”hon” (huvuperso-
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nen Roop Kanwar – hennes ord återges av andra), ”ett vittne”, ”kvinnogruppen”, ”en 
artig polisofficer”, ”de indiska journalisterna”, ”polisofficeren” (samma som förut), 
”vi” (journalisten som skrivit artikeln och hennes icke namngivna sällskap), ”pres-
sen”, ”byborna”, ”kvinnoorganisationer”, ”en ung kvinnlig sociolog”, ”en tidning”, 
”70 000 rajputs” (demonstrerade), ”sati-motståndarna”, ”sati-vännerna”, ”de mest fa-
natiska medlemmarna av rajputkasten” samt ”demonstranter” (mot sati). Många olika 
röster förekommer alltså i artikeln. Rösterna utgör en blandning av folk och exper-
ter, men även journalisten själv samt andra medieröster förekommer. ”De kvinnliga 
vägarbetarna” utgör inledande röst, medan artikeln avslutas med ”de mest fanatiska 
medlemmarna av rajputkasten”.

Stil: Stilen är narrativ. Den har en traditionell narrativ kronologi och liknar en 
reseberättelse. Texten inleds: ”De kvinnliga vägarbetarna släppte sina redskap och vif-
tade extatiskt med händerna”. Sedan följer några citat från dem, uppblandat med 
beskrivningar av deras agerande (”i munnen på varandra”). Detta utgör ingressen. 
Själva storyn inleds: ”Det var precis en månad sedan…”, alltså nästan ”det var en 
gång…”. Andra utdrag: ”Bara några timmar senare…”, ”Nu kom också journalister 
till byn…”.

Tilltal: Texten har ett nära, vardagligt tilltal, som om den ville säga: följ oss på 
vår resa så får ni veta något ni inte visste. Tilltalet är med andra ord också lite lärande. 
Några exempel: ”Vi var på väg till Deorala, efter att i Delhi ha pratat med en modern 
oppositionspolitiker från Rajastahn…/…/När han insåg att vi ingenting förstod sade 
han till slut: – Åk till Rajastahn och fråga kvinnorna där./…/Och här stod vi nu, bara 
några kilometer från Deorala, såg vägarbeterskornas entusiasm och lyssnade…”.

Närhet/avstånd till händelse/förlopp: Artikeln är genomgående nära de händelser 
som beskrivs. Den består till stor del av redogörelser för vad journalisten själv iakttar i 
olika ögonblick: ”De kvinnliga vägarbetarna släppte sina redskap och viftade extatiskt 
med händerna. ’Visst var det rätt av Roop Kanwar…’/…/ropade de i munnen på 
varandra./…/Vi var på väg till Deorala/…/Och här stod vi nu, bara några kilometer 
från Deorala, såg vägarbeterskornas entusiasm och lyssnade…”. Även beskrivningar 
av tidigare händelser framstår som om de var ögonblicksiakttagelser: ”Nu kom också 
journalister till byn…” syftar på det omedelbara efterspelet till artikelns huvudhän-
delse – änkebränningen – som ägde rum en månad innan denna artikel skrevs. Platsen 
och tiden förankras i regel tillsammans i texten, som till exempel i meningen ”När vi 
kom hade polisen just satt upp en vägspärr utanför Deorala…”. Det är också tydliga 
händelser som förekommer i texten, dels de som utspelar sig inför journalistens ögon, 
dels själva änkebränningen, som ägt rum tidigare. Denna huvudhändelse kontextuali-
seras vidare med beskrivningar av mer historiska förlopp.

Överensstämmelser med diskurstypen utrikes På plats-narrativ förekommer 
sammanfattningsvis i alla underkategorierna. Texten är reportageliknande och tradi-
tionellt placerad och strukturerad. Perspektivet är tydligt exotiserande och det före-
ställda avståndet mycket påtagligt. Rösterna är många och diversifierade. Karaktäris-
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tiskt nog förekommer också journalisten själv med röst i texten. Stilen är berättande, 
kronologisk och tilltalet är nära och vardagligt samtidigt som det är lite lärande. Drag 
av andra diskurstyper förekommer också, men i ganska liten utsträckning. Bilderna 
skulle lika gärna ha kunnat förekomma i bildnotistypen, vilket även gäller för de sen-
sationaliserande bildtexterna. Detta står dock inte i opposition till På plats-narrati-
vens diskurstyp, utan de två typerna liknar helt enkelt varandra i dessa delar.

När det gäller vilka skillnader som framhålls i texten så är det, vilket listningen 
av röster skvallrar om, många. Etnicitet, kast, kön och klass är sammanvävda i ett 
sorts annanhetskluster. Över detta kluster griper samtidigt nationen som grundläg-
gande kategoriseringsprincip, vilket särskilt kommer till uttryck i kartan och vinjet-
ten. Andra skillnader som aktualiseras i texten är modernitet/uråldrighet, vilket i viss 
mån kopplas till den mer implicita skillnaden väst/öst. Den senare kommer upp till 
ytan i texten då det i anslutning till den ”moderna oppositionspolitikern från Rajast-
han” tas upp att han har en ”ung son, just hemkommen från en akademisk utbild-
ning i USA”. Båda dessa moderna män med anknytning till USA (väst) menar att 
journalisterna (också väst) måste åka till Rajasthan och ”fråga kvinnorna där” för att 
kunna förstå den gamla traditionen. Texten är över huvud taget fixerad vid skillnad. 
Personers kön, ålder, kast, klass och etnicitet framhålls som sagt gärna tillsammans i 
beskrivningar/presentationer som ”de kvinnliga vägarbetarna”, ”ung kvinnlig socio-
log”, ”unga manliga medlemmar av rajputkasten”, ”en utländsk kvinna”, ”modern 
oppositionspolitiker”, ”han”, ”hans unge son, just hemkommen från en utbildning i 
USA”, ”Mal Singhs 15-årige bror”, ”den döde unge mannen och hans levande, ännu 
yngre änka”, ”rajputänkor”. Kopplingar görs också på meningsnivå mellan barbari 
och män, extas och kvinnor av folket, kvinnor och kast och uråldrighet, kultur och 
kast och religion, kast och etnicitet och fanatism och nationalitetssträvan. Journa-
listens svenska nationalitet och yrkestillhörighet framhålls också. Skillnadsfixeringen 
erinrar om Halls (1997a:231f ) ord:  “In representation, one sort of difference seems 
to attract others – adding up to a ‘spectacle’ of otherness”.

Här kan man invända att sati – änkebränning – förtjänar att beskrivas som 
avvikande, men den avgörande frågan i denna text, som text betraktad, är sna-
rast hur praktiken tolkas och vilka övriga beskrivningar som den omges av. Spivak 
(1978/2002:128ff, se även Jonsson 2001:67) skriver om hur det var ett framsteg när 
den engelska kolonialmakten vid mitten av 1800-talet förbjöd sati. Spivaks poäng är 
dock, som refererades i teorikapitlet, att alla olika tolkningar av praktiken var formu-
lerade av män. Kvinnor, vars fria vilja det gällde, var aldrig fria att uttala sig i frågan. I 
teorikapitlet nämndes också hur Spivak (aa s 123) i detta känner igen ett fenomen som 
hon benämner ”Vita män räddar bruna kvinnor från bruna män”. Formeln gäller såväl 
imperialismen förr, som demokratiseringen nu. Den avgörande frågan är i slutändan 
varför man genomför dessa räddningsoperationer. Är det för att bistå kvinnan, eller 
fungerar hon mest som en bricka i ett maktspel, där hon ibland blir intressant, men 
vid andra tillfällen helt ignoreras? Så var det, menar Spivak, i fallet med förbjudandet 
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av sati. För att svara på hur det förhåller sig i mitt material i stort krävs undersökningar 
av flera artiklar om kvinnor och män från Indien, eller från andra kolonialiserade om-
råden, samt att dessa relateras till artiklar om kvinnor och män från andra regioner. 
Ingen specialstudie av Indien görs i denna undersökning, men en övergripande studie 
av relationer mellan kön och regioner (i olika diskurstyper) görs i kapitel 5 och kvin-
nors olika roller i representationen kommer genomgående att diskuteras. 

Utrikes Elithändelserapport 
Utrikes Elithändelserapport definieras delvis av det ämne som behandlas. Elithän-
delserapporter behandlar elitpolitik, såväl nationellt i de Andra länderna som inter-
nationellt. Särskilt avgörande i definitionen är också förekomsten av röster. I Elit-
händelserapporterna förekommer nästan uteslutande uttalanden. Dessa uttalanden 
görs dessutom i regel av elitpersoner; av dem som är huvudpersoner i de elitpolitiska 
händelserna (och inte bara av deras talesmän). Som kan avläsas av beteckningen på 
denna diskurstyp är det också av avgörande betydelse att det som rapporteras beskrivs 
som en händelse, snarare än ett förlopp eller ett tillstånd.

Jämfört med På plats-narrativen, som förekommer i olika hög grad i de olika 
tidningarna – och som över huvud taget inte förekommer i en av dem – uppträder 
Elithändelserapporten relativt likartat i alla tidningar. Den utgör dock en större andel 
av materialet i Arbetarbladet, VLT och Metro, än i SvD och DN (se tab. 5). Av Elit-
händelserapporterna kommer vidare en större andel från nyhetsbyråer än från jour-
nalister, en ganska stor andel tillskrivs en kombination av nyhetsbyråer och enskilda 
journalister (se tab. 6). Något mer än hälften av Elithändelserapporterna uppträder i 
form av notiser och något mindre än hälften uppträder alltså som längre artiklar (se 
tab. 8). Elithändelserapporter uppträder dessutom oftare som längre artiklar än vad 
som är giltigt för materialet i sin helhet (se tab 8). Totalt utgör Elithändelserappor-
terna 17 procent av materialet (se tab B i tabellbilagan). Här följer nu ett par exempel 
på hur artiklar som räknas till diskurstypen utrikes Elithändelserapport kan se ut.

”Västtyskland. Kohl vald på nytt av ett CDU i kris” (DN tis 10/11 1987)
Artikeln anspelar på diskurstypen utrikes Elithändelserapport på följande sätt:

Genre: Artikeln är en utrikes nyhetsartikel som behandlar politik och den är 
placerad på den första av utrikessidorna, direkt under vänsterkrysset. Artikeln saknar 
bild.

Perspektiv: Makt/elit fokuseras, ej annanhet. Inget specifikt perspektiv på andra 
länder/det andra land artikeln handlar om förekommer, mer än att det är ett annat 
land, vilket blir tydligt i strukturen. Artikeln handlar om den viktiga världen. Denna 
värld finns i de flesta länder.

Röster: De röster som förekommer är Västtysklands förbundskansler Helmuth 
Kohl, CDU:s partisekreterare Heiner Geissle och tidningen der Spiegel. Helmuth 
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Kohl är den första röst som hörs i artikeln och det sker i ett direkt citat. Artikeln 
avslutas med tidningen Der Spiegels röst, som får stå för information som framställs 
som spekulerande. 

Stil: Stilen är rapporterande, uttalande, protokollartad: ”Förbundskansler Hel-
muth Kohl omvaldes till ordförande i det kristdemokratiska partiet när CDU på mån-
dagen höll partistämma i Bonn”, ”Detta har djupt skakat partiet och lett till förvirring 
och osäkerhet i ett läge när delade meningar råder också i flera andra frågor”. 

Tilltal: Ett informerande (masskommunicerande), oproblematiskt tilltal ge-
nomsyrar artikeln. Publiken och avsändaren förstår varandra (publiken behöver inte 
undervisas om dessa självklarheter, bara upplysas om de senaste händelserna i denna 
bekanta sfär).

Närhet/avstånd till händelse/förlopp: Helt enligt Elithändelserapportens domi-
nerande konstitution är det en händelse som rapporteras: ”Kohl vald på nytt av ett 
CDU i kris”. Vi som läsare får liksom följa kongressen på plats, till synes i simul-
tantid. Uttalanden från talarstolen citeras (se Röster) och refereras: ”CDU:s partise-
kreterare Heiner Geissle/…/sade rent ut till stämman att…”. Andra händelser under 
stämmans gång, som påverkar den, rapporteras också.

Överensstämmelser med diskurstypen utrikes Elithändelserapport är genomgå-
ende i alla underkategorier. I artikeln tas dessutom en rad sensationella och spekta-
kulära händelser upp, dels som bakgrund till omvalet av Kohl, dels som pågående 
bihändelser till detta omval. Bakgrunden utgörs av ett misstänkt självmord, begått av 
en högt uppsatt kristdemokrat (som antyds vara misstänkt för ett brott). Bihändel-
sen är ytterligare ett dödsfall bland högt uppsatta CDU:are som rapporteras medan 
kongressen pågår. Dödsfallet sägs ha orsakats av hjärtslag, men i texten kan man ana 
att det finns misstankar om att även detta skulle kunna vara självmord och vara rela-
terat till samma ”affär” som det första dödsfallet. Här rapporteras alltså sensationella, 
spektakulära händelser i en distanserat rapporterande ton. Det är inte fråga om någon 
frossa i några detaljer, inte heller om personifiering (annat än möjligen när det gäller 
hur Kohl får personifiera partiet). På detta sätt liknar artikeln diskurstypen utrikes 
Bildnotis, som utmärks av att vara korthugget rapporterande och samtidigt inkludera 
spektakulära händelser. Samtidigt liknar den inte alls denna diskurstyp, för här före-
kommer inte bara korthuggna meddelanden om spektakulära händelser, utan också 
– och på mer prominent plats i artikeln – ett ganska långdraget rapporterande om 
elitpolitiska händelser. De elitpolitiska händelserna kommer i första rummet i arti-
keln. Sensationerna lyfts inte fram. De kommer in senare i artikeln och de framstår 
som dunkla och oklara, alls icke detaljrika. Vidare är rösterna, i enlighet med den 
dominerande diskurstypen utrikes Elithändelserapport, elitröster. Även tidningen der 
Spiegels röst hörs dessutom, vilket i någon mån kan tänkas samspela med diskursty-
pen utrikes På-plats-narrativ, där det är vanligt att journalister och medier i allmänhet 
lyfts fram. Denna artikel är dessutom skriven på plats av en korrespondent, men den 
har inget av narrativen eller exotismen som tillhör På-plats-narrativens typ. Den har 
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till yttermera visso ingen bild, vilket såväl På-plats-narrativen som Bildnotisen har. 
Även Elithändelserapporten kan ha bilder. Skulle denna artikel haft en bild typisk för 
Elithändelserapporten så skulle bilden ha visat Helmuth Kohl själv – en huvudbild 
eller halvbild i talarstolen – eller Kohl tillsammans med andra elitpolitiker som för-
modligen skulle ha varit män. 

Anja Hirdman (2000:129) skriver om bilder i relation till händelsekonstruk-
tioner i pressen att under alla de år hon undersöker – 1925, 1955 och 1987 – så ser 
man ofta män representerade som individuella aktörer, medan kvinnor mer uppträ-
der representerande något annat än sig själva. Hirdman skriver att mannen är nor-
men, kvinnan är formen. I artiklar om eliter (såsom politiker och industriledare) år 
1987 i Hirdmans undersökning, förekommer många huvud- och halvbilder. Kvinn-
liga elitpersoner, som också regelbundet förekommer på bild i pressmaterialet, har det 
gemensamt med manliga elitpersoner att de avbildas så att man ser att deras munnar 
rör sig, eller åtminstone är öppna. Vi ska se att de talar (Hirdman aa s 124). Detta 
talande är ju också ett signifikativt drag i Elithändelserapporternas texter, där direkta 
elitröster genomgående ges utrymme. Hirdman urskiljer dock även skillnader i re-
presentationen av manliga och kvinnliga elitpersoner; kvinnorna ler ofta, vilket inte 
männen gör, de förekommer inte tillsammans med andra elitkvinnor såsom männen 
förekommer med andra elitmän, de ger överlag inte samma intryck av makt, vilket 
även kommer till uttryck i de gester som förekommer.

När det gäller vilka skillnader som framhålls så är det främst fråga om nationa-
litet, men det framhålls inte på något särskilt utpekande sätt, utan främst med den 
platsbestämmande dårraden ”Västtyskland”  och med en traditionell platsbestäm-
ning som inledning till ingressen (”Bonn”). Västtyskland nämns också en gång i tex-
ten, då omskrivningen ”Västtysklands största parti” används för att beteckna CDU. 
Kön adresseras explicit en gång i meningen ”CDU:s partisekreterare Heiner Geissle 
— som jämte Kohl anses som partiets starke man — sade rent ut…”. Inga kvinnor 
nämns i texten, medan flera män kommer till tals och/eller nämns vid namn. Texten 
behandlar många män ur Västtysklands politiska elit. Det nämns dock endast vid ett 
tillfälle att det handlar om en man. Att det handlar om en elit sägs inte heller rent 
ut. Det signaleras dock genom yrkes-/ämbetstitlar och omskrivningar som ”partiets 
starke man”. Etnicitet förekommer ej. Inte heller ålder.

”Santer i ordkrig med svenska EU-skeptiker” (Arb. tors 16/11 1995)
Artikeln överensstämmer med diskurstypen utrikes Elithändelserapport på följande 
sätt:

Genre: Artikeln är en utrikes nyhetsartikel om en elitpolitisk händelse. Den lig-
ger placerad i vänsterkrysset och omfattar en liten huvudbild av Jaques Santer.

Perspektiv: Artikeln ger uttryck för en implicit likhet. Den handlar om den vik-
tiga världen. Denna värld finns i (nästan) alla länder. I artikeln rapporteras det från 
EU-parlamentets allmänpolitiska debatt om ”Läget i Unionen”. En stor del av arti-
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kelns första halva upptas av uttalanden av Kommissionens ordförande Jaques Santer. 
Han uttalar sig bl a kritiskt om EU-motståndet i Sverige. Det gör även talmannen 
Klaus Hänsch i första delen av artikelns andra halva. I den sista delen av artikelns an-
dra halva får två svenska ”EU-skeptiker”, Hans Lindqvist och Per Garthon, uttala sig. 
De framstår inte som lika viktiga, även om en av dem får sista ordet. Deras uttalanden 
är presenterade enbart som reaktioner på Santers och andras uttalanden. Svenskarnas 
uttalanden förekommer inte heller vad det verkar i själva debatten. De saknar tids- 
och rumsförankring (se även Närhet/avstånd…). Den viktiga världen är här alltså EU, 
vilket några få svenskar, vars makt framstår som ytterst liten, opponerar sig emot. Till 
synes helt utan resultat.

Röster: Röster i artikeln är, i den  ordning de framträder: Kommissionens 
ordförande Jaques Santer (fyra citat och en del referat), Parlamentets talman Klaus 
Hänsch (två citat och ett litet referat), ”Centerns nejsägare i EU-parlamentet, 
Hans Lindqvist”  (två citat och ett litet referat) samt Miljöpartiets Per Garthon (två 
citat och ett litet referat). Direkta citat upptar en stor del av artikeln. Där finns tio 
pratminus. Innan dessa elitröster dyker upp i artikeln utgörs texten av ett referat 
av en presentation av en tidtabell för EU fram till år 2000 som Jaques Santer och 
Spaniens premiärminister Felipe Gonzales – vid tillfället ordförande i EU – lade fram 
i parlamentet.

Stil: En avrapporterande, protokollartad stil kan utläsas: ”Det framgick 
när EU-parlamentet på onsdagen…”, ”De två lade fram en ambitiös tidtabell…”, 
”Kommissionens ordförande Jaques Santer var dock bekymrad över den växande 
skepsisen mot unionen: - Vi måste få med medborgarna…”,  ”…sade Santer”, 
”Parlamentets talman Klaus Hänsch gav också EU-motståndarna en känga genom 
att…”, ”…varnade Hänsch”. 

Tilltal: Tilltalet är informerande och masskommunicerande. Fullkomlig 
konsensus råder om att detta är mycket viktigt, även om konflikt framkommer 
i själva texten. Förhållandet mellan de kritiska EU-ledarna och de kritiska svenska 
delegaterna förklaras inte. Dylikt behöver inte förklaras. Det förutsätts att man inte 
undrar över detta.

Närhet/avstånd till händelse/förlopp: Först och främst kretsar artikeln kring en 
händelse. En tidtabell presenteras och en debatt äger rum. Händelsen är väl förankrad i 
såväl tid som rum. Texten är alltså nära händelsen. ”Det framgick när EU-parlamentet 
på onsdagen…”.  Det är som om vi som läsare vore med på mötet; vi kan liksom se 
det framför oss, – genom ”protokollet” – även om beskrivningarna inte är målande: 
”…Santer var dock bekymrad över den växande skepsisen mot unionen. – Vi måste få 
med…/…/…sade Santer. Men han avvisade de politiska krafter som…/…/ - Unionen 
är inget varuhus…/…sade Santer. Santer nämnde bara två länder vid namn, Sverige 
och Österrike: - Jag är bekymrad…”. Med lite korta sammanfattningar emellan följer 
texten delar av Santers tal/uttalanden. Och så fortsätter det. När redovisningen av 
Santer är klar får andra ta vid.
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Överensstämmelser med diskurstypen utrikes Elithändelserapport är genom-
gående i alla underkategorier. Texten ger också uttryck för att varianter av de olika 
kategorierna är tätt sammanvävda och ofta uppträder särskilt tydligt i en och samma 
passus. Rösterna, den protokollartade stilen och närheten till händelsen har alla pre-
senterats i relation till följande utdrag: ”Kommissionens ordförande Jaques Santer var 
dock bekymrad över den växande skepsisen mot unionen: – Vi måste få med medbor-
garna…”. För diskurstypen karaktäristiska framställningar av röster, stil och närhet/
avstånd… har även kunnat utläsas i andra delar av artikeln. När det gäller perspektiv 
och tilltal så kan de utläsas främst genom frånvaron av vissa drag. Perspektivet och 
tilltalet genomsyrar på detta sätt hela artikeln på ett mer implicit plan än rösterna, sti-
len och närheten till händelsen. Det som är frånvarande och som alltså karaktäriserar 
tilltalet och perspektivet är bland annat förklaringar och andra delar som skulle vara 
menade att lära läsaren något. Förväntningar på att läsaren skulle kunna tänkas bli 
förvånad över något, som exempelvis brukar kunna utläsas i På plats-narrativerna och 
Bildnotiserna, är helt frånvarande här. Det Andra landet är i artikeln visserligen delvis 
svenskt, det är ju EU det handlar om, men det positioneras ändå mot några svenska 
röster. Trots detta framstår EU som mer självklart än de på slutet påhängda ”svensk-
rösterna”. Det är den viktiga världen som kommer till uttryck här. Blir denna värld 
antropologiserad så blir den det på ett analyserande sätt i en Kommentar och inte på 
ett exotiserande sätt (som i På plats-narrativer). Elithändelserapportens genredrag är 
också tydliga här i det att det rent ämnesmässigt tveklöst rör sig om en elitpolitisk 
händelse. Strukturen förstärks också genom vänsterkryssplaceringen och huvudbil-
den på Santer. Drag av andra diskurstyper förekommer i princip inte i denna artikel.

När det gäller vilka skillnader som kommer till uttryck kan det konstateras att 
de huvudsakligen kan kopplas till den konflikt som artikeln centreras kring. Santer 
och Hänsch , som personifierar EU centralt ställs emot de svenska EU-skeptiska EU-
parlamentarikerna Lindqvist och Garthon. Det ges dock inga ingående beskrivningar av 
dessa personer, utan de får tala för sig själva och det slås helt enkelt fast att de står emot 
varandra, inte hur de är eller varför. Huvudskillnaden i artikeln utgörs alltså av icke-
svenska EU-positiva EU-toppar och svenska EU-negativa EU-parlamentariker. Dessa 
har olika ståndpunkter, vilka de alla får tillfälle att utveckla i artikeln. Tyngdpunkten – 
både text- och bilmässigt – ligger dock som sagt på Santer och i viss mån även Hänsch 
och alltså på EU, snarare än Sverige. Det framstår i slutändan som att det finns en 
viktig skillnad inte mellan EU och Sverige, utan mellan EU och svenska EU-skeptiker. 
Skillnaderna skildras dock inte särskilt ingående, helt i enlighet med diskurstypen.

Utrikes Katastrofhändelserapport
Katastrofhändelserapporter definieras, liksom Elithändelserapporter, delvis utifrån 
det ämne som de behandlar, i det här fallet katastrofer. Dessa kan bestå av naturkata-
strofer, olika sorters olyckor, krigshändelser, sprängningar av bomber med mera. Ka-
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tastrofhändelserna orkestreras ofta, men inte alltid, som rapporter om antal döda. De 
skiljer ut sig från de andra diskurstyperna kanske framför allt genom sin stil som är 
väldigt ”matter of fact”. De rapporterar ofta i siffror, vilket inte bara gäller eventuellt 
antal döda, utan även klockslag, datum, årtal och liknande. Även beskrivningar av ex-
akt var något inträffat, rapporterat i kilometer från huvudstaden eller i formuleringar 
som ”på baksidan av huset” förekommer. De målande beskrivningar av omgivningar 
som förekommer i På plats-narrativerna saknas dock i denna diskurstyp, som är be-
tydligt mer distanserad. Det är allstå enligt diskurstypens definition fråga om en hän-
delse, till vilken det ges en tids- och rumsmässig närhet genom förankring i och med 
faktastaplingen. En ”mental distans” till händelsen, ett icke-engagemang, anas dock 
samtidigt i samma faktastaplande.

Katastrofhändelserapporter utgör en ungefär lika stor andel av artiklarna i Ar-
betarbladet, DN, SvD och VLT, men en något större andel i Metro (se tab. 5). En 
mycket stor andel av de artiklar som karaktäriserats som tillhörande diskurstypen kan 
härledas till nyhetsbyråer. Över 80 procent kommer från nyhetsbyråer, fem procent 
från en kombination av nyhetsbyråer och enskilda journalister, medan endast nio 
procent tillskrivs enbart journalister (se tab. 6). Helt i enlighet med den generella 
kopplingen mellan artiklar som kommer från nyhetsbyråer och notisformen, är en 
stor del av katastrofhändelserapporterna i materialet också notiser, men förekomsten 
av Katastrofhändelserapporter som är notiser är inte mycket större än förekomsten av 
notiser är i materialet generellt (se tab. 8). Totalt utgörs åtta procent av materialet av 
Katastrofhändelserapporter, utslaget över alla undersökningsåren (se tab. B i tabellbi-
lagan). Här följer nu en genomgång av två exempel på artiklar som har karaktäriserats 
som Katastrofhändelserapporter.

”Demonstranter sköts av polisen” (DN, ons 11/11 1987)
Fullständig rubrik är: ”Bangladesh. Demonstranter sköts av polisen”. Artikeln över-
ensstämmer med diskurstypen utrikes Katastrofhändelserapport på följande sätt:

Genre: Artikeln är en längre utrikes nyhetsartikel om plötslig, tragisk händelse 
(katastrof ), placerad i vänsterkrysset på den första utrikessidan för dagen. Artikeln in-
kluderar en bild av – vilket delvis uttyds av bildtexten – en demonstrant och en polis 
som ser ut att måtta ett slag mot demonstranten med ett avlångt föremål. 

Perspektiv: Perspektivet i artikeln skvallrar om en syn på de Andra länderna, eller 
åtminstone detta land, som signifikativt annorlunda, men det är ändå mer av ”ny-
hetsland” än annat land, som skildras. 

Röster: De röster som förekommer är oppositionskällor, officiella rapporter, po-
lisen, oppositionsledarna, oppositionen, ”Shejk Hazina Wazed, awamiförbundet”, 
”Begum Khaleda Zia, Bangladesh Nationalist Party”, regeringen, (president Ershad), 
regeringen och återigen oppositionen. Inget direkt återgivet tal förekommer, utan allt 
är inbäddat. Rösterna utgör en blandning av myndigheter och politiker. Inga folkrös-
ter förekommer.
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Stil: Stilen är matter of fact. En lång rad siffror i form av bland annat datum och 
tidsangivelser förekommer: tolv personer, tre döda, tusentals demonstranter, tisda-
gens, över en månads, i början av oktober, 1982, maj 1986, 10 november, tisdagen, 
fem personer, 200 partimedlemmar, ett hundratal andra människor, på söndagen, för 
en vecka sedan, någon av dagarna den här veckan, 1100 arresteringar, fem av oppo-
sitionens parlamentsledamöter, sedan i oktober, 7000 personer, de senaste dagarnas, 
två (strejker), juli respektive oktober, på tisdagen, onsdagen, tvådagars.

Tilltal: Tilltalet är informerande och masskommunicerande. Det är anonymt. 
Ingen journalist är synlig i texten eller över huvud taget i tilltalet (fast journalisternas 
namn anges i inledningen och det förekommer en kommentar om journalisterna ef-
ter avslutningen: ”Författarna är frilansjournalister”).

Närhet/avstånd till händelse/förlopp: Stilen, inte mängden siffror, utan över hu-
vud taget den oengagerade tonen, bidrar till en mental distans till händelsen, även om 
den är väl förankrad på platsen och i tiden av alla fakta. Denna mentala distans, detta 
sätt att förhålla sig kall och objektiv till fruktansvärda händelser, kommer bland annat 
till uttryck i formuleringar som: ”Uppgifterna om antalet döda går isär. Enligt oppo-
sitionen/…/officiella rapporter…”. Och så rabblar man. Bilden bidrar i övrigt till den 
tids- och rumsmässiga förankringen och därmed till närheten till själva händelsen, 
när det gäller dessa aspekter.

Överensstämmelse med diskurstypen utrikes Katastrofhändelserapport kommer 
sammanfattningsvis till uttryck i alla underkategorier. Drag av andra diskurstyper kan 
uttydas i likheter mellan denna diskurstyp och andra diskurstyper (snarare än i drag 
som bryter mot denna diskurstyp). Likheter med bildnotiserna anas i den dramatiska 
bilden, samt i det faktum att den huvudhändelse som rapporteras har att göra med en 
demonstration. Bildnotiser behandlar ofta ”protester” och ”demonstrationer”.

När det gäller vilka skillnader som förekommer i texten så är det främst skill-
naden opposition/regering som blir explicit. Demonstranter och poliser polariseras 
också i texten (samt i bilden). Oppositionen och polisen ställs på ett liknande sätt 
emot varandra, vilket sammanbinder ”oppositionen” och ”demonstranterna”. Natio-
nalitet förekommer i texten i återgivandet av oppositionspartiernas partibeteckningar, 
i överrubriken, samt mer inbäddat i ständiga referenser till huvudstaden Dhaka. De 
individer som förekommer i texten gör det genom sitt ämbete. Två ledare för opposi-
tionspartier nämns. Av texten förstår man att en av dem är en kvinna och den andra 
är en man. En partisekreterare, ”Fazlul Huk”, nämns också vid namn. Kön anges eller 
impliceras dock inte.

”Sex dödade i bombattentat” (VLT, tis 14/11 1995)
Artikelns fullständiga rubrik lyder ”Sex dödade i bombattentat. USA-lett militärt trä-
ningscentrum mål för bilbomb. Fem av offren amerikaner”. Artikeln överensstämmer 
med diskurstypen utrikes Katastrofhändelserapport på följande sätt:

Genre: Artikeln är placerad högst upp och upptar hela sidans bredd (utom notis-
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spalten) i VLT. Den är lång och omfattar en bild. Bilden visar  – vilket delvis utläses 
med hjälp av bildtexten – officiella overall- och hjälmklädda personer som betraktar 
ett av explosionen ödelagt område. Som inledning till ingressen anges platsbestäm-
melsen ”Nicosia” samt att artikeln är från FLT. I slutet av artikeln förekommer jour-
nalistens namn.

Perspektiv: Världen är här ”nyhetsvärlden”. Ingen förvåning kan anas i texten, 
heller ingen upprördhet. Saudiarabien är ett annat land, det är inget mer med det. 
Textens och händelsens koppling till USA – genom att bomben exploderade på ett 
USA-lett träningscenter för saudiarabiska militärer och att flera offer var amerikaner 
– ger ytterligare ett land att ha perspektiv på. Inget särskilt perspektiv anläggs dock 
på USA heller. Ett visst avstånd till Saudiarabien kan anas i följande mening: ”Gardet 
anses vara mycket lojalt mot den regerande kungafamiljen”. Uttalandet handlar om 
nationalgardet, som tränades av amerikanerna. Frågan är varför ett garde inte skulle 
vara lojalt mot den regerande makten och varför man över huvud taget använder or-
det ”lojalt”. Eftersom lojaliteten lyfts fram får den antas inneha någon sorts negativ 
eller förvånande mening i sammanhanget. I övrigt, som sagt: nyhetsvärlden; världen 
ligger där ute, som för att vi ska rapportera om den. 

Röster: De röster som förekommer är den amerikanska ambassaden i Riad, 
”andra”, ”Tigrarna vid Persiska viken, Gulf Tigers” (grupp som tog på sig ansvaret 
för bomben), USA:s president Bill Clinton,  ”många”, ”de” (de många), ”andra”, de 
(muslimska fundamentalisterna), myndigheterna samt ”många”.

Stil: Stilen är mattter of fact. Mycket antal, platser, tider anges: sex (dödade), 
fem (amerikaner), sex, fem, 60 (skadade), flera kvarter, två (bilbomber), ytterligare en 
explosion, den första, ena sidan på huset, fem, en (man från Filippinerna, omkom-
men), 30 (amerikaner bland de skadade) ett 30-tal (av de skadade var amerikaner), 
flera av dem, 57 000 soldater, 1987, 1984, 76 miljarder dollar, flera grupper, Beirut 
hösten 1983, 240 amerikanska soldater, 1982, 35 miljarder dollar, ”(cirka 245 mil-
jarder kronor)”, den första, inte den första, för ett par veckor sedan, åtta människor 
(dödade) samt ett hundratal (skadade). Blandat med denna specificerade uppräkning 
av fakta förekommer samtidigt i denna artikel en del mindre faktabetonade bitar. I 
uppräkningen av röster ovan kan detta anas i att ett antal ganska vaga röster förekom-
mer (många, andra). Även formuleringar som ”det är okänt om…” ( m fl liknande 
varianter), och ”Gardet anses vara…” antyder en vaghet mitt bland allt faktauppräk-
nande.

Tilltal: Tilltalet är traditionellt informerande, masskommunicerande, anonymt. 
Texten består av faktauppräknande och den anges vara kopplad till FLT. Inget förfat-
tarsubjekt förekommer i texten. 

Närhet/avstånd till händelse/förlopp: I texten ges inga implikationer på att något 
skrivande subjekt varit närvarande på platsen. En tids- och platsmässig förankring 
finns dock i faktauppräkningen, i beskrivningar av explosionsplatsen och av olika ti-
der. Denna förankring är parad med en mental distans som framträder särskilt i tex-



118

tens torra stil. Bilden, som är stor, bidrar till den tids- och rumsmässiga förankringen. 
Det är vidare en tydlig händelse som utgör artikelns tema. 

Överensstämmelse med diskurstypen utrikes Katastrofhändelserapport kommer 
sammanfattningsvis till uttryck i alla underkategorier. Drag av andra diskurstyper fö-
rekommer möjligen i form av en exotisering av kungadömet, som kommer till uttryck 
i att nationalgardets lojalitet med ”den regerande kungafamiljen” framhålls. Skulle 
USA:s militärs lojalitet gentemot sin regering framhållas? Denna delvisa exotisering 
samspelar med bland annat På plats-narrativens perspektiv.

Eva-Lotta Frid (2000:191) konstaterar i en undersökning av olycksrapportering 
under 1925, 1955 respektive 1995 att år 1995 består rapporteringen av olyckor enligt 
undersökta årsböcker till två tredjedelar av utrikes olyckor. Under samma år ligger 
faran, menar Frid (2000:194), enligt tidningsmaterialet i den okontrollerbara naturen 
som vållar skada och död. Detta är olyckor som vi drabbas av. Vid de tidigare årtalen 
1925 och 1955 framställdes däremot olyckor som något som kunde undvikas genom 
exempelvis en god uppfostran och genom att man inte slarvade. ”Lyckligtvis”, skriver 
Frid (ibid), ”sker det mesta utanför landets gränser, väldigt långt bort. Det är inte vi 
som drabbas, utan de. Problemet är att även svenskar befinner sig utanför landets 
gränser, långt bort, och det är farligt. Det är alltså inte bara naturen, utan det som 
ligger utanför Sverige som är farligt”. Nu utgör visserligen inte olycksrapportering, 
såsom Frid definierat den och Katastrofhändelserapporter samma sak, men i viss 
mån överlappar de varandra. I Frids studie av materialet från 1995 ingår till exempel 
samma material från DN och Svenska Dagbladet som ingår i denna studie och en del 
av de artiklar som förekommer som olyckor där, definieras som katastrofrapporter 
här. Frid (2000:190 ) har också kunnat konstatera ett liknande samband mellan 
olycksrapporter och notiser, som kunnat iakttas mellan Katastrofhändelserapporter 
och notiser i denna studie.5 

När det gäller vilka skillnader som förekommer i texten så består dessa främst 
av nationalitet. Det talas mycket om amerikaner och amerikanska samt om Saudiara-
bien och saudiaraber. Även andra nationer/nationaliteter och liknande nämns: Filip-
pinerna, Storbritannien, Mellanöstern, Beirut, Libanon, Iran. Muslimska fundamen-
talister nämns också; en gruppbeteckning som här används ungefär motsvarande et-
nicitet. När det gäller kön kan man konstatera att inga kvinnor förekommer i texten. 
Män pekas inte heller ut som män, men blir synliga genom nämnandet av kronprins 
Abdullah, kung Fadh, president Bill Clinton samt av soldater. När det gäller döda 
och skadade nämns inte kön, men nationalitet nämns för såväl dödade som skadade 
amerikaner och för den enda filippinske medborgare som återfinns bland de döda. 

5 Alla olyckor uppträder dock inte i mitt material som Katastrofhändelserapporter. De uppträ-
der till exempel relativt ofta i form av Lägesrapporter. Dessutom ingår också andra händelser 
än olyckshändelser i de artiklar som uppträder i form av Katastrofhändelserapporter. Förutom 
olyckor förekommer som sagt mer planerade katastrofer som bombdåd, poliser som skjuter 
demonstranter och krigshändelser.
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För den hälft av de skadade som nationalitet inte anges (cirka 30 personer) får man 
kanske anta att de är saudiaraber, men detta framhålls inte. De yrkesangivelser som 
förekommer är militärexperter (som vid de båda tillfällen de nämns anges vara ame-
rikanska), president (Bill Clinton, USA), soldater (såväl amerikanska som tillhörande 
det saudiarabiska nationalgardet), samt möjligen kung och kronprins. Ålder spelar 
ingen roll i texten.

Utrikes Lägesrapport 
Lägesrapport är kanske inte den typ av text man i första hand tänker på när man tänker 
på utrikesjournalistik. Den är antingen mycket kort och inte särskilt informationstät 
eller består av sammanfattningar av olika meddelanden.6 Även i den längre varianten 
är stilen i regel relativt torftig. Lägesrapporten är samtidigt den av diskurstyperna  
som är mest ambivalent i perspektivet. Den kan, helt enligt sin ibland sammanfattan-
de och uppföljande karaktär, ”låna” exotiserande perspektiv från På plats-narrativerna 
och Bildnotiserna samt ”den viktiga världen-perspektivet” från Elithändelserappor-
terna. I övrigt kan det konstateras att Lägesrapporten är den minst elaborerade av dis-
kurstyperna. Den är som sagt ofta mycket kortfattad till stilen, innehåller ofta bara en 
sammanfattande röst från en nyhetsbyrå, har ett helt enkelriktat förkunnelseliknande 
tilltal och fungerar på distans till den händelse eller det förlopp som beskrivs. 

Lägesrapporter utgör något mer än hälften av materialet i Metro, Arbetarbladet 
och SvD, samt något mindre än hälften av materialet i VLT och DN (se tab. 5). Deras 
ursprung motsvarar ungefär Katastrofhändelserapporternas, det vill säga över 80 pro-
cent tillskrivs enbart nyhetsbyråer, fem procent enskilda journalister och nio procent 
en kombination av journalister och nyhetsbyråer (se tab. 6). Lägesrapporten är samti-
digt den diskurstyp som oftast uppträder i form av notiser  (förutom Bildnotisen och 
Citatnotisen, som närmast per definition är notiser till formen). Över 70 procent av 
Lägesrapporterna i materialet är notiser (se tab. 8). Utslaget över alla undersöknings-
åren består materialet i sin helhet till precis hälften av Lägesrapporter (se tab. B i ta-
bellbilagan). De övriga sex diskurstyperna delar sedan på den andra hälften. Lägesrap-
porten är således den antalsmässigt dominerande på utrikessidorna. Den dominans 
som de uppvisar genom sin stora andel av antalet artiklar i materialet dras dock ned 
något av det faktum att ungefär tre fjärdedelar av dem är små, och till yttermera visso 
kan antas uppträda i marginalen på sidorna, där notiserna ofta är placerade.7 Av de 
längre artiklarna, de som är mest synliga och på detta sätt dominerande på tidnings-

6 Jämför lägesbeskrivning (se t ex Olsson 1996:232).
7 Även Katastrofhändelserapporterna består till mer än hälften av notiser. Denna diskurstyp 
uppvisar samma perspektiv på de andra länderna som de Lägesrapporterna gör, det vill säga  att 
de betraktar de andra länderna som liggande i något sorts nyhetsvärld, som finns där bara för att 
bli rapporterad om. Katastrofhändelserapporterna har också en viss kortfattadhet gemensam 
med Lägesrapporterna, även om den tar sig olika stilmässiga uttryck i de olika diskurstyperna. 
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sidorna, utgör inte diskurstypen Lägesrapport en så stor andel som den utgör av hela 
materialet (31 % mot 50 %, se tab 9). Ett annat tecken på synlighet och dominans 
på sidan är bildförekomst. Endast 8 % av de artiklar som uppvisar diskurstypen Lä-
gesrapport har bild (se tabellbilaga, tab. C). Totalt utgör Lägesrapporterna dock, som 
sagt, precis hälften av antalet artiklar, utslaget över alla åren (se tab. B i tabellbilagan).

”Fördömandet av Nigeria växer efter hängningarna” (SvD, mån 13/11 1995)
I stort sett samma text som analyseras här återfinns också i Arbetarbladet och Metro 
samma dag. Artikeln, som tillhör den något längre och sammanfattande typen av Lä-
gesrapport, överensstämmer med diskurstypen på följande sätt:

Genre: Artikeln är en utrikes nyhetsartikel från nyhetsbyrå (TT-AFP), placerad 
längst ner på SvD:s första utrikessida. Ingen bild förekommer. 

Perspektiv: Explicit dominerar Nigerias officiella perspektiv, via  talesmän för de-
ras ”militära härskare”, på de händelser som återges. Händelserna presenteras mot en 
fond av vad som kallas ”den skarpa internationella reaktionen”. Många andra staters 
perspektiv på händelserna kommer till uttryck i en mestadels sammanfattande text. 
Dessa stater utgörs av europeiska länder och USA (samt, i relation till Storbritannien, 
”de övriga samväldesländerna”). Artikelns perspektiv på det Andra landet (huvudlan-
det i artikeln = Nigeria) är att det är olikt, men det ges inga ingående skildringar av 
på vilka sätt, så artikeln fungerar därmed inte riktigt exotiserande. Man kan snarare 
ana ett konstaterande: ”det är skillnad på folk och folk” i nyhetslandet. I detta fall är 
utgångspunkten, den punkt från vilken man betraktar landet, Samväldet.

Röster: De röster som förekommer i artikeln är (i ordning) Samväldet, ”En talesman 
för landets president Sani Abach, David Attah”, han (Attah) , Attah, Attah (via en BBC-
intervju), talesmannen (Attah), omvärlden (-s skarpa kritik), EU-kommissionen, ”En 
rad EU-länder – Italien, Portugal, Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Österrike, 
Tyskland och Danmark”, utrikesminister Lena Hjelm-Wallén samt ”hon” (L H-W). 

Stil: Stilen är distanserad och sammanfattande: ”Nigerias militära härskare för-
sökte på onsdagen att avvärja den skarpa internationella reaktionen mot avrättning-
arna av nio förkämpar för minoritetsfolket ogonis rättigheter. Samtidigt hårdnade 
omvärldens tryck mot generalerna”, ”I ett annat sammanhang, en BBC-intervju, häv-
dade Attah…”, ”I Bryssel…”, ”Även Norge…”.

Tilltal: ”Så här ligger det till i den här frågan för tillfället”. Tilltalet fungerar som 
i en förkunnelse, tillkännagjord med megafon. Interaktion med egentligt tilltal till 
publiken saknas, mer än ”detta skall ni veta” (se citaten under ”Stil”).

 Närhet/avstånd till händelse/förlopp: Artikeln utgår från en huvudhändelse, häng-
ningen av nio personer i Nigeria, men utgör framför allt en uppföljning till denna 
händelse, då reaktioner från olika delar av världen blandas med en officiell nigeriansk 
talesmans uttalanden. Förankringen i tiden är svag. Det talas visserligen om att saker 
händer ”samtidigt”, men när detta samtidigt äger rum blir inte helt klarlagt. Spridda 
uttalanden från talesmannen Attah, refereras tidsmässigt vagt: ”I ett annat samman-
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hang, en BBC-intervju, hävdade Attah…”. Det nämns inte när intervjun ägde rum. 
Samma sak gäller den rumsliga förankringen: ”En talesman för landets president Sani 
Abach, David Attah, avvisade kritiken…”. Det anges här inte vare sig när eller var. 
Dessutom är platsmarkören signifikativt delad mellan Lagos i Nigeria och Auckland 
i Nya Zeeland, så här: ”Lagos/Auckland”. Reaktionerna från andra länder är också 
vagt uttryckta tids- och rumsmässigt. När Lena Hjelm-Wallén uttalar sig i slutet av 
artikeln får vi dock veta att det skedde ”i lördags”, men det meddelas inte var. Den 
överlag vaga tids- och rumsmässiga förankringen bidrar till att en distans till den hän-
delse som rapporteras skapas.

Överensstämmelse med diskurstypen utrikes Lägesrapport är tydligast i stil och 
röster, men förekommer genomgående. Drag av andra diskurstyper förekommer i 
form av hur nationella (regionala) skillnader framhålls och bidrar till ett perspek-
tiv som kan sägas vara något annanhetsfokuserat och därmed anknyter till På-plats 
narrativen och Bildnotisen, även om det är mycket mer återhållet här. Associationer 
till Elithändelserapporten kan göras utifrån de elitpolitiska uttalandena, men det är 
karaktäristiskt för Lägesrapporten att dessa uttalanden här sker genom en talesman 
och inte genom exempelvis presidenten eller utrikesministern själv. I Elithändelserap-
portens diskurstyp uttalar sig i regel huvudpersonerna själva, och inte bara indirekt 
genom sina talesmän. 

När det gäller vilka skillnader som förekommer i texten så finns i artikeln en 
genomgående referens till skillnaden mellan Nigeria och den nord-västliga delen av 
världen. Samväldet utgör samtidigt en egen liten värld i världen, och inom denna 
värld ställs Nigeria mot de övriga samväldesländerna som ”…har ’avstängt’ landet 
från samväldets verksamhet…”. Nationalitet/nation framhålls genomgående (se per-
spektiv och röster). Även etnicitet förekommer (”minoritetsfolket ogoni”). Kön fram-
hålls inte. Individuellt förekommer tre män i texten: en talesman, en president och 
en författare, vilkas nationalitet/etnicitet och yrke framhålls. En kvinna förekommer 
i texten: Sveriges utrikesminister Lena Hjelm-Wallén. Vare sig kön eller nationalitet 
framhålls i relation till henne. Hennes yrke framhålls dock. Ålder refereras inte över 
huvud taget i artikeln.

Lägesrapporter kan som sagt uppträda i två huvudvarianter. Den ena består av 
ett mycket kortfattat återgivande av en händelse eller ett förlopp, medan den andra 
består av längre sammanvävningar av olika meddelanden. Artikeln i det följande ex-
emplet är en kortfattad lägesrapport (men lyckas ändå väva samman lite olika med-
delanden). 

”Tamilsk tigrinna dödad i strid” (Metro, tis 14/11 1995)
Exakt samma artikeltext som analyseras här återfinns i SvD och i DN samma dag. 
SvD har dock en annan rubrik (”Kvinnlig LTTE-ledare mördad”) medan DN:s notis 
om händelsen helt saknar rubrik. Artikeln anspelar på diskurstypen utrikes Lägesrap-
port på följande sätt:
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Genre: Artikeln är en notis i högerspalten i Metro. TT anges som huvudkälla 
(men i artikeln nämns också AFP). Artikeln har ingen bild.

Perspektiv: Textens perspektiv uttrycker något i stil med: ”Sånt är livet, sån är 
världen (nyhetsvärlden, dvs världen i de andra länderna), nu går vi vidare”. Så här ly-
der hela texten: ”Colombo. Den kvinnliga ledaren för Tamilska Eelams befrielsetigrar 
(LTTE) Akila har dödats i en strid med regeringsstyrkor på halvön Jaffna. Det sade 
LTTE i ett faxmeddelande till TT på söndagen. Akila ska ha dödats för två veckor 
sedan i den pågående regeringsoffensiven. Akila har anklagats för att vara den tredje 
personen som deltog i mordet på Indiens förra premiärminister Rajiv Gandhi, skrev 
nyhetsbyrån AFP. (TT)”.

Röster: Enbart indirekta röster förekommer: LTTE –i ett faxmeddelande till TT 
– (LTTE står för Tamilska Eelams befrielsetigrar) och nyhetsbyrån AFP.

Stil: Stilen är kortfattad. Texten fungerar sammanfattande av olika meddelanden 
(från LTTE, från AFP, samt eventuellt flera källor). Den är vidare karaktäristiskt nog 
svårbegriplig när man studerar den närmare. Vilka var de andra två personerna som 
deltog i mordet på Gandhi? Vad handlar den pågående regeringsoffensiven om? Var-
för används imperfekt formen ”skrev” AFP, varför inte mer nyhetsmässiga ”skriver” 
AFP? Även rubriken ”Tamilsk tigrinna dödad i strid” är svårbegriplig. Man måste läsa 
texten för att förstå att det inte handlar om ett djur, utan om en människa.

Tilltal: Förkunnelse.
Närhet/avstånd till händelse/förlopp: Artikeln kretsar kring en händelse. En per-

son har blivit dödad. I början av notisen är det oklart när detta hänt: ”har dödats”. I 
andra utgången anges att ”Akila ska ha dödats för två veckor sedan”. I den  tredje och 
sista utgången står det vidare att läsa att ”Akila har anklagats för…”. I detta fall anges 
varken när eller var detta skett, inte heller från vilken källa anklagelsen kommer. Även 
de två första utgångarna är vaga när det gäller både rum och tid. Texten uppvisar en 
distans till händelsen/händelserna. 

Överensstämmelse med diskurstypen utrikes Lägesrapport lyser igenom i alla 
diskurstypens underkategorier. Den är kortfattad, delvis svårbegriplig, distanserad till 
händelsen (som i sig är oklar), få röster förekommer och ingen är vare sig person-
lig eller direkt, medan perspektivet är denna diskurstyps klassiska ”nyhetsvärlden”-
perspektiv, vilket karaktäristiskt nog är lite uppblandat med en annan diskurstyps 
perspektiv (På plats-narrativens). Drag av andra diskurstyper förekommer i det att 
den lite obegripliga/absurda rubriken associerar till Bildnotisens roande konstighets-
perspektiv samt i det i denna korta text relativt ivriga framhållandet av kön, etnicitet 
med mera, som erinrar om På plats-narrativens exotiserande diskurstyp (fast det inte 
alls utvecklas här).

Den händelse som behandlas i artikeln om ”den tamilska tigrinnan” har ock-
så potential att dyka upp som Katastrofhändelse. Hade texten fokuserats mer kring 
siffror och kanske samtidigt rapporterat mer om själva striden och andra eventuella 
dödsoffer istället för att centrera sig kring personen Akila, så hade den närmat sig den-
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na diskurstyp. Händelser av denna typ är obligatoriska i Katastrofhändelserapportens 
diskurstyp, medan de kan dyka upp i Lägesrapporter. På ett liknande sätt förhåller 
det sig med elitpolitik. Det första av Lägesrapport-exemplen, artikeln om Nigeria och 
Samvädet, behandlar ju också till stor del elitpolitiska händelser. Genremässigt skiljer 
sig Elithändelserapporter och Lägesrapporter åt genom att elitpolitiska händelser är 
obligatoriska i Elithändelserapporten, medan Lägesrapporten kan handla om vad som 
helst. Denna skillnad kan dock bli något otydlig i enskilda exempel då ju Lägesrap-
porten kan behandla elitpolitiska händelser, och dessutom inte sällan gör just detta. 
Ungefär samma förhållande gäller för perspektivet i de respektive diskurtyperna. Lä-
gesrapporter kan, helt enligt sin sammanfattande karaktär, låna in  och blanda sitt eget 
ordinarie perspektiv med ”den viktiga världen”-perspektiv, som vanligen uppträder i 
Elithändelserapporter eller exotiserande perspektiv, som vanligen uppträder i På plats-
narrativer och Bildnotiser. I en Lägesrapport om Guatemala, ”Val i Guatemala utan 
gerillabojkott” (Arb mån 13/11 1995), frodas till exempel en exotiserande diskurs un-
der en mer distanserad ”nyhetsvärlden”-yta: ”Det terrordrabbade centralamerikanska 
landet närmar sig alltmer ett fredsavtal mellan gerillaalliansen URNG och regeringen. 
Gerillan har utlyst en tvåveckors vapenvila i samband med valen. En vänsterallians får 
faktiskt ställa upp med kandidater som gerillan stöder” (min kursivering). Ett avstånd 
och en förvåning över sakernas natur anas här i användandet av ordet faktiskt. Arti-
keln avslutas på följande sätt: ”Bland kandidaterna finns en före detta försvarsminister 
som av USA har dömts till 47,5 miljoner dollar i böter för kränkningar av mänskliga 
rättigheter. Där finns också en högerextremistisk affärsman som påstås ha varit in-
blandad i tre kuppförsök och en före detta riksåklagare som fängslats för bedrägeri 
mot sina åldriga fastrar”(min kursivering).  Tre av kandidaterna (totalt 19) väljs alltså 
ut för presentation i artikeln. Beskrivningen av just dessa tre kandidater gör att hela 
valet (och i förlängningen landet) framstår som en freakshow.

När det gäller vilka skillnader som förekommer i texten så förekommer här såväl 
nationalitet (”Indiens”) och etnicitet (”Tamilska”) som kön (”kvinnliga”, ”tigrinna”) 
och yrke/status (”ledaren”, ”premiärminister”), men det görs inte så mycket av 
skillnaderna i denna kortfattade text.

Utrikes Kommentar
Kommentaren är den mest uttalat subjektiva diskurstypen. Den är värderande, men 
det är inte alltid det skrivande subjektet blir synligt och det är inte alltid de värderan-
de dragen är helt explicita. Kommentarerna kan ibland uppträda under just vinjetten 
”Kommentar” eller ”Analys”, men kan också på ytan se ut som en ”vanlig nyhetsarti-
kel” och på denna ytliga nivå då inte skilja sig nämnvärt från Lägesrapporter eller Elit-
händelserapporter. Kommentarerna behandlar vanligen samma sfär som Elithändel-
serapporterna (och ibland även Lägesrapporterna), nämligen den elitpolitiska sfären. 
En viss släktskap med På plats-narrativerna kan också skönjas i det antropologiska 
angreppssättet, som här dock är mer analytiskt än exotiserande. 
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Kommentarer utgör en relativt stor andel av materialet i DN och SvD, mel-
lan 15 och 20 procent, men förekommer i liten grad i VLT och Arbetarbladet samt 
knappast alls i Metro (se tab. 5). Denna diskurstyp är samtidigt tillsammans med På 
plats-narrativen den enda som oftare produceras av enskilda journalister än av nyhets-
byråer. Över 80 procent av kommentarerna är skrivna av journalister enbart, drygt tio 
procent av nyhetsbyråer och journalister i kombination, samt drygt fem procent av 
enbart nyhetsbyråer (se tab. 6). Nästan alla Kommentarer är längre artiklar. Bara två 
procent av dem uppträder i form av notiser (se tab. 8). Utslaget över alla åren utgör 
Kommentarerna elva procent av de undersökta artiklarna på utrikessidorna (se tab. B 
i tabellbilagan).

”Venezuelas kris alltmer operettmässig” (DN, sön 17/11 2002)
Artikeln anspelar på diskurstypen Kommentar på följande sätt:

Genre: Artikeln är betecknad ”Analys” och placerad ungefär mitt på tidnings-
sidan. Den innehåller en bildbyline och en karta. 

Perspektiv:  Perspektivet är antropologiskt analytiskt och slår ibland över till det 
antropologiskt exotiserande. De utpräglade analytiska dragen gås igenom i stil-avsnit-
tet. Rubriken till artikeln är analyserande och exotiserande på en gång: ”Venezuelas 
kris alltmer operettmässig”. Krisen bedöms och benämns, men inte med ord som hör 
hemma i den elitpolitiska sfär där händelsen befinner sig, utan med det spektakulära 
”operettmässig”. Rubriken utgör ett tydligt exempel på inställningen ”världen som 
spektakel”. Åtminstone gäller detta världen i Venezuela. Samma inställning kommer 
också till uttryck i beskrivningen av Hugo Chavez agerande som ”pajaskonster”. Det 
övergripande perspektivet i artikeln är dock ”världen som tolkningsobjekt”. ”Vene-
zuela som spektakel” kommer till uttryck inom detta perspektiv. Det sägs också om 
Venezuelas demokrati att den mest är ”en formalitet som inte genomsyrar parternas 
agerande eller anger utvägar under en kris”. Detta framstår som unikt för Venezuela, 
då nationen explicit jämförs med Chile, som sägs ha haft en liknande kris, men där 
deras ”demokratiska tradition kom levande genom en lång diktatur”. Starkt ideolo-
giskt laddade och exotiserande ord som ”fanatism” och ”raseri”, vilka också förekom i 
På plats-narrativen från Indien, används också: ”Opinionen pendlar mellan hopplös-
het, fanatism och raseri”.

Röster: Artikeln innehåller inga explicita röster, men den ”döljer” ett par: ”stäm-
ningen/…/uppges ha varit” och ”colombianerna anser att…”. I övrigt är texten jour-
nalistens kommentar. Ett journalistjag blir dock aldrig explicit i texten, även om det 
impliceras genom bildbylinen.

Stil: Stilen är kommenterande, analyserande, värderande. Texten vimlar av 
ord och uttryck som  ”ter sig”, ”djup”, ”stämningen” (som var ”god men långt ifrån 
hjärtlig”), ”påminner”, ”typisk”, ”det blir svårt”, ”viktiga arméförband”, ”förlamande 
storstrejk”,”ett mått på eländet” (mina kursiveringar). I följande mening finns många 
stiltypiska drag sammanfogade: ”Men även om Chavéz lämnar scenen kvarstår Vene-
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zuelas grundläggande problem: antagonismen och oförmågan till politisk dialog mel-
lan städernas fattiga – en ökande del av väljarkåren och landets eliter, som trots gyl-
lene förutsättningar misslyckats…”. Bland annat framträder här de analyserande kon-
struktionerna ”även om”, ”kvarstår” och ”trots” samt de värderande orden ”grundläg-
gande problem” och ”gyllene förutsättningar”. Hela stycket utgör i sig en kommentar 
till läget i landet. Språket är också metaforiskt: ”Chavez var en naken kejsare…” och 
det förekommer antydningar om att något utgör ett exempel på eller illustrerar något 
annat, som i meningen: ”Veckans uppträde var en typisk rond i den tragiska men ofta 
operettmässiga urartningen”.

Tilltal: Tilltalet är något resonerande, vilket kommer till uttryck i ordvändningar 
som ”visserligen…men”, men det är också lärande och slår fast saker, som exempelvis: 
”…hans fall kommer inte att passera utan svåra våldsutbrott”. Många slutsatser dras. 
Ganska ofta ställer Kommentarer också frågor, men det sker inte i denna text.

Närhet/avstånd till händelse/förlopp: Tidsmässigt spänner artikeln över ungefär en 
veckas händelser: ”tidigare i veckan”, ”veckans uppträde”. Tidsangivelserna är vaga, 
vilket samspelar med den abstrakta tidsangivelsen ”i dag”, som används i betydelsen 
nuförtiden.  En historisk återblick görs också till 1973. Denna återblick är platsmässigt 
kopplad till Chile, en av flera platser som förekommer i artikeln. Andra platser är Santa 
Marta i Colombia, San José i Costa Rica – vilket är den plats som anges i den platsmar-
kör som inleder ingressen – och mer specifikt ”utanför Caracas stadshus”. Den senare 
platsangivelsen är den enda som texten är riktigt förankrad på. Det finns en närhet 
till platsen i den delen av texten som påminner om närheten till platser i På plats-nar-
rativerna och Elithändelserapporterna. Detta utgör dock endast en liten del av texten, 
som annars är såväl tidsmässigt som rumsligt distanserad och som blandar uttalanden 
om ett par enskilda händelser från den senaste veckan med skildringar och analyser av 
längre förlopp.

Överensstämmelse med diskurstypen Kommentar förekommer sammanfattningsvis 
i alla underkategorierna. Drag av andra diskurstyper förekommer i den starka lutningen 
åt det exotiserande i perspektivet, men egentlig På plats-förankring saknas i artikeln. 

När det gäller vilka skillnader som förekommer i texten så polariseras inled-
ningsvis Venezuela och Colombia, personifierade av sina respektive ledare. Venezuela 
associeras dock med vissa colombianska grupper, nämligen ”anti-demokratiska grup-
per” på vilka Farc-rörelsen utgör ett exempel. Inom Venezuela görs det skillnad på re-
geringen och oppositionen, vid ett tillfälle också uttryckt som ”chavister”, och Hugo 
Chavez bittraste kritiker, de senare personifierade av borgmästaren i Caracas, Alfredo 
Pena. En inomvenezuelansk skillnad är en skillnad mellan städernas fattiga och lan-
dets eliter. Diktaturer och demokratier oppositioneras också. Chile får då stå för en 
tidsmässigt begränsad diktatur, medan Venezuela står för en falsk demokrati. Var den 
riktiga demokratin finns anas i artikelns sista stycke där regeringen och oppositio-
nen i Venezuela plötsligt likställs, då OAS – ”de amerikanska staternas organisation” 
– kommer in som motpart för att försöka reda upp ”eländet”. Kön lyfts inte alls fram 
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i artikeln. De få enskilda personer som förekommer är alla män från den politiska 
eliten. Inte heller ålder anges, men klasskillnad antyds i polariseringen mellan städer-
nas fattiga och landets eliter. Nationella och regionala skillnader dominerar i texten. 
Detta förstärks ytterligare av det faktum att artikeln är illustrerad med en karta, vilket 
överensstämmer väl med Kommentarens dominerande perspektiv, ”världen som tolk-
ningsobjekt”.

”Irak öppnar dörren för Blix. Saddam Hussein accepterar…”  
(SvD tors 14/11 2002)

Den fullständiga rubriken till artikeln lyder: ”Irak öppnar dörren för Blix. Saddam 
Hussein accepterar den nya FN-resolutionen ’trots det usla innehållet’ ”. Artikeln an-
spelar på diskurstypen utrikes Kommentar på följande sätt:

Genre: Det är en lång nyhetsartikel som med sitt montage av två stora bilder tar 
upp nästan en hel sida i SvD denna dag. Artikeln har dock ingen analys-vinjett, vilket 
den enda andra artikel som uppträder på sidan, och som behandlar samma tema, har. 

Perspektiv: Den första delen av denna artikel liknar en Elithändelserapport, efter-
som Iraks svar på en FN-resolution presenteras. Redan i denna inledning kommer dock 
kommentarkaraktären fram i form av just kommentarer till händelsen (se Stil). Man 
försöker alltså tolka världen, den viktiga världen, som också återfinns i Elithändelserap-
porter, men som där inte tolkas i samma grad. Resten av artikeln är enbart kommente-
rande/tolkande och ser på världen som på ett tolkningsobjekt. En del av texten ägnas åt 
analys av Iraks brev, där citationstecken kring vissa delar av det som framkommer där, 
bidrar till avståndsskapande. Det som sägs i artikeln sägs alltså inte fullt ut där, utan det 
påpekas, med citationstecknen, att det sagts någon annanstans, av någon annan. De 
utdrag som ges kan antas vara de som är mest spektakulära: ”en sionistisk enklav” och 
”sanningsenlig”. Det senare är utdraget ur meningen ”…men att lögnerna så småning-
om kommer att avslöjas när världen inser hur ’sanningsenlig’ den irakiska regeringen 
är”. Citationstecknen bidrar till ett annanhetsfokus kopplat främst till Irak. Även FN-
resolutionen citeras delvis i inledningen, men inte på samma raljerande sätt.

Röster: De röster som förekommer är Irak (direkt, senare personifierat av ut-
rikesminister Naji Sabri), FN (indirekt), ambassadören Mohammed Al-Douri (di-
rekt), talesmän i Vita huset (indirekt) samt de många militära kommentatorerna i 
Washington (indirekt). Ytterligare en vag röstreferens anas i meningen ”…beskedet 
hälsades med tillfredsställelse i omvärlden…”. Främst indirekta röster förekommer 
överlag. Texten innehåller också antydningar om dolda röster, som i uttalanden som 
”den vanligaste bedömningen i Washington…” och  ”olika läckor i USA tyder på…”. 
De som citeras i artikeln är Iraks svarsbrev, undertecknat av utrikesminister Sabri och 
representanten ambassadör Al-Douri. 

Stil: Stilen är i ingressen avrapporterande, som i en Elithändelserapport, sedan 
genomgående kommenterande, analyserande och i viss mån värderande. Exempel på 
den kommentarkaraktäristiska stilen är: ”uppstår genast frågan”, ”den vanligaste be-
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dömningen”, ”men det går inte att ta miste på”, ”och kanske Saddam Hussein nu har 
insett detta”, ”tyder på att” (en sak illustrerar en annan) samt ”avgörande de kom-
mande månaderna blir tolkningen av”.

Tilltal: Tilltalet är i ingressen informerande, återigen som i en Elithändelserap-
port, sedan något lärande och slutsatsdragande: ”det råder fortsatt skepsis”, ”det går 
inte att ta miste på”, ”avgörande de kommande månaderna blir”. Det tänks också 
högt på något ställen i texten: ”och kanske Saddam Hussein nu har insett detta”. 

Närhet/avstånd till händelse förlopp: Texten är till större delen distanserad från de 
händelser och förlopp som skildras. En analys görs. Någon särskild plats eller tid för 
denna uttrycks inte. Däremot förekommer i början av texten en specifik tidsangivelse: 
”igår”. Det var då beskedet från Irak kom. Någon plats för detta anges inte. Inte hel-
ler för de direkta citat som ambassadör Muhammed Al-Douri står för. Det formuleras 
exempelvis så här: ”-Det ingår i vår politik för att skydda vårt land och vår region från 
krigshotet, fortsatte Al-Douri”. Inramningen ”fortsatte Al-Douri” ger intryck av att en 
journalist varit närvarande på en viss plats vid en viss tid och hört detta, men inga så-
dana förankringar görs i texten. Förutom den inledande händelsen, presentationen av 
Iraks svar, skildrar texten mer av förlopp, framför allt spekulerande kring framtiden. 

Överensstämmelse med diskurstypen Kommentar förekommer i alla typens 
underkategorier. Genremässigt är den inte vinjetterad som ”analys” eller ”kommen-
tar”, men detta är inte heller obligatoriskt för diskurstypen. Det är snarare intressant 
att notera hur många Kommentarer som inte är avskilda från ”vanliga nyhetsartik-
lar” på detta sätt. Något som vare sig framträder här eller i den tidigare refererade 
Kommentaren om Venezuela är hur tilltalet behängs med frågor. Dylika exempel hos 
Kommentarer förekommer dock i kapitel 7. Det förekommer annars en hel del över-
ensstämmelser med Elithändelserapporterna i artikelns inledning, främst i ingressen, 
vilket redan har berörts i redovisningen av underkategorierna. Denna överensstäm-
melse kan också iakttas i en av de bilder som fungerar ungefär som ett montage till 
artikeln. Det är en stor bild av FN:s Unmovic-chef Hans Blix. I den andra delen av 
bildmontaget framträder istället likheter med Bildnotiserna. Denna bild visar näm-
ligen en soldat som står framför en bild av Saddam Hussein. Det är den vitt spridda 
och ofta använda bilden där han är iklädd hatt och höjer ett gevär. Jag kan inte avgöra 
om bilden är en målning eller ett fotografi i detta fall. 

När det gäller vilka skillnader som framträder så handlar det främst om en skill-
nad mellan Irak och FN. Dessa två skildras som kontrahenter. En koppling mellan 
FN och USA görs också genom att det kort refereras att Bush och Annan träffats i 
Washington samt genom ett fokus på reaktioner i just USA. Som redan nämnts i 
perspektivdiskussionen, framstår Irak som det annorlunda, medan USA och FN inte 
skildras så. Det är framför allt dessa nationella/regionala skillnader som framträder 
i artikeln. Kön nämns inte. Inga kvinnor, men ett flertal män förekommer. Ålder 
och klass adresseras heller inte. Liksom i Elithändelserapporterna frodas här en massa 
mäktiga män. Att de är män blir dock aldrig en fråga att diskutera. Det är självklart.
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Utrikes Bildnotis 
Bildnotiser uppträder för första gången i materialet 1995. 1987 finns inga alls. Bild-
notisen är den diskurstyp som tillsammans med Citatnotisen är lättast att identifiera 
utifrån den visuella formen. Bildnotisen består alltid huvudsakligen av en bild. Den 
text som förekommer kan vara något olika lång, men den tar aldrig upp större plats 
än bilden och fungerar oftast som en lite mer än vanligt utförlig bildtext. Oftast är 
den också placerad under bilden, men ibland kan den vara placerad på sidan om den. 
Bildnotisen har i regel ingen traditionell rubrik, men ett  eller ett par ord i början av 
texten uppträder ofta i fet stil, som någon sorts semi-rubrik. Bildnotiser tenderar, en-
ligt uppskattningar av material även utanför denna studie, ofta att skildra demonstra-
tioner, eller som det så populärt heter i denna diskurstyp ”protester”. Annars kan de 
behandla nästan vad som helst, men ämnena är i regel antingen roande eller oroande, 
eller både och. 

Bildnotiser utgör kring en tiondel av det totala antalet artiklar i VLT och Metro, 
utslaget över alla åren. De torde alltså utgöra en något större andel 1995 och 2002, 
då de ju inte alls fanns med 1987. I de övriga tidningarna står Bildnotiser för fem 
procent av materialet i Arbetarbladet, medan de i DN och SvD endast utgör två res-
pektive en procent (se tab. 5). Bildnotiser är aldrig signerade av enskilda journalister. 
Inte heller tillskrivs de en kombination av journalister och nyhetsbyråer. 40 procent 
av dem kommer från nyhetsbyråer, tolv procent anges härröra från ”Metro”, ”SvD” 
och liknande, medan nära hälften inte har något nyhetsursprung angivet alls (se tab. 
6). I regel förekommer dock referenser till bildbyråer. Nästan alla bildnotiser har defi-
nierats som notiser, men i en liten andel (fyra procent) har artikelstorlek inte kunnat 
avgöras, då bilderna varit större än det mått på notiser som används i studien, men då 
texterna fortfarande varit korta ( se tab. 8). Av materialet i stort, utslaget över alla åren 
utgörs fem procent av Bildnotiser (se tab. B i tabellbilagan).

”Svanar på väg mot vinterviste” (Metro, tis 14/11 1995)
Artikeln, som handlar om Tyskland, överensstämmer med diskurstypen utrikes Bild-
notis på följande sätt:

Genre: Texten är i notisform och står skriven som en längre form av bildtext, 
dock inte under utan bredvid en bild från en nyhetsbyrå/bildbyrå. Rubriken flyter i 
detta fall för ovanlighetens skull inte ihop med texten, utan står över den, men den är 
inte större till sitt format än övriga bildnotisrubriker i Metro från samma vecka (som 
flyter ihop med sina texter). Den är skriven i fet stil. Texten inleds med platsbestäm-
ningen ”Tyskland” skriven i versaler och med fet stil. Detta senare faktum är inte sär-
skilt karaktäristiskt för bildnotisens diskurstyp, vilket kommenteras vidare nedan.

Perspektiv: Det fokuseras i denna Bildnotis på annanhet. Här frodas en exotism, 
modell udda/knasig. I och med att landets namn tydligt anges och får inleda texten 
anspelas i detta fall både på närhet och avstånd. Tyskland är ett annat land. Detta är 



129

tydligt utpekat. Tyskland befinner sig dock samtidigt på utrikessidans skådeplats, och 
särskilt i denna diskurstyps värld, relativt nära Sverige. Den udda/knasiga exotismen 
är här inte heller framförd med hjälp av en arsenal av nationellt/etniskt/regionalt lad-
dade symboler, som i fallet med till exempel en bildnotis om Algeriet från samma 
tidning, samma vecka, som gås igenom närmare i kapitel 6. Dock förekommer i Tysk-
lands-bilden en dylik symbol: mannen bär uniform (oklart vilken typ), vilket kan tol-
kas som en del av en stereotyp för tyskhet som är kopplad till krig och ordning. Uni-
formen ser gammalmodig ut. Mannen anges inte vara militär, utan framstår i texten 
snarare som ett original: ”Hamburgs ’svanpappa’, Harald Nies”. I själva brödtexten är 
annanheten snarast det knasiga/udda. 

Röster: Inga röster förekommer, utom den sammanfattande anonyma rösten. 
Artikelns ursprung anges som ”(Metro)”. 

Stil: Stilen i texten är korthuggen och saklig, men samtidigt – i samspel med bil-
den av mannen i uniform och alla svanarna i båtarna – framhållande av något ovan-
ligt, konstigt. En mer spektakulär än sensationell händelse rapporteras. Kombinatio-
nen av bilden och texten ger uttryck för en diskurstypstypisk tyglad sensationalism.

Tilltal: Tilltalet är lättsamt, informerande om oväsentligheter. Det är roande och 
opersonligt masskommunicerande.

Närhet/avstånd till händelse/förlopp: Bilden bidrar till en känsla av närhet till hän-
delsen. Händelsen är dock i sig till en början vagt beskriven: ”Tyskland. Mängder av 
svanar i floder och åar i trakterna kring Hamburg samlas varje höst in och förs till säk-
rare vatten där de kan få mat och omvårdnad i väntan på ljusare och varmare tider”. 
Det är här snarare ett återkommande förlopp som framställs, men i den andra halvan 
av texten förankras det som pågår mer som en händelse, vilket främst sker genom en 
tidsangivelse: ”Svanarna från floden Alster i centrala Hamburg transporterades i går 
till vinterlogin i pråmar under ledning av Hamburgs ’svanpappa’, Harald Nies” (min 
kursivering). Texten fungerar alltså som ett utsnitt ur ett förlopp här, en ögonblicks-
bild från transportsträckan. I texten finns sammanfattningsvis en blandning av närhet 
och distans till ett förlopp och en del av detta förlopp, som framstår som en händelse. 
Den korthuggna stilen bidrar i viss mån till en distans i texten.

Överensstämmelse med diskurstypen utrikes Bildnotis finns i alla underkategorier. 
Genren är utrikes notis med bild, där texten inte är mycket mer än en bildtext, även 
om denna artikel faktiskt har en riktig rubrik och texten faktiskt står på sidan om 
bilden. De få (icke-existerande) rösterna och sättet att tala till publiken är typiska, 
liksom stilen i sin kombination av korthugget rapporterande och sensationalism. 
Det som ”hänt” framställs som något spektakulärt. Perspektivet är annanhet och 
exotism, men av en annan variant än den som kan avläsas i den Bildnotis om Algeriet, 
som nämnts och som diskuteras vidare i kapitel 6. Här utgörs annanheten som sagt 
mer av kufiskhet och något ”crazy”, det vill säga både lite galet och lite roligt, alls 
icke farligt eller våldsamt. Tyskhet framhålls och exotiseras på detta sätt en smula. I 
övrigt förekommer i denna notis även anspelningar på närhet. Västerländskhet finns 
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implicerad i textens alla positiva ord. Drag av andra diskurstyper förekommer i det att 
artikeln har en riktig rubrik och inleds med platsangivelse, som brukar vara fallet med 
alla de andra diskurstyperna i utrikesjournalistikens diskursordning.

När det gäller vilka skillnader som framhålls är det framför allt nationalitet. Den-
na dimension är dock inte särskilt starkt understruken. Den framträder i platsbestäm-
ningen ”Tyskland”, som inleder texten, och i hur mannens uniform samspelar med 
denna platsbestämning och därmed anspelar på en stereotyp för Tysken. Kön adres-
seras inte direkt, men texten talar om ”Hamburgs ’svanpappa’”, som också nämns 
vid namn. Han visas även på bild och där framgår att han är en äldre man. Yrke eller 
klass anges ej. Man får dock intryck av att mannen i fråga är något slags kuf. Termen 
”svanpappa” är i texten satt inom citationstecken samtidigt som ingen yrkesangivelse 
förklarar hans uniform. Den skillnad som i slutändan framstår som mest framlyft i 
samspelet mellan text och bild i denna Bildnotis är kufiskheten, som alltså befinner 
sig någonstans på dimensionen normal/galen, men inte alltför långt ifrån normal och 
alls inte i närheten av galen i betydelsen galen = farlig. Samtidigt genomsyras texten 
av en rad beskrivningar av hur det ordnas för svanarna som kan kopplas till föreställ-
ningar om väst (kontra öst). I det följande citeras hela texten, med i detta hänseende 
signifikanta ord kursiverade: ”Tyskland. Mängder av svanar i floder och åar i trakterna 
kring Hamburg samlas varje höst in och förs till säkrare vatten där de kan få mat och 
omvårdnad i väntan på ljusare och varmare tider. Svanarna från floden Alster i centrala 
Hamburg transporterades i går till vinterlogin i pråmar under ledning av Hamburgs 
’svanpappa’, Harald Nies”. Alla dessa goda, varma ord är kombinerade med platsbe-
stämningar som på utrikessidan visar på relativ närhet. 

I en  undersökning av bland annat Metros Bildnotiser från 1995 visade det sig 
dessutom att ur utbudet den undersökta veckan – samma som undersöks här – kun-
de man utläsa en skillnad i hur västländer respektive icke västländer representerades 
(Roosvall 2002b:63). Icke västländer uppträdde i fyra notiser och karaktäriserades 
som bråkiga, stökiga, våldsamma och gärna bestående av folkmassor. De var vida-
re förknippade med död. Mot detta kontrasterar den enda notisen om ett västland, 
nämligen just den Bildnotis om Tyskland som gåtts igenom här. I och med represen-
tationer i denna Bildnotis framstår västerlandet som förknippat med ordning, lugn, 
ljus, värme samt omsorg (om svanar). Materialet i denna undersökning var visserligen 
litet (just gällande Bildnotiserna, övrigt material förekom också), men det uppvisar 
onekligen intressanta kontraster som kan kopplas till en uppdelning av världen i väst 
och öst, eller kanske snarare i väst och resten.

”Äggkastning” (Metro tors 14/11 2002)
Artikeln överensstämmer med diskurstypen utrikes Bildnotis på följande sätt:

Genre: Artikeln består till övervägande del av en bild. Under den finns en tre 
rader lång bildtext. Denna ”bildtext” inleds med den fetstilta semirubriken ”Äggkast-
ning”. En nyhetsbyrå (Reuters) anges som textens ursprung.
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Perspektiv: Perspektivet i Bildnotisen framgår här snarast genom själva nyhets-
värderingen, genom själva valet att publicera denna bild och göra dess händelse till 
en nyhet (en sådan aspekt av perspektiv kan för övrigt också iakttas i Bildnotisen 
om Tyskland). Här har man valt en bild där den sydkoreanske presidentkandidaten 
Roh Moo-hyun i närbild blir träffad av ett ägg. Det råa innehållet stänker ut över 
hans kavaj och en stor skalbit har fastnat på hans haka. Diskurstypens dominerande 
världsbild ”Den konstiga, men ändå verkliga världen/den roliga och oroliga världen” 
utgör en god beskrivning av denna Bildnotis. Det är en spektakulär händelse som pre-
senteras, en särskilt visuellt spektakulär händelse. Den kan ses som samtidigt roande, 
på något slags halka-på-bananskal-vis, och oroande, då äggkastningen också kan ses 
som hotfull och definitivt kränker den personliga integriteten hos en högt uppsatt 
person. I Sverige har vi på senare år sett en variant av detta i form av tårtkastning mot 
högt uppsatta personer. Angreppet är inte farligt i sig, men högt uppsatta personer ska 
i regel inte behöva utstå denna behandling. Brottet mot att man ska hedra dem som 
står över en på samhällsskalan är hotfullt för samhällsordningen. Det ges ingen annan 
information i texten än att denna person ”fick utstå äggkastning när han talade i Se-
oul igår”. Det sägs visserligen vilket parti han tillhör, hans namn samt att han är presi-
dentkandidat, men ingen ytterligare information om händelsen eller dess kontext ges. 
Perspektivet uttrycks på detta sätt också genom frånvaro; frånvaro av information om 
vem eller vilka som kastade ägg och varför, till exempel. Avsaknaden av kontextuali-
sering samspelar vidare med bilden som är en närbild beskuren så att inget annat än 
Roh Moo-hyuns ansikte och axlar syns. Sammanfattningsvis pågår i bild och text ett 
slags exotisering genom nyhetsvärdering och genom frånvaro.

Röster: Ingen röst, annat än den anonyma sammanfattande ”nyhetsrösten” åter-
finns i texten. ”(Reuters)” anges som källa.

Stil: Stilen i texten är kort och helt ”oöverflödig”. Så här lyder hela texten: ”Ägg-
kastning. Sydkoreanen Roh Moo-hyun, presidentkandidat för det styrande Milen-
nium Democratic Party, fick utstå äggkastning när han talade i Seoul i går”. Ingen 
sensationalism ingår i texten, utom i semirubriken ”Äggkastning”, vilken tillsammans 
med bilden, i samspel med den övriga korthuggna texten ger uttryck för samma tyg-
lade sensationalism, som kunde iakttas i Tysklands-notisen.

Tilltal: Det finns inte så mycket att säga om tilltalet i texten. Texten är väldigt 
avskalad. Den är traditionellt och opersonligt masskommunicerande. Bilden däremot 
tycks säga ”Skåda!”.

Närhet/avstånd till händelse/förlopp: En närhet till händelsen uppträder i bilden. 
Vi ser äggkastningen just när den äger rum. I texten nämns också att det hände ”igår” 
och mer specifikt ”när han talade”, samt att platsen var Seoul. Tids- och rumsmässig 
förankring förekommer alltså, men en viss distans orsakas ändå av textens avsaknad 
av övrig information. 

Överensstämmelse med diskurstypen utrikes Bildnotis förekommer i alla under-
kategorier och likheter med andra diskurstyper saknas, annat än det faktum att den 



132

korta texten påminner om de korta texterna i Citatnotiserna och att det spektakulära 
i bilden motsvaras av den spektakulariserande uppförstoringen av citaten i samma 
diskurstyp. 

När det gäller vilka skillnader som framhålls så förekommer inga alls explicit. 
Kön och ålder nämns inte. Nationalitet framhålls dock, om än bara som ett faktum: 
”Sydkoreanen”. Klass kan möjligen anas i beteckningen ”presidentkandidat”, men 
referensen är vag. I kombinationen av text och bild framträder en implicerad skillnad 
mellan normalt och onormalt. Detta är onormalt; att kasta ägg och att få ägg kastade 
på sig. Som läsare höjer man kanske på ögonbrynen inför denna bild. Det ser lite äck-
ligt ut. Detta onormala och lite äckliga förknippas, med hjälp av texten och med hela 
utrikessidans struktur, med Sydkorea. 

Utrikes Citatnotis
Citatnotiser dyker upp i materialet först 2002. De förekommer i regel i notisspalten 
och består av ett förstorat kort citat, oftast inte mer än en mening, samt (oftast) en 
kort text därunder som i någon mån kontextualiserar det sagda. Diskurstypen, som 
i regel innehåller relativt lite text, talar främst genom sin lay-out, som sticker ut dels 
genom att texten är större än övrig text på sidorna, dels genom att den ibland också 
är fetstilt. Användande av citat på detta sätt förekommer i många av tidningarnas 
sektioner. Det verkar ha befäst sin plats i morgonpressen, även om det i detta material 
inte förekommer särskilt många gånger. Citatnotiser omfattar i regel inte bild, men 
en kombination av Citatnotis och Bildnotis har identifierats i materialet och i dylika 
fall ingår givetvis bilder.

Citatnotiser förekommer i materialet som sagt enbart år 2002 och dessutom 
enbart i DN och SvD, där de utgör en mycket liten andel av materialet, det vill säga 
mindre än en procent i SvD respektive två procent i DN (se tab. 5). I de flesta fallen 
kan nyhetsursprung inte avgöras när det gäller Citatnotiserna, men någon gång anges 
nyhetsbyrå som ursprung och ytterligare någon gång finns ett ”övrigt” ursprung (se 
tab. 6). Alla Citatnotiserna i materialet är notiser till storleken (se tab. 8). Av hela 
materialet, utslaget över de tre nedslagsåren utgör Citatnotiserna en procent (se tab. 
B i tabellbilagan).

Eftersom Citatnotiserna är så små till omfånget och så få till antalet återges de 
här allihop, tillsammans med texten till den enda kombination av Citatnotis och 
Bildnotis som förekommer. Tidningarnas lay-out, i form av exempelvis förstoringar 
och fetstilta delar, har i möjligaste mån behållits i redovisningen här:

”Jag ångrar inte att vi tog till vapen, men att vi kidnappade 
de svenska ingenjörerna var fel, och jag ångrar det verkligen.” 
Nyhetsbyrån TT har träffat Firdous Syed som våren 1991 var en av befälha-
varna i separatiströrelsen Janbaz som kidnappade de svenska Skanskamedar-



133

betarna Johan Jansson och Ole Loman i Indien. I dag är Syed ledamot i den 
indiska delstaten Kashmirs parlament och ansvarar för försoningsfrågor. (DN 
mån 11/11 2002)

”Sms-meddelanden strider mot indisk etikett och kultur och 
har orsakat mängder av skilsmässor på sistone.”
En indisk människorättsorganisation har startat en kampanj mot sms-med-
delanden. I helgen brände det nationella människorättsrådet mobiltelefoner i 
protest mot textmeddelanden. Kärvänliga meddelanden kan enligt organisa-
tionen missförstås. (DN tis 12/11 2002)

”Vi har fått rapporter från häktet om att den anklagade säger 
att han är trött och att hans blodtryck är högt.”
Krigsförbrytarrättegången i Haag mot den före detta presidenten i Jugoslavi-
en, Slobodan Milosevic, fick på tisdagen för femte gången ställas in på grund 
av Milosevics sviktande hälsa. (DN ons 13/11 2002)

”Jämförelserna med 11 septemberattackerna klingar falskt. 
Det tjetjenska motståndet är ganska mycket annorlunda.”
Jevgenij Volk från den ryska tankesmedjan Heritage foundation ifrågasätter 
president Putins argument att den ryska militära insatsen i Tjetjenien är en del 
av kriget mot den internationella terrorismen. (DN tors 14/11 2002)

”Vi har skapat en lust (hos afghanerna) att revoltera mot väst-
världen – vilket fortsätter att vara det största hotet mot vår 
säkerhet.”
Donald Abenheim, expert på militär strategi vid Stanforduniversitetet, gör en 
kritisk summering av den amerikanska Afghanistanpolitiken ett år efter Ka-
buls befrielse. (DN fre 15/11 2002)

”Hotet är större idag än igår och kommer att växa imorgon.”
Jean-Louis Bruguiere, Frankrikes ledande domare i terrormål, värderar faran 
för terrorattacker från al-Qaida och dess allierade mot västeuropeiska storstä-
der. (DN lör 16/11 2002)

Ett krig mot Irak kommer inte att leda till ett Tredje världs-
krig. Vår uppgift är att gå in och avsluta så fort som möj-
ligt.
Donald Rumsfeld
USA:s försvarsminister (SvD lör 16/11 2002)



134

”98 000 ton USA-diplomati.”
Kendall Card, befälhavare på hangarfartyget ’USS Abraham Lincoln’, ger 
Financial Times sin syn på fartygets uppgift. (DN sön 17/11 2002)

Samt kombinationen mellan Bildnotis och Citatnotis:

Vi måste medvetet befria vårt tänkande från felaktiga och 
dogmatiska tolkningar av marxismen och från subjektivis-
mens och metafysikens fjättrar.
Jiang Zemin
Avgående generalsekreterare i Kinas kommunistiska parti (SvD sön 17/11 
2002)

Denna kombination mellan Bilddnotis och Citatnotis inkluderar förstås även en bild. 
En massa unga flickor sitter på en läktare iklädda likadana kläder – det ser ut som 
någon slags balettkjolar – och viftar med armarna. Under bilden finns en bildtext: 
”Kinesiska studenter hyllar den nyvalda politbyrån och dess ledare Hu Jintao”.

Diskurstypens underkategorier diskuteras i det följande utifrån alla dessa exem-
pel.

Genre: Alla dessa Citatnotiser är placerade i notisspalten på den första av tid-
ningens utrikessidor. Citaten från DN står inom citationstecken och har en några 
meningar lång förklarande text under. Citaten från SvD är istället fetstilta, saknar 
citationstecken och inkluderar inte någon förklarande text, utan nämner bara namn 
och titel på den som uttalat de citerade orden.

Perspektiv: Perspektivet i dessa Citatnotiser framträder, liksom i fallet med Bild-
notiserna, främst genom nyhetsvärderingen, det vill säga genom det faktum att just 
dessa uttalanden valdes ut för att citeras i stor stil. En del av dem är explicit innehålls-
mässigt spektakulära uttalanden, som exempelvis det om Sms-meddelanden i Indien, 
medan andra är mer stilmässigt spektakulära, som formuleringen om ”idag, igår, i 
morgon” från den franska domaren och ”98 000 ton USA-diplomati” från den ame-
rikanske befälhavaren. I andra fall är spektakulariseringen av världen mer implicit, 
som till exempel i citatet från krigsförbrytarrättegången i Haag, där ett annangörande 
tvivel kan anas i formuleringen ”den anklagade säger att han är trött och att hans bod-
tryck är högt” tillsammans med de förklarande orden om att rättegången ”för femte 
gången [fick] ställas in på grund av Milosevics sviktande hälsa” (mina kursiveringar). 
En liknande insinuans kan anas i uttalandet av mannen som ansvarar för försonings-
frågor i Kashmir. Ångrar han sig verkligen eller säger han så bara för att han nu ansva-
rar för försoningsfrågor? Är inte detta hur som helst en ödets ironi? Även Kina-citatet 
fungerar annangörande på ett liknande sätt. Varför publicera detta uttalande, fullt av 
ideologiskt laddade termer helt utan kontext. Är det meningen att vi i kombination 
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med bilden som visar en människomassa där alla är klädda likadant och utför samma 
gester ska tvivla på innehållet i det sagda? De citat som lutar mer åt ”den-viktiga-
världen-perspektivet” är det om Ryssland och Tjetjenien, det om Afghanistan samt 
det om Irak. Implicit exotiseras dock samtidigt till exempel Afghanistan, då uttrycket 
”Kabuls befrielse” normaliserar (och legitimerar) USA och dess handlingar, medan 
Afghanistan måste ses som en motpol till detta; en hotfull motpol.

Rysslandscitatet utgör en kommentar till uttalanden som president Putin gjort 
tidigare i veckan. Putin har dock inte bara benämnt det tjetjenska motståndet som 
terrorism, utan även uttalat sig i rasistiska termer i anslutning till detta; något som 
han fått mycket kritik för i medierna. Putin är redan skandaliserad när detta citat 
dyker upp (se vidare i kapitel 7). Detta bidrar till en touch av spektakel i den viktiga 
världen-perspektivet. Uttalandena om Afghanistan och Irak görs båda av amerikaner. 
Varför dyker dessa uttalanden, som är uppenbart elitpolitiska, upp här och inte i en 
Elithändelserapport eller i en Kommentar? Det kan man fråga sig, för de skulle lika 
gärna kunna förekomma i sådana. Här bidrar dock själva den uppblåsta formen, som i 
sin storlek innehåller något av ett utropstecken och helt saknar Elithändelserapporter-
nas naturaliserande stil, till en spektakularisering av den viktiga världen-perspektivet.

Röster: Alla citaten innehåller, helt enligt sin form, direkt återgivna röster. De 
flesta som får uttala sig på detta sätt är elitpolitiker. Alla är högt uppsatta på något 
sätt, möjligen med undantag för den ”indiska människorättsorganisationen”, den 
enda röst som är avindividualiserad, men denna röst tillhör ändå fortfarande en orga-
nisation.

Stil: Alla Citatnotiser är kortfattade. En del innehåller en ”tyglad sensationa-
lism”, till exempel de om Milosevic, om Kina, samt om Indien. I viss mån innehåller i 
själva verket alla Citatnotiser detta, då den stora stilen bidrar till sensationalism, även 
då mer allvarliga och annars mer neutralt hållna ämnen tas upp. En del av citaten, 
inklusive kommentarer och i ett fall inklusive bild, är som redan nämnts i perspektiv-
diskussionen, insinuerande.

Tilltal: Citaten är antingen roande eller oroande, eller både och. Designen säger 
”Skåda!”.

Närhet/avstånd till händelse/förlopp: Det finns alltid en närhet till en händelse i 
Citatnotiserna, då själva citatet bygger på en talhandling. Detta är tydligt i alla exem-
pel. Talhandlingarna kan vidare som exemplen visar behandla såväl ”gamla händelser” 
som samtida och framtida händelser eller förlopp. De beskrivande följdtexterna i DN 
ger både tids- och rumsmässig kontext för talhandlingarna, men kontexten är ofta 
vag, särskilt rumsligt. Var dessa människor uttalar sig får man gissa sig till, även om 
man i regel får en aning om sammanhanget. De Citatnotiser som förekommer i SvD 
förankras inte alls tids- och rumsmässigt. Vi får bara veta vem som sagt de citerade 
orden.

Överensstämmelse med diskurstypen Citatnotis i alla dess underkategorier före-
kommer sammanfattningsvis i olika hög grad i de olika exemplen. Alla är tydliga gen-
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remässigt, även om de som uppträder i DN och de som uppträder i SvD ser lite olika 
ut. Alla notiserna inkluderar på ett eller flera sätt ett annanhetsperspektiv, men bara 
några av dem kombinerar detta med ett ”viktiga-världen-perspektiv”. Röstrepresenta-
tionen ser genomgående ungefär likadan ut och stilen är i alla fallen korthuggen och 
har inslag av tyglad sensationalism, vilket bland annat kan härledas till den grafiska 
designen. Samma sak gäller för ”Skåda”-tilltalet. Närheten till händelsen förekommer 
vidare genomgående i återgivandet av själva talhandlingen. Likheter med andra dis-
kurstyper förekommer främst i de fall då ”den viktiga världen-perspektivet” (domine-
rande i Elithändelserapporterna) kombineras med det exotiserande, som förekommer 
såväl här som i På plats-narrativer och Bildnotiser.

När det gäller vilka skillnader som förekommer så är det främst nationer, na-
tionalitet och yrkestillhörighet/grupptillhörighet/ställning som tas upp i texterna. 
Inget av detta beskrivs dock särskilt ingående. Utom i citatet om sms:andet i Indien, 
i vilket ord som ”indisk etikett och kultur” förekommer tillsammans med presup-
positionen att detta antaget västerländska påfund skär sig med vad som fungerar i 
Indien, sms’andet orsakar nämligen enligt citatet skilsmässor där. I flera andra rubri-
ker framhävs också nationalitet/etnicitet som något som direkt påverkar människors 
handlingar. Det framstår som att det som sägs gälla för ”afghanerna” gäller alla afgha-
ner, liksom ”det tjetjenska”, framstår som något som gäller generellt för allt tjetjenskt 
(i det här fallet motstånd). Det förekommer också ett par nationer i citaten, nämligen 
Irak och USA. Vidare framstår citatet om Kina som typiskt kinesiskt, såsom det ar-
rangerats med angivande av citatets källa och i samspel med bilden.

Endast män förekommer, såväl som källor till citaten, som i de beskrivande tex-
terna. I det fall då citatet är avindividualiserat – när det gäller den indiska människo-
rättsorganisationen – kan kön dock inte avgöras. Vare sig kön eller ålder lyfts fram. 
Texterna handlar bara helt självklart om vad som får antas vara medelålders män. 
Klass lyfts inte heller fram, men yrkestillhörighet/ställning anges. Det är nästan ute-
slutande fråga om eliter i detta avseende. Detta problematiseras dock lika lite som kön 
och ålder.

Diskurstypernas uppträdande på tidningssidorna 
Artiklarna på utrikessidorna uppträder alltså i sju huvudsakliga skepnader, sju former 
med starka kopplingar till innehållet; sju diskurstyper. Dessa typer konstituerar genom 
sina inbördes relationer utrikessidornas diskursordning. Deras uppträdande säger allt-
så något väsentligt om denna ordning, samtidigt som diskurstypen som metodologiskt 
verktyg bidrar till att skildra enskilda kommunikativa händelser genom att belysa de-
ras genre, perspektiv, röster, stil, tilltal, samt närhet/avstånd till händelse/förlopp. Om 
vi nu koncentrerar oss på diskursordningen så kan det konstateras att den ser något 
olika ut i olika tidningar. De olika diskurstyperna kan dessutom kopplas på olika sätt 
till olika nyhetsursprung respektive olika artikelstorlekar. Dessa mönster, som redan 
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diskuterats i relation till respektive diskurstyp, sammanfattas här i tabellform. Hur 
förhåller sig först och främst de olika diskurstyperna till olika tidningar?

Tabell 5. Relationen Diskurstyp – Tidning, alla åren (kolumnprocent)
Arb DN SvD VLT Metro Totalt

På plats-n 1 7 4 2 – 4
Elithändelserap. 23 13 17 19 19 17
Katastrofhändelserap. 8 8 6 9 13 8
Lägesrap. 52 46 52 48 56 50
Kommentar 4 18 16 4 1 11
Bildnotis 5 2 1 11 8 5
Citatnotis – 2 <1 – – 1
Kombination 6 4 4 6 2 4
Totalt 100 100 100 100 100 100

n=1162

Tabell 5 visar att Lägesrapporter utgör precis hälften av det totala materialet. I DN ut-
gör de en något mindre andel än i de andra tidningarna, och i Metro en något större, 
men det är inga stora skillnader det är fråga om. Däremot skiljer sig fördelningen av 
övriga diskurstyper åt mellan tidningarna. Bara i DN och SvD utgör Kommentarerna 
en nämnvärd andel av materialet (18 respektive 16 %) och ungefär samma sak gäller 
för På plats-narrativerna. I Metro förekommer nästan inga Kommentarer och inga 
På plats-narrativer alls. Elithändelserapporterna utgör en större andel av materialet 
hos Arb, VLT och Metro än hos DN och SvD. DN och SvD har dock till antalet 
fler Elithändelserapporter än de andra tidningarna och deras högre representation av 
Kommentarer utgörs i många fall av mer analyserande varianter av vad som i de andra 
tidningarna blev händelserapporter.  Bildnotiser utgör kring tio procent av materialet 
i VLT och Metro, något mindre i Arbetarbladet samt en mycket liten andel i DN och 
SvD. Kombinationer av olika diskurstyper uppträder relativt sett oftare i VLT och 
Arb än i DN, SvD och i Metro, där de är mer sällsynta. Den dominerande diskur-
stypen Lägesrapport är alltså dominerande i alla tidningarna, men i övrigt skiljer sig 
rapporteringens karaktär väsentligt mellan tidningarna; särskilt mellan storstadsmor-
gonpressen och landsortsmorgonpressen samt Metro. 

Låt oss nu se hur först nyhetsursprung, sedan artikelstorlek, förhåller sig till för-
delningen av diskurstyper. Tabell 6 visar i vilken mån de olika diskurstyperna kom-
mer från nyhetsbyråer eller enskilda journalister (eller andra ursprung).

Tabell 6. Relationen Diskurstyp – Nyhetsursprung, alla åren (radprocent) 
Nyhetsbyrå Journalist Kombination Övrigt Icke id. Totalt

På plats-narrativ 17 76 7 – – 100
Elithändelserap. 65 23 9 1 1 100
Katastrofhändelserap. 82 6 8 1 2 100
Lägesrapport 82 9 5 2 2 100
Kommentar 6 83 11 – – 100
Bildnotis 40 – – 12 48 100
Citatnotis 12 – – 12 75 100
Kombination 63 24 10 – 4 100
Totalt 65 22 7 2 4 100

n=1162
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82 procent av såväl Katastrofhändelserapporter som Lägesrapporter, vilka delar ”ny-
hetsvärlden”-perspektivet, kommer från nyhetsbyråer. När det gäller På plats-narra-
tiverna kommer istället 76 procent från enskilda journalister. Nära två tredjedelar av 
Elithändelserapporterna har rapporterats av nyhetsbyråer, medan bara sex procent av 
Kommentarerna, som täcker samma sfär, kan kopplas till någon dylik källa. Kom-
mentarerna liknar på detta sätt På plats-narartiverna. Dessa två typer är samtidigt de 
där journalisten syns tydligast i texten. Ingen av Bildnotiserna eller Citatnotiserna har 
rapporterats av någon enskild journalist. Båda dessa diskurstyper förekommer dess-
utom ofta med icke identifierbart nyhetsursprung. 

Tabell 7 visar förhållandet diskurstyp-nyhetsursprung ”från andra hållet”, det 
vill säga till exempel hur stor andel av nyhetsbyråmaterialet som utgörs av de olika 
diskurstyperna.

Tabell 7. Relationen Diskurstyp – Nyhetsursprung, alla åren (kolumnprocent)
Nyhetsbyrå Journalist Kombination Övrigt Icke id. Totalt

På plats-narrativ. 1 13 4 – – 4
Elithändelserap. 17 18 23 13 4 17
Katastrofhändelserap. 10 2 10 4 4 8
Lägesrapport 63 20 40 52 24 50
Kommentar 1 42 17 – – 11
Bildnotis 3 – – 26 51 5
Citatnotis <1 – – 4 12 1
Kombination 4 5 6 – 4 4
Totalt 100 100 100 100 100 100

n=1162

Lägesrapport dominerar, som tabell 7 visar, än mer i nyhetsbyråmaterialet än i mate-
rialet i sin helhet (63% jämfört med 50%). Bland det material som är undertecknat 
av enskilda journalister utgör Kommentarerna störst andel, följt av i tur och ordning 
Lägesrapporterna, Elithändelserapporterna och På plats-narrativerna. Kombinations-
kategorin och Katastrofhändelserapporter utgör en mycket liten del av det material 
som inte kommer från nyhetsbyråer (eller är icke identifierbart), medan Bildnotiserna 
och Citatnotiserna inte finns med alls där.

Värt att minnas i detta sammanhang är också att mer än hälften av materialet i sin 
helhet utgörs av notiser (se fig. 2). Av alla dessa notiser som förekommer i materialet 
har nära 90 procent nyhetsbyråer som sitt ursprung, medan endast fem procent 
tillskrivs enskilda journalister eller journalister och nyhetsbyråer tillsammans (se 
tab. 3). Bland de längre artiklarna kommer däremot nästan hälften från journalister. 
Av nyhetsbyråmaterialet utgörs ungefär tre fjärdedelar av notiser och en fjärdedel 
av längre artiklar, medan ”journalistmaterialet” nästan uteslutande utgörs av längre 
artiklar (92%). De diskurstyper som i stor utsträckning kan kopplas till material från 
nyhetsbyråer kan alltså förväntas att samtidigt ofta bestå av notiser. Hur förhåller sig 
alltså de olika diskurstyperna till artiklars storlek?
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Tabell 8. Relationen Diskurstyp – Artikelstorlek, alla åren (radprocent)
Notis Längre artikel Icke id. Totalt

På plats-narrativ - 100 – 100
Elithändelserapport 46 54 – 100
Katastrofhändelserap. 59 41 – 100
Lägesrapport 73 27 – 100
Kommentar 2 98 – 100
Bildnotis 96 – 4 100
Citatnotis 100 – – 100
Kombination 25 73 2 100
Totalt 56 44 <1 100

n=1162

Av Lägesrapporterna är 73 procent notiser. Den dominans som de uppvisar genom 
sin stora andel av antalet artiklar i materialet dras alltså ned något av det faktum att 
ungefär tre fjärdedelar av dem är små, och till yttermera visso kan antas uppträda i 
marginalen på sidorna, där notiserna ofta är placerade. Även Katastrofhändelserapport-
erna visar sig i mer än hälften av fallen bestå av notiser. Denna diskurstyp uppvisar 
samma perspektiv på de andra länderna som Lägesrapporterna gör, det vill säga att 
de betraktar de andra länderna som liggande i någon sorts nyhetsvärld, som finns 
där mest för att bli rapporterad om. Katastrofhändelserapporterna har också en viss 
kortfattadhet gemensam med Lägesrapporterna, även om de tar sig olika stilmässiga 
uttryck i de olika diskurstyperna. Nästan inga av Kommentarerna, och inga alls av 
På plats-narrativerna, är notiser, medan Elithändelserapporterna något oftare utgörs 
av långa artiklar än av notiser. Diskurstyperna uppvisar alltså stora skillnader när det 
gäller artikelstorlek.

Om istället notiserna och de längre artiklarna tas som utgångspunkt och deras 
fördelning över diskurstyperna studeras, så kan det konstateras att inga notiser alls 
uppvisar diskurstypen På plats-narrativ, medan åtta procent av de längre artiklarna 
gör det (se tab. 9). Vidare uppvisar 66 procent av notiserna typen Lägesrapport, 
14 procent Elithändelserapporter, nio procent Katastrofhändelserapporter och 
åtta procent Bildnotiser. De längre artiklarna uppträder i 31 procent av fallen som 
Lägesrapporter, i 21 procent av fallen som Elithändelserapporter och i 24 procent av 
fallen som Kommentarer.

Tabell 9. Relationen Diskurstyp – Artikelstorlek, alla åren (kolumnprocent)
Notis Längre artikel Icke id. Totalt

På plats-narrativ – 8 – 4
Elithändelserapport 14 21 – 17
Katastrofhändelserap. 9 8 – 8
Lägesrapport 66 31 – 50
Kommentar <1 24 – 11
Bildnotis 8 – 67 5
Citatnotis 1 – – 1
Kombination 2 7 33 4
Totalt 100 100 100 100

n=1162

Av de längre artiklarna, de som är mest synliga och på detta sätt dominerande på 
tidningssidorna, utgör alltså inte diskurstypen Lägesrapport en så stor andel som den 
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utgör av hela materialet (31 % mot 50 %). På plats-narrativerna däremot utgör en 
större andel av de längre – och därmed synligare – artiklarna, de utgör åtta procent 
av dessa artiklar, mot fyra procent av det totala antalet artiklar. Även Elithändelserap-
porterna utgör en större andel av de längre artiklarna än av notiserna och Kommenta-
rerna finns som sagt i princip bara som längre artiklar.

Vilka diskurstyper är det då sammanfattningsvis som syns mest?  Drygt hälften 
av materialet i sin helhet består av notiser, medan ungefär tre fjärdedelar av Lägesrap-
porterna gör det. Lägesrapporterna utgör dock ändå fortfarande störst andel av de 
längre artiklarna, men de är inte på samma sätt dominerande där. Bland de längre 
artiklarna, de artiklar som tar upp störst plats på sidorna och ligger centralt placerade 
där, utgör Lägesrapporter en tredjedel. Elithändelserapporter och Kommentarer ut-
gör vardera drygt 20 procent, följt av På plats-narrativer och Katastrofhändelserap-
porter som utgör cirka 10 procent var. Ett annat tecken på synlighet och dominans på 
sidan är bildförekomst. Endast 13 procent av de artiklar som uppvisar diskurstypen 
Lägesrapport har bild (se tabellbilaga, tab. C). Motsvarande siffror är 24 procent för 
Katastrofhändelserapporterna, 31 procent för Elithändelserapporterna, 52 procent 
för Kommentarerna, 83 procent för På plats-narrativerna och 100 procent för Bild-
notiserna. Lägesrapporter är alltså på detta sätt inte alls lika synliga som de övriga 
diskurstyperna. Citatnotiserna inkluderar aldrig bild, men är istället särskilt synliga 
genom den grafiska tyngdpunkten på och storleken hos själva citaten.8 Lägesrappor-
ter är alltså på detta sätt inte alls lika synliga som de övriga diskurstyperna. De är rela-
tivt sett ofta notiser, de ligger därmed relativt ofta i marginalen och även om de utgör 
en stor del även av de längre, mer centralt placerade artiklarna, så har de mycket mer 
sällan bild, jämfört med de andra diskurstyperna. 

Tendenser till skillnader relaterat till diskurstyper och regioner
Utifrån hur olika länder/regioner framstår i de artiklar som diskuterats som exempel på 
diskurstyper, framträder tendenser till olika sätt att behandla skillnad/likhet i de olika 
typerna. Samtidigt antyds att representationen av skillnader/likheter gällande framför 
allt nationalitet och kön ser olika ut i artiklar som behandlar olika regioner. En presup-
position är till exempel att kön inte är ett problem i europeiska länder (Ungern, Rumä-
nien, Transsylvanien), medan det är det i Indien. I transsylvanienartikeln handlar det 
dessutom inte så mycket om annanhet gentemot ”oss”, som om en relativ annanhet 
mellan flera i samma trakt (utomlands) boende folkslag. I artikeln om Indien handlar 
det mer om ett implicerat förhållande mellan ”dem” i Indien och ”oss” i Sverige. En 
liknande implikation finns i en På plats-narrativ om Tunisien som analyseras i kapitel 
6, vilket kan tala för att en orientalismdiskurs orsakar en starkare exotisering i På plats-
narrativer från sydöstligare områden än i dem från europeiska länder.

8 Det förekommer dock en bild i relation till en Citatnotis i ett fall, men detta fall är registrerat 
i kombinationskategorin och utgör en kombination mellan Citatnotis och Bildnotis.
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I Elithändelserapporten kan en naturaliserande tendens när det gäller föreställ-
ningar om kön iakttas.  Det sägs aldrig att männen i artiklarna är män, att så gott som 
enbart män ändå skildras framstår som normalt. Denna tendens är sammankopplad 
med tilltalet i diskurstypen. Tilltalet förutsätter att publiken och avsändaren är på 
samma våglängd. Publiken behöver inte få dessa självklarheter förklarade eller moti-
verade för sig, bara upplysas om de senaste händelserna i denna bekanta och oifråga-
satta sfär. Detta kan jämföras med På plats-narrativens diskurstyp där förhållanden 
behöver förklaras (vilket inte hindrar att På-platsnarrativen verkar naturaliserande på 
andra sätt). Båda de Elithändelserapporter som refererats ovan var kopplade till Väst-
europa, till Västtyskland respektive EU (inklusive Sverige). I en annan Elithändelse-
rapport, en artikel om Mellanöstern i DN (tis 10/11 1987), är nationalitet/etnicitet 
mer framhållet än i de västeuropafokuserade artiklarna. Detta kan bero på att artikeln 
om Mellanöstern skildrar Arabförbundets toppmöte, ett möte där representanter för 
många olika länder ingår, men skulle också kunna ses som en tendens till hur olika 
delar av världen beskrivs.

I Katastrofhändelserapporterna är stilen särskilt framträdande. Fixeringen vid 
siffror och andra liknande fakta i den språkliga framställningen samspelar samtidigt 
med tilltalet och perspektivet. I tilltalet framstår det som förklaras som enkelt att 
förklara med hjälp av siffrorna. Inga lärande tilltal behövs. I perspektivet på det An-
dra landet framstår det som liggande i en nyhetsvärld, där katastrofer kontinuerligt 
inträffar – och enkelt kan förklaras med siffrorna. Det spelar inte så stor roll i vilket 
annat land katastroferna inträffar, som att de inträffar i ett annat land. Texterna karak-
täriseras inte av höjda ögonbryn, av känslomässiga kommentarer eller uttryck, snarare 
tvärtom. I en Katastrofhändelserapport om ett bombdåd i Nordirland (DN mån 9/11 
1987) ges dock mer ingående information om offer än i de artiklar från Bangladesh 
och Saudiarabien som gåtts igenom ovan. I Nordirland-artikeln förekommer även 
politiska kommentarer som kontextualiserar händelsen. Något som också kan iakttas 
i relation till det tillika västliga USA i artikeln om Saudiarabien.

I Lägesrapporterna förekommer särskilt många kopplingar till andra diskursty-
per. Det ligger i denna typs natur, då den ju består av sammanvävningar av olika med-
delanden/textstycken och/eller är korta och därmed kan vara något otydliga i referen-
sen till sin dominerande diskurstyp. Med dessa kopplingar till andra typer följer också 
vissa dominerande sätt att förhålla sig till skillnader, vilket bland annat kan utläsas 
i perspektivet. Representationen av skillnader kan därför antas vara mest varierad i 
Lägesrapportens diskurstyp. I de exempel som studerats ovan förekom dels ett västa-
frikanskt land – Nigeria – vilket skildrades främst genom beskrivningar av hur andra, 
främst västliga, länder förhöll sig till händelserna där, dels ett västasiatiskt land – Sri 
Lanka. Båda dessa regioner ligger relativt långt ifrån Sverige. I Nigeria-artikeln op-
positionerades i princip Nigeria mot västvärlden och i Sri Lanka-artikeln fick många 
skillnader plats på den lilla yta som notisen upptog. I båda dessa fall motverkar den 
kortfattade stilen hos Lägesrapporterna ett utpräglat exotiserande, som annars verkar 
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ligga på lur. I den Lägesrapport om Guatemala, som också kort refererats, bryter dock 
ett exotiserande perspektiv igenom den kortfattade stilen på sina ställen och även i Sri 
Lanka-artikeln bryter det igenom i den märkliga rubriken ”Tamilsk tigrinna dödad i 
strid”.

Kommentarer lyfter med sitt antropologiskt analytiska perspektiv gärna fram 
skillnader. Dock förekommer i regel inte den typ av målande beskrivning av skill-
naderna som bidrar till exotisering hos På plats-narrativerna. Världen är i Kommen-
tarerna främst ett tolkningsobjekt och det är framför allt den politiska världen som 
behandlas. Att världen är ett tolkningsobjekt betyder dock inte i sig att skillnader be-
höver fokuseras. I de exempel som diskuterats ovan lutar artikeln om Venezuela mot 
exotisering, medan artikeln om Irak-USA-FN inte innehåller lika många dylika drag 
och till yttermera visso fungerar olika gällande USA-FN och Irak. Irak är i texten mer 
det Andra, USA och FN mer det Normala. Är detta en tendens som betyder att re-
gioners geografiska och föreställda kulturella avstånd spelar in i hur mycket skillnader 
fokuseras, även inom en diskurstyp? Det verkar troligt. Ytterligare diskussion kring 
detta fenomen förekommer i de följande kapitlen .

När Tyskland dyker upp i en Bildnotis är den skillnad som i slutändan framstår 
som mest framlyft en kufiskhet, som alltså befinner sig någonstans på dimensionen 
normal/knasig. Samtidigt genomsyras texten av en rad beskrivningar av hur det ord-
nas för svanarna som skulle kunna kopplas till föreställningar om väst (kontra öst/
syd). Ser man enligt Halls (1997a) idé om hur bilder ackumulerar mening till hela 
veckans utbud av Bildnotiser i Metro förstärks denna tendens av att den ”tyska” no-
tisen sticker ut från de andra i det att den behandlar något positivt, medan de andra 
”öst-sydliga” notiserna behandlar negativa händelser. Det från Sverige avlägsna Syd-
korea framträder dessutom förknippat med förnedring (äggkastningen), vilket kon-
trasterar mot den lite gulliga knasighet som kopplas till Tyskland.

Vissa tendenser till mönster när det gäller framhållande av skillnad i relation 
till olika regioner i Citatnotiser kan urskiljas, men materialet är mycket litet. Tre av 
Citatnotiserna skiljer ut sig från de andra i det att de omfattar mer av ett den viktiga 
världen-perspektiv. Dessa kan alla kopplas till stora nationer som Ryssland och USA. 
I USA-citaten uttalar sig också amerikaner om andra länder och ett annanhetsfoku-
serat perspektiv hamnar på detta sätt på dessa länder. I övrigt är citaten mer direkt 
exotiserande. En del är det till såväl innehåll som form, medan andra bara är det till 
formen. Särskilt Indien exotiseras. En särskild exotisering av Indien och ett relativt 
ivrigt framhållande av skillnader i omgivande länder som Bangladesh och Sri Lanka 
förekommer också i de exempel på andra diskurstyper som gåtts igenom ovan. Över-
lag sker en nationsanknuten spektakularisering av världen i Citatnotiserna. Det är 
dock bara män som framträder i det Citatnotis-material som undersökts här och kön 
framhålls aldrig. På detta sätt liknar Citatnotiserna Elithändelserapporter och Kom-
mentarer, medan de skiljer sig från På plats-narrativer och Bildnotiser när det gäller 
denna typ av skillnad.
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5. ANATOMI, KARTOGRAFI OCH 
ANTROPOLOGI. 
UTRIKESSIDORNA 1987, 1995 OCH 2002 

Om jag får återknyta till herr Hagners brev. Skall vi specialisera oss på vissa 
områden…om nu exempelvis Asien är ett område, eller skall vi ha som mål-
sättning att skaffa en allmän överblick över hela vårt klot.
Han vände sig mot Hans-Christian, hos vilken han inte tyckt sig få det stöd 
han väntat. Hans-Christian tryckte sitt pekfinger mot ett vitt korn på bordet. 
Om det är salt föreslår jag specialisering, om det är socker överblick, tänkte 
han och smakade. Det smakade ingenting.

Ur Göran Tunströms De heliga geograferna, s 171

Det som händer på utrikessidorna kommer nu att stå i fokus. Med detta menar jag 
inte bara vilka händelser som rapporteras där vid de olika nedslagspunkterna, utan 
också  – och snarare – vad som händer med diskursordningen. Ser den olika ut vid 
olika tidpunkter? Kan dess konstitution och de eventuella skillnader som framträder 
mellan olika tidpunkter länkas till särskilda praktiker när det gäller representationer av 
regioner respektive representationer av kön? Utrikessidornas samhällen ska här kart-
läggas. Vilka bor där? Vilka bor var? Vilka bor i samhällets mitt respektive samhällets 
utkant och vilka har eventuellt blivit uteslutna? Var placerar sig vidare samhällets mitt 
respektive utkant? Detta kommer inledningsvis att gås igenom årtal för årtal.

För varje årtal presenteras ett avsnitt som kallas ”Världsordningen”, innan diskussio-
ner kring diskursordning, region och kön tar vid. Världsordningen och diskursordningen 
kan egentligen inte skiljas från varandra. Ingenting kan, i ett Foucault-inspirerat diskur-
steoretiskt perspektiv, som sagt, ha mening utanför diskurserna, allra minst hela världen 
(se Hall 1997b:44). Här görs dock en åtskillnad då begreppet diskursordning används för 
just utrikessidornas diskursordning; hur denna är organiserad internt av de diskurstyper 
som framträder där, samt i viss mån även externt gentemot andra närliggande diskurs-
ordningar. Världsordningen, i sin tur, refereras här främst i relation till förändringar i 
den övergripande maktbalansen i världen och mer specifikt till de områden som ligger 
geografiskt och föreställt kulturellt nära Sverige. Det är en kortfattad och förenklad bild 
som målas upp i relation till tidningssidorna, för att bidra med en tidsmässig geopolitisk 
kontext. Efter den årtalsuppdelade presentationen följer några avsnitt där relationerna 
mellan kön, regioner och diskurstyper diskuteras i tur och ordning gällande alla nedslags-
punkterna, så att såväl stabilitet som förändringar i diskursordningen kan belysas.
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Innan de olika årtalen gås igenom måste dock först något sägas om den indel-
ning i regioner som har gjorts för att göra studien av representationer av människor 
från olika håll i världen hanterbar. Indelningen har styrts av dels den traditionella in-
delningen i världsdelar, såsom exempelvis Afrika, dels av vilka benämningar på svens-
ka för områden inom världsdelarna som finns upptagna i Nationalencyklopedin, så-
som exempelvis Västafrika, men också av teorier om betydelser av representationer av 
regioner och då främst Saids (1978/1995) idéer om orientalismen, vilket tillsammans 
med argument från Nationalencyklopedins indelningar gjort att Mellanöstern och 
Nordafrika betraktas som en region. Dessutom har de årtal som undersöks, eller kan-
ske snarare orsakerna till att de valts ut, fått styra såtillvida att Sovjetunionen, som 
spänner över två världsdelar, betraktas som ett område 1987 och att motsvarande 
område bibehålls och kallas för före detta Sovjetunionen 1995 och 2002. Av samma 
anledning finns Östeuropa som region i min uppdelning vid alla de undersökta ned-
slagspunkterna. Mina intryck från behandlingen av materialet i den kvantitativa de-
len av undersökningen har också inverkat på indelningen. 

Det finns inget naturligt i den indelning som har gjorts. Jag tror dock att jag 
genom en kombination av de anledningar som angivits definierat regioner som verk-
ligen har relevans för skillnader och likheter mellan platsspecifika aspekter inom ma-
terialet. I figur 3 presenteras den indelning som har gjorts. Denna inkluderar även ett 
antal kategorier som omfattar kombinationer mellan regioner. Dessa kategorier utgör 
främst kombinationer mellan väst och andra regioner. De har konstruerats utifrån att 
huvudsakligen dylika kombinationer utkristalliserat sig i materialet. Jag har samtidigt 
ansett det vara av särskilt intresse att registrera i vilken mån Sverige förekommer i 
kombination med andra länder i materialet, trots att detta förekommer relativt säl-
lan, eftersom Sverige utgör själva utsiktspunkten i den svenska utrikesjournalistiken. 
Kategorin ”Övrigt” omfattar främst icke platsbestämda internationella artiklar samt 
artiklar som utspelar sig i rymden.1

1 Grönland, som geografiskt brukar räknas till Nordamerika, men som politiskt räknas till 
Damark har, bland annat på grund av denna kluvenhet, klassats som en egen region.
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Figur 3. Regionsindelning2

I presentationen av förekomsten av olika regioner i materialet vid de olika nedslags-
punkterna används modifierade världskartor. Som utgångspunkt för dessa kartor 
har en ”omodifierad” karta använts (fig. 4). Denna karta har, för att skildra förhål-
landet mellan ländernas storlek i ursprunglig samt modifierad variant, förstorats (till 
1153%), sedan har respektive region dragits ner till att motsvara samma andel av sin 
ursprungliga relativa storlek på kartan som den motsvarar i representationen på ut-
rikessidorna. På kartan anges procentsiffror som motsvarar regionernas andel av det 
totala antalet artiklar på utrikessidorna det aktuella året. Eftersom regionerna på ur-
sprungskartan är olika stora   kommer på detta sätt en region som upptar exempelvis 
tolv procent av materialet på utrikessidorna att kunna se större ut än en som upptar 

2 De länder som listats under respektive region är de som är urskiljbara på de flesta världskartor 
och som räknas upp i beskrivningar av olika regioner i bland annat Nationalencyklopedin. 
Det finns många oklarheter gällande bland annat suveräniteten av många olika länder och/
eller andra områden. Denna uppräkning gör inte anspråk på att vara heltäckande i detta 
avseende, bara på att ringa in och avgränsa regioner.
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exempelvis 16 procent av samma material. Den bild som de modifierade kartorna ger 
är sammanfattningsvis en bild av hur representationen av respektive region på utrikessi-
dorna förhåller sig till den andel samma region upptar på en traditionell världskarta. Om 
varje region skulle förekomma på utrikessidorna till lika stor andel som den andel 
de ytmässigt tar upp på världskartan så skulle alltså inte förhållandena mellan regio-
nerna förändras alls på de modifierade kartorna. Figur 4 visar regionsindelningen på 
en omodifierad karta.

Figur 4. Världskarta, regionsindelning

Källa: ”Ut Library Online” (www.lib.utexas.edu),  ”Standard Time Zones of the World” (2001).

Kombinationsregionerna och ”Övrigt”-kategorin skildras på de modifierade kartorna 
enligt framställningen i figur 5:

Figur 5. Regionsindelningens övriga kategorier3

3 Regionsidelningens ” övriga kategorier” placeras i det kommande i de modifierade 
varianterna av kartan så att USA+annan region befinner sig intill det område USA upptar 
på grundkartan, så att Sverige+annat land befinner sig insprängt i det område som utgörs 
av Sverige inom Västeuroparegionen på grundkartan och så att de båda övriga kategorierna 
befinner sig längst ner på kartan, där det annars är tomt.
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1987

Världsordningen
1987 placerar sig tidsmässigt i det kalla krigets slutskede, men att det verkligen var 
kalla krigets slutskede kunde man förstås inte veta då. Vad man visste var dock att 
förhållandena börjat ändras sedan Michail Gorbatjov tillträdde som sovjetisk parti-
chef 1985. En stagnerande sovjetekonomi kombinerad med Gorbatjovs strävan till 
reformer ledde till en militär ”avspänning” efter perioden av det så kallade ”andra 
kalla kriget” 1979–1985, då situationen var särskilt spänd (www.ne.se, ”kalla kriget”, 
läst 26/2 2004).4

Man brukar säga att det kalla kriget pågick från åren omedelbart efter andra 
världskrigets slut till 1989/1990. Kalla kriget associeras med begrepp som järnridån, 
terrorbalans, Berlinmuren, Kubakrisen, heta linjen och stjärnornas krig (SDI). Det 
nationifieras i form av USA och Sovjetunionen, men är på en bredare nivå associerad 
med försvarsallianserna NATO/Atlantpakten och Warszawapakten. Gränsen mellan 
dessa pakter symboliserades framför allt av Berlinmuren som kom till 1961 mellan 
Väst- och Östberlin i det delade Tyskland, som sedan 1949 bestod av Västtyskland 
respektive Östtyskland. 1987 stod Berlinmuren fortfarande kvar. Kalla kriget blev 
aldrig till något direkt materiellt krig mellan USA och Sovjetunionen, däremot stöd-
de de respektive unionerna motsatta sidor i diverse väpnade konflikter.

I övrigt kan nämnas att 1987 hade Sovjetunionen sedan 1979 ockuperat Af-
ghanistan och att  apartheidsystemet fortfarande rådde i Sydafrika, lagstadgat sedan 
1948, men med äldre anor än så. Dessutom pågick sedan 1980 kriget mellan Iran 
och Irak. USA förhöll sig officiellt neutralt till detta krig men gav vapenstöd till Irak, 
liksom – i strid med sin egen officiella politik - även till Iran, vilket avslöjades i den så 
kallade Iran-contras-affären 1986. Sovjet stödde Irak. I Europa stod Sverige samtidigt 
1987 fortfarande utanför EU.

På tidningsagendan denna vecka
Det förekommer givetvis en mängd olika händelser från en mängd olika länder på ut-
rikessidorna den undersökta veckan 1987. Här återges kort några av dem som fram-
träder i flest artiklar och som tar upp störst plats på sidorna.

På tidningsagendan denna vecka uppträder: bomb på Nordirland, ”protester” och 
strider mellan tamiler och singaleser i Sri Lanka, Arabförbundets toppmöte i Jordanien, 
val i Tunisien, USA-Nicaragua – tal om förhandlingar om/med den USA-stödda Cont-
ras-gerillan, ”protester” och oppositionsledare som grips i Bangladesh, folkomröstning 

4 NE.se är Nationalencyklopedin på nätet. Informationen återfinns under underrubrikerna 
”Kalla krigets slut” respektive ”Tolkningar”. Författare: Hans Albin Larssson.
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om kärnkraft (bl a) i Italien, Sveriges utrikesminister Sten Anderssons resa till Kuba (samt 
till Venezuela och Nicaragua), ett uppmärksammat VM-schack i Spanien, ”myteri” på 
ett fängelse i Frankrike, rapporter om hotande svält i Etiopien, Norges ambassad i Tjeck-
oslovakien avlyssnad, bomb i Libanon, CDU-kongress i Västtyskland, svenskar gisslan i 
Angola – sedermera frisläppta – samt andra rapporter om strider i samma region. 

Diskursordningen 
1987 är Lägesrapporten den helt dominerande diskurstypen. Den står för 57 pro-
cent av artiklarna på utrikessidorna (se fig. 6). Den näst mest frekventa diskurstypen 
är Elithändelserapporten som motsvarar 17 procent av artiklarna. Sedan följer Kata-
strofhändelserapport och Kommentar med åtta procent vardera och På plats-narrativ 
med sex procent.5 

Figur 6. Fördelning av Diskurstyper 1987 (%)

n=310

Lägesrapporternas dominerande roll i materialet dämpas dock något om man, som 
diskuterades i kapitel fyra, tar artiklars längd samt förekomst av bild i beaktande. Lä-
gesrapporterna utgör som sagt 57 procent av antalet artiklar, men de förekommer of-
tare än andra diskurstyper i form av notiser – de upptar alltså relativt liten yta på detta 
sätt – och de har mer sällan än andra diskurstyper bild – vilket också det minskar 

5 Fyra procent av artiklarna utgörs av kombinationer av olika diskurstyper.
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deras synlighet på utrikessidorna. Lägesrapporterna ligger alltså relativt ofta bildlösa 
i marginalen av sidorna. De förekommer dock även relativt ofta (i 27 % av fallen, se 
tab. 8, kap. 4) som större artiklar, så de är synliga också mitt på sidorna och kan ta upp 
relativt stor plats, men då sällan med bild. I övrigt kan det konstateras att På plats-nar-
rativerna utgör en större andel av materialet 1987 än i materialet i stort (jämför tab. B i 
tabellbilagan) samt att vare sig Bildnotiser eller Citatnotiser förekommer alls detta år. 

Utrikesvärldens karta och befolkning

Utrikesidornas världskarta
En världskarta konstruerad utifrån utrikessidornas representation av världen, såsom 
beskrivits tidigare, den undersökta veckan 1987, återges i figur 7:

Figur 7. Utrikessidorna som världskarta 1987. Förekomst av Regioner i andel artiklar (%)

n=310

Kartan i figur 7 visar att en stor del av rapporteringen på utrikessidorna kommer från 
Västeuropa. Ungefär en fjärdedel av artiklarna behandlar länder från detta område 
(24%). Detta år förekommer Storbritannien inklusive Nordirland, Norge, Frankrike, 
Italien, Västtyskland, Spanien, Irland, Österrike, Sverige, Danmark, Finland och Ne-
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derländerna. Västeuropeiska länder som inte förekommer (annat än möjligen i kom-
binationer med andra regioner eller i internationella sammanhang) är Island, Belgien, 
Portugal, Luxemburg och Grekland. Näst störst andel artiklar i materialet kommer från 
Mellanöstern och Nordafrika (16%). Många av dessa artiklar behandlar det arabiska 
toppmötet i Jordanien och valet i Tunisien denna vecka. Något mindre än en tiondel 
(8%) av materialet utgörs av artiklar om Sovjetunionen. Nordamerika – vilket i princip 
motsvarar USA – utgör dock en större del av materialet ifall man inkluderar artiklar 
som behandlar interaktion mellan (eller annan sammankoppling)  av USA och någon 
annan region (5+8=13%). En del av dessa kombinationer gäller dock förstås USA och 
Sovjetunionen. Västasien förekommer liksom Sovjetunionen i 8 procent av materialet, 
medan Afrika utom väst- och nord- följer efter på 6 procent. Östeuropa, Centralamerika 
och Västindien samt Östasien förekommer alla i mellan fyra och fem procent av mate-
rialet, medan Sydamerika, Sydöstasien och Oceanien knappt syns alls på kartan i figur 
7. Andra kombinationer av regioner, än de redan nämnda kombinationerna med USA, 
förekommer i väldigt liten grad, liksom de artiklar som klassats som ”övrigt”. Grönland 
förekommer inte alls i materialet. Dess stora landmassa är utraderad från kartan.

Anthropos – människan
I många språk sammanfaller ordet för människa med ordet för man. Detta gäller 
också i stor utsträckning för utrikesjournalistikens representationer. Som figur 8 visar 
är andelen artiklar som inkluderar män mycket större än andelen artiklar som inklu-
derar kvinnor.

Figur 8. Fördelning av Kön i texterna 1987 (%)

n=310
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Män finns med i texten i sammanlagt 77 procent av artiklarna. Kvinnor däremot fö-
rekommer endast i 16 procent av artiklarna. Män förekommer vidare ensamma, utan 
kvinnor i 63 procent av artiklarna, medan kvinnor förekommer utan samtidig manlig 
representation i endast två procent av artiklarna. Kvinnor utan män förekommer alltså 
nästan aldrig. I ungefär 17 procent av artiklarna kan kön inte utläsas på de personer som 
finns representerade i texterna; de förekommer utan namn, ofta i form av gruppbenäm-
ningar som ”militärer”, ”demonstranter” och liknande, eller som i Katastrofhändelserap-
porterna som ”5 amerikaner”, ”62 italienare” och så vidare. I många fall, som till exem-
pel när det gäller ”militärer” eller ”präster” kan man anta att främst – eller enbart – män 
åsyftas, men då detta inte framstår som helt klarlagt har dylika gruppbeteckningar klas-
sats som att kön inte kan avgöras. Representationen av män i materialet är alltså snarare 
underskattad än överskattad. I cirka tre procent av artiklarna finns det över huvud taget 
inga personer med. Dessa artiklar handlar ofta om stater på en icke-personifierad nivå, 
men de kan också handla om djur, byggnader, naturfenomen och annat.

När det gäller representation av kön i bild så bör man först och främst notera 
att endast 23 procent av materialet är bildsatt detta år (se tab. D i tabellbilagan). Män 
förekommer på totalt 62 av de 72 bilderna (20 % av alla artiklar 1987, se tab. D i 
tabellbilagan). Kvinnor förekommer på 14 bilder (4,5 % av alla artiklar 1987). Av 
dessa 14 bilder inkluderar elva stycken (3,5 % av alla artiklar) också män. Kvinnor fö-
rekommer som ensamt motiv på endast tre bilder, vilket motsvarar knappt en procent 
av det totala antalet artiklar 1987. Män däremot förekommer utan kvinnor på 51 bil-
der, vilket motsvarar 16 procent av artiklarna. I övrigt finns en bild med där kön inte 
kan avgöras och sex bilder som inte inkluderar några personer, till exempel en bild på 
New Yorks silhuett. Sammanfattningsvis befolkar män utrikessidorna i mycket högre 
grad än kvinnor i såväl texter som bilder.

1995

Världsordningen
Svunnen är den tid då jordytan kunde skäras upp i tre delar: den första värl-
den, som var kapitalistisk, den andra världen, som var socialistisk, samt den 
tredje världen, som var föremål för den kapitalistiska eller socialistiska värl-
dens välmenande utvecklingsinsatser. Föråldrad är även den karta där aktörer-
na på den världspolitiska arenan bestod av nationalstater, var och en suverän 
och bemyndigad att besluta över sin politiska och ekonomiska framtid.

(Jonsson 2001:9)

Hardt och Negri (2000:xiii) skriver att de mest centrala delarna i transformationen av 
världsordningen efter andra världskriget och efter 1989/1990 utgörs av förändringar i 
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förhållandena mellan den första, den andra och den tredje världen. De har kastats om 
så att vi nu återfinner den första världen i den tredje, den tredje i den första, medan 
den andra knappast återfinns alls. År 1995 har kommunismen som man brukar säga 
”fallit”, Berlinmuren har ”fallit”, eller järnridån har ”gått upp” och Sverige har gått 
med i EU. Berlinmuren ”föll” 1989 efter demonstrationer i Östtyskland och efter det 
att den östtyska ledningen, först något tveksamt, men ändock verkligen kungjort att 
deras gränser var öppna för utresa. Sommaren omedelbart före dessa händelser hade 
Michail Gorbatjov vid ett besök i Bonn lovat att alla stater skulle ha oinskränkt rätt att 
välja politiskt och socialt system (www.ne.se, ”kalla kriget”, läst 26/2 2004).6 Sovjetu-
nionen ”föll” 1991 samtidigt som hela Warszawapakten upplöstes. Detta brukar ofta 
karaktäriseras som kommunismens sammanbrott. Man kan se det som att inte bara 
hela östra Europa, utan även hela västra Europa i och med dessa processer genomgick 
en revolution (se Olsson 2002:93). Dessutom ändrades den berömda maktbalansen 
helt i världen. 1995 existerade inte längre USA och Sovjetunionen som de två polari-
serade supermakterna, som dominerade världsordningen under det kalla kriget. Istäl-
let fanns USA, Nato och en ny rysk federation, som var mindre än Sovjetunionen och 
splittrad av självständighetssträvanden i olika områden, men ingen Warszawapakt. 
Samtidigt fanns ett Europa i vilket ingen av de forna öststaterna var integrerad i EU 
(utom Östtyskland som ju med det forna Västtyskland numera kallas för Tyskland) 
och som var starkt påverkat av krigen på Balkan, där det forna Jugoslavien splittrats i 
olika delar vars gränser och anspråk vid denna tidpunkt fortfarande var en tvistefråga. 
I Sydafrika hade samtidigt apartheidsystemet avskaffats sedan det tidigare nedslags-
året 1987 och Nelson Mandela var 1995 landets president.

I Sverige hölls en folkomröstning om EU-medlemskap den 13 november 1994, 
precis ett år före den vecka 1995 som undersöks här. Folkomröstningen var relativt 
jämn, men Ja-sidan segrade och efter knappt två månader var Sverige medlem. Att 
Sverige gått med i EU 1995 har knappast någon större inverkan på situationen i Eu-
ropa och i vilken mån det har påverkan på situationen i Sverige vid denna tidpunkt då 
vi varit med cirka tio månader kan diskuteras. Det står i alla fall klart att man i Sverige 
nu måste se på Sverige på ett annat sätt, liksom man måste revidera synen på EU och 
i förlängningen på hela Europa. EU är numera till exempel inte ”de” utan ”vi”. Fast 
kanske inte lika mycket ”vi” som Sverige…

Jugoslavien existerade som nation 1918-1991. Numer är det forna riket upp-
delat i Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Makedonien, Serbien och Montenegro samt 
Slovenien, men denna uppdelning och framför allt dess gränser var fortfarande före-
mål för diskussion i slutet av 1995. Fredssamtal pågick i bland annat i Dayton i USA 
och åtal gällande brott begångna under krigen i fd Jugoslavien förbereddes samtidigt i 
den internationella krigsförbrytartribunalen i Haag.

Mellan de två nedslagspunkterna 1987 och 1995 har också gulfkriget ägt rum. 
Det pågick 1990-1991 och började med att Irak ockuperade Kuwait, som de även ti-

6 Underrubrik ”Kalla krigets slut”. Författare Hans Albin Larsson.
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digare gjort anspråk på. FN beordrade direkt vapenembargo och ekonomiska sanktio-
ner mot Irak och sedermera gick den USA-ledda FN-koalitionen till militär offensiv 
i den så kallade Operation Ökenstorm. ”USA var pådrivande bakom FN:s kraftfulla 
agerande. Det kalla krigets slut skapade förutsättningar för ett enat FN. Västmakterna 
vägrade acceptera den förskjutning av maktbalansen som Iraks annektering av Kuwait 
innebar. Den sågs som ett hot mot stabiliteten i området och därmed mot oljeförsörj-
ningen. Formellt framfördes dock inte oljan som skäl till den enorma kraftsamlingen 
mot Irak” (www.ne.se, ”Kuwaitkriget”, läst 26/2 2004).7  Den nya världsordningen 
efter kalla krigets slut kan i och med gulfkrigets utgång karaktäriseras bland annat av 
att USA numer pulvriserar sina fiender med oerhörd kraft och med minsta möjliga 
egna förluster (se Nohrstedt & Ottosen 2000:265). Karaktäristiskt är också att fram-
för allt USA vid upprepade tillfällen agerar utan FN-mandat (aa s 266).

På tidningsagendan denna vecka
Några av de händelser som framträder i flest artiklar och som tar upp störst plats på 
utrikessidorna 1995 återges här för att ge en bild av vad som fanns på tidningsagen-
dan den undersökta veckan.

På tidningsagendan den undersökta veckan uppträder: brand i kärnkraftverk i 
Vilnius, efterspel till hängningar i Nigeria, samväldet har möte i Nya Zeeland, för-
handlingar om fd Jugoslavien både där och i Dayton i USA samt planering av rätt-
tegångar i krigsförbrytartribunalen i Haag, Jenin blir självständigt (Israel-Palestina), 
bomb i Saudiarabien mot amerikansk militärförläggning , val i Algeriet, politisk 
mutskandal i Sydkorea, socialdemokratisk partikongress i Tyskland, budgetkonflikt 
i USA, efterspel till mordet på premiärminister Yitzhak Rabin i Israel, rapport om 
att ledaren för Tamilska Eelams befrielsetigrar – Akila – dödats i Sri Lanka, politisk 
turbulens inför val av ny Nato-chef, uppror i grekiskt fängelse, val i Guatemala, (fej-
kad) kidnappning i Guatemala, val i Polen, sprängattentat mot litauisk tidning (utan 
döda), lavinolycka i Nepal, Rysslands president Boris Jeltsin ligger på sjukhus, stor-
strejk i Bangladesh, prinsbröllop i Danmark, hovskandal i England, svensk FN-soldat 
vådaskjuten till döds i Bosnien samt spädbarnshandel i Moldavien.

Dessutom pågår bland annat en internationell konferens om barn och krig i 
Elfenbenskusten, men bara en artikel rapporterar om denna (Metro tisdag). Samma 
sak gäller upplopp som dödade fyra på Tahiti (Metro onsdag). Även en plankrasch i 
Nigeria (77 döda) och oroligheter i Burundi skrivs det mycket lite och kort om.

Diskursordningen. En ny sidavgränsning, en ny diskurstyp
Sveriges EU-medlemskap kommer 1995 till uttryck i DN:s struktur på så vis att det 
nu finns en ny sidvinjett som placerar sig någonstans mittemellan inrikes och utrikes 
och som ofta förekommer omedelbart före utrikessidorna i tidningen. Denna nya 

7 Underrubrik ”Nervspel och kraftsamling”.  Författare Beatrice Zeidler-Blomberg.
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sidvinjett är ”Politik/EU”. Där placerar sig artiklar som har med EU att göra och 
som tidigare kanske skulle ha legat på utrikessidorna. EU utgjorde emellertid inte nå-
gon nämnvärd del av utrikesbevakningen 1987 och det mesta på Politik/EU-sidorna 
1995 har en svensk vinkling och/eller handlar till den dominerande delen om Sverige. 
Samma sak gäller för Svenska Dagbladet där varje dag en sida kallad ”Politik. Europa” 
förekommer. I vinjetten är Politik skrivet i stor stil och Europa i mindre. Artiklarna på 
dessa sidor i SvD handlar också mest om Sverige.

En annan formmässig skillnad jämfört med 1987 är att antalet artiklar utan 
platsmarkörer ökat, särskilt i Svenska Dagbladet. Det som åsyftas här är den typ av 
platsmarkör som i regel återfinns som en inledning till ingressen, eller omedelbart 
före brödtexten i artiklar där ingress saknas. Platsmarkörerna består vanligen av en 
ort som utgör avsändarort, men kan också framträda i form av nationer och regioner. 
Även i den nya tidningen Metro förekommer många artiklar utan platsmarkörer. Där 
finns ett mönster i det att de längre artiklarna saknar platsmarkörer, medan noti-
serna nästan alltid inleds med sådana. Kanske kan det minskade antalet platsmarkörer 
bero på att antalet korrespondenter minskat. Metro, som har få platsmarkörer har ju 
till exempel inga egna utrikeskorrespondenter alls. Ett samband kan åtminstone anas 
mellan det minskade antalet platsmarkörer och det faktum att det 1995 kan utläsas ur 
materialet att en korrespondent ofta sitter på en plats, men skriver om många andra. 
Christian Palme, som på tidningssidorna i DN tituleras ”DN:s korrespondent” skri-
ver exempelvis samma dag (lör 18/11) om såväl förhandlingarna om fd Jugoslavien 
i Dayton, USA och om det polska valet. Båda dessa artiklar saknar platsmarkör. Det 
framstår genom signeringen ”DN:s korrespondent” dock som om han befann sig på 
båda platserna. På ett liknande sätt skriver till exempel Fredric Braconier i Svenska 
Dagbladet (tors 16/11) samma dag om händelser i fd Jugoslavien och krigsförbry-
tartribunalen i Haag samt om valet i Polen. Båda artiklarna saknar platsmarkörer. 
Braconier betitlas dock inte explicit korrespondent, men att artiklarna signeras med 
hans namn ger intryck av att tidningen har en korrespondent på platsen. Ett flertal 
andra journalister står också bakom artiklar som saknar platsmarkör och dessutom 
förekommer det också ofta att journalister rapporterar från en plats, medan en närva-
rande platsmarkör anger en annan plats (jämför Hannerz 2004b:1, 2004a:5f ).

1995 förekommer en mindre andel På plats-narrativer än 1987. Denna diskur-
styp uppträder till och med i färre antal artiklar detta år, trots att det totala antalet 
artiklar ökat från 310 till 399 stycken. Det större antalet artiklar motsvaras ungefär av 
artiklarna i den nya tidningen Metro. I Metro finns inga På plats-narrativer. 
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Figur 9. Fördelning av Diskurstyper 1995 (%)

n=399

Elithändelserapporterna upptar en något större andel av materialet 1995 än 1987, 
19 procent jämfört med 17 procent. Katastrofhändelserapporterna motsvarar samma 
andel av materialet detta år som 1987, nämligen åtta procent. Kommentarerna har 
dock ökat sin andel något från åtta till elva procent, medan Lägesrapporterna mins-
kat från 57 till 52 procent. Kanske ser vi början till ett skifte i journalistiken här, ett 
undanträngande av de klassiskt torftiga nyhetstexterna, av telegrammen – som ofta 
uppträder i form av Lägesrapporter –  med sin alltigenom objektiva yta, till förmån 
för de mer uttalat subjektiva, analyserande och värderande Kommentarerna. På plats-
narrativerna – med sina målande texter som ofta innehåller ett explicit författarjag 
och därmed balanserar på gränsen till Kommentarernas åsiktsjournalistik – minskar 
dock samtidigt. 

1995 uppträder samtidigt en ny diskurstyp, Bildnotisen, ny såtillvida att den 
inte fanns representerad 1987. Den förekommer i ungefär lika stor andel av materia-
let som På-plats-narrativerna, det vill säga mellan tre och fyra procent, och en relativt 
stor andel av artiklarna förekommer i Metro, som 1995 – och långt efter detta – har 
minst en Bildnotis på en av sina utrikessidor varje dag. Bildnotisen liknar På plats-
narrativen till det dominerande perspektivet, som omfattar eller åtminstone lutar åt 
exotism. Därmed behåller det exotiserande perspektivet sin andel av materialet, fast 
nu uppdelat på två olika diskurstyper. Den nya exotiserande diskurstypen är visser-
ligen ofta något mindre till omfånget än den äldre, men den är desto mer anslående, 
med sina obligatoriska och inte sällan spektakulära bilder. 
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Utrikesvärldens karta och befolkning

Utrikessidornas världskarta
Inte bara gränserna i och kring Europa och Sovjetunionen har flyttats sedan 1987. 
Utrikessidornas egen världskarta ser 1995 också lite annorlunda ut än den gjorde då. 
Vad är sig likt och vad är förändrat? 

Figur 10. Utrikessidorna som världskarta 1995. Förekomst av Regioner i andel artiklar (%)

n=399

Västeuropa finns, som siffrorna i figur 10 visar, fortfarande med i störst andel artiklar, 
men upptar en mindre andel nu än 1987, 18 procent jämfört med 25 procent. Regio-
nen Mellanöstern och Nordafrika ligger likaledes fortfarande tvåa på aktualitetsran-
kingen, men den upptar också mindre yta på kartan nu än 1987. Skillnaden är dock 
inte så stor som i fallet med Västeuropa (14 procent gentemot det förra 16 procent).8 

Varför har Europabevakningen minskat sin andel av materialet så anmärknings-

8 När jag talar om yta här utgår jag från andel artiklar om respektive region. Det avgörande 
är alltså hur många rapporter som kommer från olika ställen, inte hur stora de artiklar som 
behandlar dem är. Antydningar till kopplingar mellan artikelstorlek och regioner kan dock 
iakttas i relationen mellan regioner och diskurstyper, då olika diskurstyper har kopplingar till 
specifika artikelstorlekar.
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värt jämfört med 1987? Ett svar som ligger nära till hands är förstås att i till exempel 
DN ligger en stor del av Europabevakningen på Politik/EU-sidorna. Och det stäm-
mer att DN inte har så många artiklar om EU på sina utrikessidor 1995, som till 
exempel VLT, Arbetarbladet och i viss mån Metro har, men detta kan inte vara förkla-
ringen, för ingen av tidningarna hade någon nämnvärd bevakning av EU 1987. Den 
var i själva verket knappt befintlig då. Den mindre andelen västeuropaartiklar måste 
alltså bero på att andra regioner 1995 upptar en relativt sett större del av materialet än 
de gjorde 1987.  Fd Sovjetunionen uppträder till exempel i en större andel av artik-
larna 1995 än Sovjetunionen gjorde 1987 (12 % istället för 8 %). Samma sak gäller 
för Nordamerika (ungefär motsvarande USA) som går från fem till åtta procent, men 
kategorin ”Kombination USA-annan region” minskar samtidigt från åtta till fem pro-
cent, så USA/Nordamerika uppträder i slutändan i en lika stor andel av materialen 
från båda de redovisade åren (13 %). Vad som ökat mest jämfört med 1987 är kate-
gorin ”Annan kombination” som nu uppgår till åtta procent av materialet, mot tidi-
gare två. Även ”övrigt”-kategorin ökar från en till fyra procent. Detta tyder på att det 
förekommer fler artiklar med internationellt tema eller åtminstone med kombinatio-
ner av olika regioner inblandade. Den tredje kombinationskategorin ”Kombination 
Sverige – annat land” ökar också något sin andel av materialet (från 2 till 4%). 

Sydamerika, Sydöstasien och Oceanien har nästan ingen representation vare sig 
1995 eller 1987. Oceanien finns faktiskt inte med alls 1995. Samma sak gäller för 
Grönland, som inte heller fanns med 1987. Afrika utom väst- och nord- förekommer 
knappast heller, vilket länder från regionen gjorde 1987 (då de representerades i sex 
procent av artiklarna). Västafrika förekommer i något större utsträckning 1995 än 
1987, men fortfarande inte mycket. Relativt konstant låg representation har också 
Östasien samt Centralamerika och Västindien. Östeuropa har dock ökat sin andel 
något (5–7%), medan Västasien har minskat något (8–6%).

Sammanfattningsvis har Västeuropa 1995 fått ta ett steg tillbaka jämfört med 
1987, men ligger fortfarande obestridligt i täten. Både fd Sovjetunionen och Östeu-
ropa upptar en större andel av materialet 1995 än 1987. Man hade kunnat förvänta 
sig att dessa regioner inte skulle vara lika intressanta efter kalla kriget som under det, 
men de är istället desto mer intressanta nu. Kanske får de 1995 aktualitet i relation till 
ett i samtiden mer realistiskt västeuropafieringsprojekt? I övrigt ökar som sagt överlag 
de artiklar som har internationella aspekter, i takt med att dessa aspekter i samhäl-
lena blir allt mer påträngande, åtminstone när det gäller vissa regioner. Annars ligger 
en del stora regioner och skvalpar på botten av tunnan. De kommer sällan upp till 
ytan. Oceanien gör det till exempel, liksom Grönland, aldrig detta år. Sydamerika 
och Afrika utom väst- och nord- gör det knappast heller. Genom att dessa regioner 
knappt finns med på nyhetsagendan framstår de jämförelsevis som mindre viktiga för 
den svenska publiken än de mycket uppmärksammade regionerna (jämför McQuail 
1994:357).
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Anthropos – människan
Människa är fortfarande man på utrikessidorna 1995. Detta illustreras i figur 11. I 
princip ingenting har hänt med representationen av enbart kvinnor respektive enbart 
män i texterna jämfört med 1987. Däremot har andelen artiklar som omfattar både 
kvinnor och män ökat något, från 14 till 18 procent . Kategorierna ”Kön går inte att 
avgöra” och ”Personer finns inte med” har samtidigt minskat i motsvarande grad. 

Figur 11. Fördelning av Kön i texterna 1995 (%)

n=399

När det gäller bilder är andelen artiklar som är bildsatta i materialet ungefär lika stor, 
eller liten, 1995 som 1987, nämligen 24 procent (se tab. E i tabellbilagan). Fördel-
ningen ser också när det gäller detta ut ungefär som 1987. Andelen bilder med bara 
män har dock minskat något till förmån för andelen bilder på både kvinnor och män 
som ökat något jämförelsevis, men skillnaden är marginell och andelen artiklar som 
innehåller bilder med enbart kvinnor i motivet är konstant (1 % av alla artiklar). 
Konstant i jämförelsen mellan 1987 och 1995 är också den marginella förekomsten 
av bilder där kön inte går att avgöra och bilder där inga personer finns med.9 

9 Dessutom finns det 1995 en liten kategori bilder på barn. Dessa bilder finns inte med bland 
de bilder där kön har avgjorts och inte heller bland de bilder där kön inte kunnat avgöras, utan 
bildar alltså en egen liten kategori.
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2002

Världsordningen
Den 11:e september 2001 genomfördes i USA en rad spektakulära terrorattacker som 
tog tusentals liv. Gärningsmännen kunde främst spåras till Saudiarabien, men huvud-
sakligen lokaliserade man i de dominerande förklaringarna fienden till Afghanistan, 
där man antog att Usama bin Ladin och viktiga delar av nätverket al Quaida befann 
sig.

Hösten 2002 har USA länge jagat Usama bin Ladin, anfallit Afghanistan och 
förklarat sitt ”krig mot terrorn”. Det har också förekommit amerikanska truppför-
flyttningar till Mellanöstern. Under den vecka i november 2002 som undersöks här 
pågår den diskussion om ett ”ingripande” av USA i Irak, som senare skulle leda till ett 
anfall i koalition med framför allt Storbritannien i mars 2003.

Redan 1995, det föregående nedslagsåret i denna studie, förekom diskussio-
ner om att Sovjetunionens forna roll som västvärldens fiende nummer ett efter det 
kalla kriget övertagits av islam och/eller arabvärlden. Detta undersökningsår, 2002, 
är fienden dock mer tydligt utpekad, som exempelvis ”axes of evil” och ”rough sta-
tes”. Dessa sammanfaller inte alltid med länder där islam utgör den dominerande 
religionen, men ofta. Det är också tydligare än det var vid den förra nedslagspunkten 
att det är främst till USA denna fiende skall relateras, även om till exempel Storbri-
tannien också engagerat sig starkt vid amerikanernas sida. 

Efter slutet av kalla kriget har USA, dels före, men framför allt efter den 11:e 
september 2001 börjat hitta sig en ny roll i världen. Philip S Golub (2002) skriver 
i Le Monde Diplomatiques engelska upplaga i september 200210 att de konstanta 
jämförelserna med det romerska riket och det allestädes närvarande ordet imperium 
(”empire”) i den amerikanska pressen inte bara är beskrivande utan representerar upp-
komsten av en ny imperialistisk ideologi. Efter terrorattackerna i USA har USA alltså 
snarare förstärkt än tonat ned dylika drag.

Golub (ibid) sammanfattar USA:s nya världsbild – och därmed till stor del hela 
världsläget hösten 2002 – som följer:

In the new US world view, third world countries must summit to a new peri-
od of colonisation or semi-sovereignity. Europe would have to make do with 
a subordinate role in the imperial system. Far from being an autonomous 
power Europe is seen as a dependent zone, lacking the willpower and resour-
ces to defend itself, and subservient to US decisions to wage war. It would 
have to find its place in a new imperial division of labour in which ”America 

10 http://mondediplo.com/2002/09/03westward. Läst den 20/2 2004.
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does the bombing and fighting, the French, British and Germans serve as 
police in the border zones and the Dutch, Swiss and Scandinavians provide 
humanitarian aid”.11

Hardt och Negri har en annan syn på den nya världsordningen efter andra världskri-
get och efter kalla kriget, samt på USA:s roll i denna. De skriver i Empire (2000:xiii f ) 
att USA:s roll skiljer ut sig från den imperialism som de europeiska staterna stått för 
tidigare. Ingen enskild stat kommer idag att vara världens ledare, på det sätt som de 
europeiska staterna varit. USA har visserligen en privilegierad roll i Imperiet (”Em-
pire”), men Imperiet karaktäriseras annars snarast av frånvaro av gränser, av globalise-
ring och transnationalitet, samt, framhåller Hardt och Negri (aa s 393ff), av en större 
möjlighet till motstånd än den gamla imperialismen.12

Att USA har en framträdande roll i världsordningen, att denna roll är en annan 
än vid de tidigare nedslagsåren i denna studie och att det råder en kamp om de mest 
framträdande rollerna i världen under den upptrappning inför kriget i Irak som ägde 
rum under hösten 2002, torde oavsett infallsvinkel sammanfattningsvis vara svårt att 
förneka.

Under hösten 2002 är det samtidigt i Europa många länder som ansöker om 
medlemskap i EU och som strax efter nedslagsveckan i november kommer att få detta 
beviljat.13 Dessa länder är Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slova-
kien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. Förhandlingar med Bulgarien och Rumänien 
fortsätter, medan Turkiet inte fått besked om när förhandlingar kan starta (www.ne.se, 
”Europeiska Unionen”, läst 26/2 2004).

På tidningsagendan denna vecka
Liksom vid de två tidigare nedslagspunkterna förekommer det givetvis en mängd 
olika händelser från en mängd olika länder på utrikessidorna den undersökta veckan 
2002. Här återges kort några av dem som framträder i flest artiklar och som tar upp 
störst plats på sidorna.

På tidningsagendan denna vecka uppträder: USA-Irak-FN (FN-resolution, 
Iraks svar, reaktioner världen över, etc.), partikongress i Kina, Israel-Palestina (bl a 
attack mot kibbutz samt att Israel inleder reträtt i Jenin, vilket de alltså återtagit se-
dan överlämnandet till palestinierna  som vi kunde läsa om 1995), dödsdömd iransk 
”vänsterjournalist” samt protester mot dödsdomen, efterspel till Bali-bombningar 
(”balibombaren” uttalar sig, bröderna jagas), efterspel till Moskva-bombningar, ny 
partiordförande för Arbeiderpartiet i Norge, flygkrash i Filippinerna, rapporter om 
”hungerkris” i Etiopien, stormoväder i USA, den ryske presidenten Putin på ”eu-
ropaturné” i bl a Norge, flyktingar ockuperar kyrka i Frankrike, tjetjen omhäktad i 

11 Det avslutande citatet är från Robert Kagan (2002). 
12 Detta är dock skrivet före den 11:e september 2001.
13 Beslutet togs i december 2002, officiellt inträdesdatum sattes till 1 maj 2004.
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Köpenhamn (vilket orsakar stor internationell uppmärksamhet), oljetanker på grund 
– och läckande – utanför Spanien, studentprotester i Afghanistan, ”maoistrebeller” 
gör uppror/intar en stad i Nepal, protester mot dödsdom (medelst stening) mot ni-
geriansk kvinna vilket också länkas till Miss World- tävlingen som hålls i Nigeria, åtal 
för Bofors-affären i Indien, biskop kidnappad i Colombia (bara i notiser) samt oro 
över svenskspråkigheten i Finland. En seriekrock i Danmark uppmärksammas också 
mycket om än företrädesvis i notiser och bildnotiser.

Diskursordningen. Ytterligare en ny diskurstyp,  
ytterligare subjektivisering och  exotisering
År 2002 är det ännu vanligare än det var 1995 att artiklar saknar platsmarkörer, och 
även detta år är det särskilt SvD som saknar dem. Också i Metro och VLT förekom-
mer relativt många artiklar som saknar platsmarkörer. Den annars så platsberoende, 
platsframhållande, närmast platsfixerade, utrikesjournalistiken verkar på detta sätt bli 
mer abstrakt. Hur samspelar detta med andra förekomster, som till exempel fördel-
ningen av diskurstyper?

Fördelningen av diskurstyper år 2002 visar att de tendenser till skillnader som 
kunde iakttas mellan 1987 och 1995 har förstärkts. Lägesrapporterna minskar sitt järn-
grepp om utrikessidorna och uppgår nu till mindre än hälften av artiklarna (se fig. 12).

Figur 12. Fördelning av Diskurstyper 2002 (%)

n=453

44 procent av artiklarna är nu Lägesrapporter, jämfört med 52 procent 1995 och 
57 procent 1987. Samtidigt ökar den till såväl omfånget som stilen helt annorlun-
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da Kommentaren till 13 procent av materialet, mot tidigare elva (1995) respektive 
åtta (1987). De två händelserapporttyperna är i princip konstanta när man jämför 
de olika nedslagspunkterna. Katastrofhändelserapporten finns med i nio procent av 
materialet mot tidigare åtta, medan Elithändelserapporten visserligen minskar något 
jämfört med 1995, men ligger på ungefär samma nivå som 1987 (16 procent 2002). 
Katastrofhändelserapportens konstanta uppträdande i materialet kan jämföras med 
Frids (2000:175) konstaterande att olycksrapportering, som hon undersökt i svenska 
tidningar under 1925, 1955 och 1995, som genre är konstant. Olycksrapportering 
och Katastrofhändelserapporter definieras visserligen inte likadant, men avgörande 
likheter finns och det är intressant att notera att de tendenser till konstans i förekom-
sten av dylikt material på utrikessidorna som framträtt i denna undersöknings mate-
rial också gäller för olycksrapportering i stort och vid mycket tidigare tidpunkter.

Bildnotiserna har befäst sin plats på utrikessidorna sedan 1995 och förekom-
mer nu i åtta procent av materialet, jämfört med tidigare mellan tre och fyra. De har 
dessutom fått sällskap av ytterligare en ny diskurstyp, den närbesläktade Citatnoti-
sen. Citatnotisen uppträder i två procent av materialet. Tillsammans med På-plats-
narrativens sedan 1995 oförändrade tre procent utgör Citatnotisen och Bildnotisen 
– alla med exotiserande och annangörande perspektiv – 13 procent av materialet. 
Detta innebär en ökning för det exotiserande perspektivet, jämfört med de två tidi-
gare nedslagspunkterna då det kunde urskiljas i sex procent av materialet, åtminstone 
om man utgår från att de dominerande diskurstyperna är någorlunda ”rena”. ”Orena” 
diskurstyper har dock ökat, men dessa är listade i kategorin ”Kombination”. Andelen 
kombinationer av diskurstyper har ökat från fyra (1987) respektive tre (1995) till sex 
procent av materialet vid nedslagspunkten 2002. Diskursordningen består alltså inte 
bara av flera diskurstyper år 2002, den består också av fler blandningar av diskursty-
per.

Utrikesvärldens karta och befolkning

Utrikessidornas världskarta
Utrikessidornas egen världskarta ser lite annorlunda ut 2002 jämfört med såväl 1987 
som 1995, men likheter kan också iakttas. Ett litet antal dominerande regioner ut-
kristalliserar sig, medan åter andra i princip utgör vita fläckar på kartan. 

Figur 13 visar att samtidigt som Västeuropa nästan återtagit den fjärdedel av 
materialet som regionen innehade 1987 (efter ”endast” 18 % 1995) så har fd Sovjetu-
nionen rasat ner till ungefär den nivå Sovjetunionen uppvisade 1987, nämligen sju 
procent av materialet, efter de tolv procent regionen innehade 1995. Här framträder 
alltså en förskjutning av intresset tillbaka från öst till väst, även om väst alltid varit 
mest intressant. Denna förskjutning blir också synlig i representationen av Östeuropa
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Figur 13. Utrikessidorna som världskarta 2002. Förekomst av Regioner i andel artiklar (%)

n=453

som detta år finns med i mindre än en procent av materialet. 1995 var Östeuropa 
innefattad i hela sju procent av artiklarna, 1987 i fem procent. Delvis förklaras det 
stora intresset för regionen 1995 av att fredsförhandlingar kring det forna Jugoslavien 
pågick då, men många av artiklarna om dessa processer återfanns 1995 ändå snarast i 
kombinations- och övrigt-kategorierna, eftersom de ofta involverade flera länder/re-
gioner och internationella organisationer. En del artiklar om Östeuropa kan förstås 
tänkas återfinnas i kombinationskategorier även 2002. Kategorin ”Annan kombina-
tion” är för övrigt ännu större 2002 än det var 1995. Den motsvarar nu tio procent av 
materialet. ”Övrigt”-kategorin har däremot minskat sin andel något sedan 1995 och 
ligger på ungefär samma nivå som 1987 (nu 2%). Kategorin ”Kombination Sverige 
– annat land” ligger på samma nivå som 1995 (4%). 

De två regioner som vid de tidigare nedslagspunkterna upptagit störst del av 
materialet, förutom Västeuropa, nämligen Nordamerika/USA och Mellanöstern och 
Nordafrika, har en ganska konstant representationsnivå i materialet. Mellanöstern och 
Nordafrika förekom som huvudregion i sexton procent av materialet 1987, fjorton 
procent av materialet 1995 och femton procent av materialet 2002. Nordamerika, 
vilket i princip är lika med USA i materialet, och kategorin ”USA – annan region” fö-
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rekom tillsammans som huvudregion i tretton procent av materialet 1987 och 1995 
samt i tolv procent av materialet 2002.14 

Östasien dyker upp i en större andel artiklar 2002 än vid de tidigare nedslags-
punkterna. Såväl 1987 som 1995 utgjorde artiklar om regionen fyra procent av ma-
terialet. 2002 finns den med i åtta procent av artiklarna. Intresset för östra Asien 
ökar alltså, jämförelsevis. Liknande tendenser fann van Ginneken (1998:129ff) i den 
redogörelse för fördelningen av journalister och nyhetsbyråer över världen som refe-
rerades i inledningen. Många av de artiklar som förekommer i detta material år 2002 
behandlar den pågående partikongressen i Kina. Sydöstasien, som knappt funnits 
med i materialet alls innan, återfinns detta år i fem procent av materialet. Artiklar från 
regionen handlar i många fall om en flygkrasch på Filippinerna samt om efterspelet 
till de så kallade ”Bali-bombningarna”. Afrika utom Väst- och Nord- når år 2002 upp 
till ungefär samma andel av materialet som regionen upptog 1987, nämligen fem 
procent, efter det att den knappt fanns med alls 1995. Västasien däremot minskar sin 
andel av materialet från tidigare åtta respektive sex procent till tre procent detta år. 
En del artiklar om Indien återfinns dock i kategorin ”Kombination Sverige – annat 
land”, då det både förekommer rapporter om en rättegång relaterad till den så kallade 
Bofors-affären och om en indisk delstatsminister som tidigare varit med om att kid-
nappa några svenskar. Knappt nämnvärd representation i materialet 2002 har Cen-
tralamerika och Västindien, samt som vanligt Västafrika, Sydamerika och Oceanien. 
Grönland finns inte med på världskartan detta år heller.

Sammanfattningsvis har intresset för Europa och dess närområde återigen kon-
centrerats mer till väst. Västeuropa förekommer år 2002 på utrikessidorna i högre 
grad än 1995, medan intresset för Östeuropa och fd Sovjetunionen har minskat, jäm-
förelsevis. Samtidigt ökar dock intresset för de östliga regionerna Östasien och Syd-
östasien, vilket i Östasiens fall sammanfaller med en större korrespondenttäthet där 
(se van Ginneken1998:129ff). Uppdelningen av världen i fyra stora regioner – Väst-
europa, Mellanöstern och Nordafrika, fd Sovjetunionen samt Nordamerika inklusive 
kombinationer mellan USA och andra regioner – och ett antal mindre frekvent fö-
rekommande regioner samt tre-fyra stycken som knappast finns representerade alls, 
består i övrigt.

Anthropos – människan
I jämförelsen mellan 1987 och 1995 förekom knappast någon skillnad gällande re-
presentationen av kön i materialet. Andelen artiklar med bara kvinnor respektive bara 
män var i princip konstant. Andelen artiklar med både kvinnor och män var dock 
större 1995. År 2002 ser det ut så här:

14 2002 är USA för sig (Nordamerika) med i sju procent av artiklarna och kombinationskategorin 
i fem procent. Det var bara 1995 som kombinationskategorin var större. 
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Figur 14. Fördelning av Kön i texterna 2002 (%)

n=453

2002 ligger andelen artiklar som både inkluderar kvinnor och män mitt emellan 1987 
och 1995. I en lika stor andel av materialet kan kön inte utläsas, medan inga personer 
alls finns med i fyra procent av materialet. 

Representationen av kvinnor, som inkluderade i artiklar där inga män samtidigt 
finns med, har ökat 2002, jämfört med de tidigare nedslagspunkterna, från två till fem 
procent. Samtidigt har andelen artiklar som bara omfattar män minskat från 62-63 pro-
cent till 59. Skillnaden är visserligen inte så stor, men kanske är detta en tendens till ökad 
kvinnorepresentation, även om skillnaden mellan representationen av kvinnor och män 
överlag är betydligt mer påtaglig än skillnader mellan årtalen. Frågan är förstås också i 
vilka sammanhang kvinnor förekommer när de väl uppträder på utrikessidorna. Det dis-
kurstypsmässiga sammanhanget diskuteras vidare under rubriken ”Kön och diskurstyp” 
nedan och en fördjupning i kvinnorepresentation i Bildnotiser görs i nästa kapitel, där 
bilder specialstuderas. Här kan kort nämnas att en av de händelser som inkluderar kvin-
nor år 2002 och som rapporteras i de flesta tidningarna under flera dagars tid är historien 
om Ulrike Meinhofs hjärna. I VLT kan vi tisdagen den 12/11 2002 till exempel under 
rubriken ”Tyskt sjukhus behåller Ulrike Meinhofs hjärna” läsa att ”[e]n företrädare för 
ett tyskt universitetssjukhus bekräftade på måndagen att terroristledaren Ulrike Mein-
hofs hjärna förvaras på sjukhuset. Meinhofs dotter Bettina Röhl anklagade nyligen tyska 
myndigheter för att ha låtit begrava Meinhof utan hjärnan”. Man skulle kunna tänka 
sig att dessa artiklar med fokus på Meinhofs hjärna bryter med traditionella stereotyper 
som fokuserar på kvinnors kroppar, men jag skulle snarare hävda att vi här ser en vriden 
variant av dem. Meinhofs hjärna framträder här som kropp. Den ligger dessutom, an-
tyds det, i en glasburk i ett laboratorium, vilket gör att Meinhof framstår som närmast 
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omänsklig. Detta är alltså ett av de mer frekvent framträdande skeenden som represente-
ras av kvinnor år 2002. Meinhof förekommer dessutom på bild i flera av artiklarna.

När det gäller bilder förekommer kvinnor 2002 över huvud taget i en större andel 
av materialet utan samtidig representation av män, än de gjorde 1987 och 1995. År 2002 
kan man se bilder på enbart kvinnor i fem procent av artiklarna (se tab. F i tabellbilagan) 
jämfört med en procent 1987 och 1995. Andelen artiklar där enbart män visas på bild 
har samtidigt också ökat jämfört med de tidigare åren, från mellan 14 och 16 procent till 
20 procent av materialet. Även andelen artiklar med både kvinnor och män på bild ökar 
något (till 6%). Totalt visas alltså kvinnor år 2002 på bild i ungefär en tiondel av mate-
rialet, medan män förekommer på bild i en fjärdedel av artiklarna. Ingen större skillnad 
förekommer när det gäller bilder där kön inte kan avgöras eller bilder där inga perso-
ner förekommer. De utgör en eller ett par procent av materialet vardera. Vad som ligger 
bakom den större andelen kvinnor och män på bild i materialet är att andelen bilder över 
huvud taget ökat. 1987 och 1995 var 23 respektive 24 procent av materialet bildsatt, 
medan andelen artiklar med bilder år 2002 uppgår till 38 procent (se tab. D, E och F i ta-
bellbilagan) . Detta är en tendens som kunde anas också i den ökade andelen Bildnotiser. 
Bildnotiserna är dock inte i sig så många att de förklarar hela skillnaden. Bilder kan helt 
enkelt konstateras ha blivit en viktigare del av utrikessidorna över huvud taget år 2002. 

RELATIONER MELLAN KÖN, REGIONER OCH 
DISKURSTYPER 1987, 1995 OCH 2002

Kön och region
Man skulle kunna tänka sig att olika regioner i utrikesjournalistiken ”har olika kön”. 
Eftersom kvinnor över huvud taget finns med så sällan i materialet, utan att män sam-
tidigt nämns, skulle det dock vara svårt att få någon region att framstå som kvinnlig, 
annat än genom osynlighet, vilket kvinnor och vissa regioner delar. Artiklar om enbart 
kvinnor förekommer 1987 över huvud taget endast från regionerna Mellanöstern och 
Nordafrika, Västasien och Sovjetunionen. I alla regioner utom Västasien dominerar 
artiklar om endast män helt. I artiklar från Västasien är det samtidigt relativt vanligt att 
kön inte alls kan avgöras (se tab G. i tabellbilagan).15 I övrigt kan inga anmärknings-

15 Vad som i övrigt kan nämnas om könsrepresentationen år 1987 är att i regionen Mellanöstern 
och Nordafrika är förekomsten av enbart män i artiklarna något lägre än genomsnittet i materialet 
detta år, till förmån för att artiklar om män och kvinnor samt om bara kvinnor blir något fler 
än generellt i materialet (se tab. G och H i tabellbilagan). Samma sak gäller för Västasien. Även 
i Västafrika, Nordamerika samt Centralamerika och Västindien är andelen artiklar om både 
kvinnor och män något högre än genomsnittet, men där är också andelen artiklar om bara män 
högre än snittet, medan artiklar om bara kvinnor över huvud taget inte existerar.



168

värda kopplingar mellan kön och region konstateras på utrikessidorna 1987, annat än 
den i utrikesmaterialet i stort genomgripande dominansen för artiklar som behandlar 
endast män. Även 1995 fördelar sig representationen av kön över regionerna ungefär 
som i utrikesmaterialet som helhet, men det finns en del avvikelser och en del förhål-
landen som ser annorlunda ut än de gjorde 1987. Artiklar om Nordamerika, Mel-
lanöstern och Nordafrika, kombinationer mellan USA och andra regioner, Östasien, 
Östeuropa och fd Sovjetunionen innehåller alla oftare än genomsnittet enbart män 
(se tab. I i tabellbilagan). Särskilt de östrelaterade regionerna Östasien, Östeuropa och 
fd Sovjetunionen förekommer till stor andel representerade av enbart män. Kombi-
nationer med USA ligger på samma nivå. Utgörs dessa kombinationer kanske just av 
kombinationer med östregioner? Det framgår inte direkt av materialet, men kan anas i 
det faktum att många artiklar vid denna nedslagspunkt behandlar det östeuropeiska fd 
Jugoslavien och USA tillsammans. Kopplingen mellan östregioner och män kan rela-
teras till idén om den orientaliske mannen som en individ att betrakta med förakt och 
fasa (Said 1978/2000:325), en individ som är såväl underlägsen som hotande (Said 
1978/1995:40). Den orientaliska kvinnan, som i orientalismen snarare brukar ses som 
ivrig att bli dominerad, och som slående exotisk (ibid), får alltså jämförelsevis mindre 
utrymme på de svenska utrikessidorna, än den hotfulle mannen. Denna hotbild sam-
manfaller med islams övertagande av rollen som västvärldens fiende nummer ett efter 
Sovjetunionens upplösning (se t ex Hansen 2002:175) , även om regionen fd Sovjetu-
nionen samtidigt framträder i en stor andel av materialet 1995.

Färre artiklar som innehåller enbart män än genomsnittet förekommer 1995 
framför allt i relation till mindre frekventa områden som Sydamerika, Västafrika, Af-
rika utom Väst- och Nord-, samt kombinationer med Sverige. Det finns alltså en 
koppling mellan regioner som andelsmässigt sett ses som mindre viktiga och med 
en lägre andel av det viktiga könet – mannens. Flera av de områden där män före-
kommer relativt sällan år 1995 har dock ingen nämnvärd (ibland över huvud taget 
ens existerande) representation av kvinnor heller. Inga kvinnor alls förekommer i ar-
tiklar från de lågprioriterade områdena Sydamerika och Sydöstasien. Kvinnor från 
dessa områden befinner sig därmed tvåfaldigt i skuggan (se Spivak 1978/2002:109). 
Särskilt stor andel artiklar som inkluderar enbart kvinnor uppvisar dock de artiklar 
som handlar om Sverige i kombination med andra länder. Bland annat förekommer 
Sveriges utrikesminister Lena Hjelm-Wallén i flera artiklar. Förutom i kombinationer 
med Sverige förekommer enbart kvinnor i texter 1995 endast i relation till regionerna 
Västasien och fd Sovjetunionen. Västasien och fd Sovjetunionen utgjorde även 1987 
två av de tre regioner som kunde kopplas till artiklar om enbart kvinnor.

Artiklar från Västasien inkluderar också 1995, liksom 1987, relativt sett ofta per-
soner där kön inte kan avgöras utifrån texten.16 Man kan misstänka att detta korrespon-
derar med en hög förekomst av Katastrofhändelserapporter från dessa områden, vilket 
nästa avsnitt – ”Kön och diskurstyp” – får visa.

16 Samma sak gäller för Västafrika, men artiklarna därifrån är få.
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2002 förekommer en större total andel kvinnor i materialet än vid de andra 
nedslagspunkterna. Det är dock fortfarande så att såväl kvinnor som vissa regioner fö-
rekommer relativt sällan, särskilt kvinnor representerade utan män. När det gäller de 
välrepresenterade regionerna motsvarar fördelningen av kön i artiklar från Västeuropa 
ungefär fördelningen över materialet i stort, men det förekommer en mindre andel 
enbart män och en något större andel enbart kvinnor, jämförelsevis (se tab. J i tabell-
bilagan). Artiklar från Mellanöstern och Nordafrika behandlar i 76 procent av fallen 
enbart män, i 13 procent kvinnor och män tillsammans samt i bara drygt en procent 
av fallen enbart kvinnor. Östasien, som förekommer i åtta procent av materialet totalt 
detta år har en liknande fördelning av könsrepresentation. Drygt 70 procent av ar-
tiklarna om denna region handlar bara om män, knappt tio procent om kvinnor och 
män tillsammans, men samtidigt sex procent om enbart kvinnor. Samma tendens till 
ett särskilt fokus på män har även vid de tidigare nedslagspunkterna kunnat kopplas 
till östliga regioner.17

På ett likande sätt kan det konstateras att inga artiklar om vare sig Nordamerika 
eller om USA i kombination med andra regioner år 2002 inkluderar enbart kvinnor. 
Enbart män däremot förekommer i drygt 80 procent av kombinationsartiklarna och 
drygt 50 procent av artiklarna om endast Nordamerika, vilket är mer än i materialet 
i stort detta år. Artiklar som inkluderar både kvinnor och män förekommer i högre 
grad relaterat till såväl Nordamerika som till USA-kombinationerna än till materialet 
i stort (28 respektive 19% jämfört med 16%). En likhet mellan östliga regioner och 
USA-/Nordamerikaregionen kan i och med mansdominansen konstateras. Dock fö-
rekommer i USA-/Nordanerikamaterialet samtidigt en större andel kvinnor än i de 
östliga regionerna. 

Artiklar om Afrika utom Väst- och Nord- samt om Sydöstasien, som överlag 
motsvarar cirka fem procent vardera av materialet, sticker ut genom att en ungefär 
lika stor andel av dem, som när det gäller fd Sovjetunionen detta år, saknar referenser 
till kön (mellan 31 och 35%). Västasien, som totalt sett motsvarar en något mindre 
andel av materialet detta år förekommer i hela 36 procent av fallen i artiklar där kön 
inte går att avgöra. Det kan, liksom när det gäller fördelningen 1987 och 1995, återi-
gen misstänkas att detta korresponderar med en hög förekomst av Katastrofhändelse-
rapporter från dessa områden, vilket nästa avsnitt – ”Kön och diskurstyp” – får visa.

Sydamerika, Centralamerika och Västindien, Västafrika samt Östeuropa före-
kommer alla i en mycket liten andel av materialet år 2002. Västafrika som förekom-
mer i endast sex artiklar, kan kanske ändå trots detta sägas sticka ut lite då hälften av 

17 I artiklar om fd Sovjetunionen förekommer 2002 dock inte enbart män lika frekvent som 
i materialet i sin helhet (47% jämfört med 59 %), men kvinnor förekommer å andra sidan 
inte alls utan samtidig representation av män. Kvinnor och män tillsammans förekommer i 
ungefär lika stor del av materialet som genomsnittet (16-18%), medan artiklar där kön inte 
kan avgöras är mycket vanligare i relation till fd Sovjetunionen än i relation till hela materialet 
(31% jämfört med 16 %).
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dessa artiklar behandlar enbart kvinnor, medan endast en av dem behandlar enbart 
män och de resterande två behandlar kvinnor och män. Västafrika representeras detta 
år i princip av Nigeria, där en kvinna står anklagad för att ha fött ett utomäktenskap-
ligt barn. För detta har hon blivit dömd till döden medelst stening. I samma veva ska 
Miss World-tävlingen äga rum i samma land. Dessa två händelser som kombinerar 
representationer av en kvinna som offer med representationer av kvinnor som (skön-
hets-)objekt vävs ihop i ett antal artiklar och förekommer för övrigt också i form av 
kombinationer mellan regioner. Uppmärksamheten kring den planerade steningen av 
kvinnan i Nigeria kan ses som ett exempel på Spivaks (1978/2002:123) formel ”vita 
män räddar bruna kvinnor från bruna män”; en formel som uppmärksammar diskre-
pansen mellan stort uppbåd samt stor upprördhet kring vissa fall och den ignorans 
kring ”bruna kvinnors” vardagssituation som annars råder.

Annars är representationen av enbart kvinnor högst i kategorin ”Kombination 
Sverige – andra länder ” där 17 procent av artiklarna handlar om enbart kvinnor. I 
samma kategori handlar 56 procent av artiklarna, ungefär som i materialet i sin hel-
het, om enbart män, medan 22 procent av artiklarna handlar om både kvinnor och 
män, vilket är mer än genomsnittet. Det är endast kategorierna ”kön kan ej utläsas” 
och ”inga personer finns med” som befinner sig under genomsnittet i det material där 
Sverige explicit ingår. En låg grad av anonymitet kan alltså konstateras i denna ”hem-
ma-kategori”, tillsammans med den relativt höga representationen av enbart kvinnor. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de enda områden som uppvisar en 
större andel artiklar som bara nämner kvinnor än genomsnittet vid två eller tre av 
nedslagspunkterna är Västasien, (fd) Sovjetunionen samt Sverige i kombination med 
andra länder. (Fd) Sovjetunionen ligger över genomsnittet  1987 och 1995, Sverige 
i kombination med andra länder ligger över genomsnittet 1995 och 2002, medan 
Västasien är den enda region som har en kvinnorepresentation över genomsnittet 
alla de undersökta åren. Detta är intressant, då ett särskilt exotiserande sätt att be-
skriva länder från regionen (Indien, Bangladesh, Sri Lanka) också kunde konstateras 
i närstudier av texter i genomgången av diskurstyper i kapitel 4 . Representationer 
av enbart män i artiklar förekommer genomgående till störst andel i material från 
Östasien, från Nordamerika, samt i kombinationer mellan USA och andra regioner. 
Kategorin ”Andra kombinationer” inkluderar mer än genomsnittet enbart män vid 
de två senare nedslagspunkterna, medan Östeuropa och fd Sovjetunionen sticker ut 
med en ovanligt stor andel artiklar om enbart män år 1995, samma år som det jämfö-
relsevis förekommer ovanligt många artiklar från dessa områden. När Östeuropa och 
fd Sovjetunionen står i relativt fokus på utrikessidorna, står alltså samtidigt männen 
där i fokus än mer än i andra regioner. När regionerna blir viktiga representeras de av 
män; av det första könet. Samma tendens kan konstateras i relation till Östasien och 
det ökade intresset för regionen år 2002.

En relativt stor andel av artiklarna från Nordamerika inkluderar kvinnor och 
män samtidigt vid alla nedslagspunkterna. Från regionen förekommer dock få artiklar 
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om enbart kvinnor. Från Sverige i kombination med andra länder kommer samtidigt 
en större andel av dylika artiklar än genomsnittet 1995 och 2002, medan siffran 1987 
precis överensstämmer med snittet. Artiklar från Centralamerika och Västindien, vil-
ka är relativt få alla undersökningsåren, handlar till större andel än genomsnittet om 
både kvinnor och män 1987 och 1995, men inga artiklar alls från regionen inkluderar 
både kvinnor och män 2002. 

En relativt stor andel artiklar där kön inte kan utläsas, men där människor ändå 
finns med, kommer genomgående från framför allt Västasien, men också i fallande 
grad från Afrika utom väst- och nord- samt från Västeuropa. Från Sydöstasien före-
kommer vidare en stor andel dylika artiklar 1995 och 2002, men inga alls från 1987. 
Från Östeuropa finns en stor andel artiklar där kön inte kan utläsas 1987 och 2002, 
men inte 1995, då regionen förekom i en jämförelsevis stor del av materialet och sam-
tidigt företrädesvis uppträdde i artiklar där enbart män förekom. Hur dessa relationer 
mellan kön och regioner samspelar med relationer till diskurstyper får bland annat 
nästa avsnitt, ”Kön och diskurstyp…”, visa.

Kön och diskurstyp
Hur förhåller sig då kön till huvudsaklig diskurstyp? Det finns för det första över hu-
vud taget inga Elithändelserapporter som 1987 inkluderar kvinnor, vare sig för sig el-
ler tillsammans med män (se tab K. i tabellbilagan). Hela 98 procent av Elithändelse-
rapporterna handlar 1987 bara om män. De bilder på medelålders manshuvuden som 
ofta ackompanjerar texterna i Elithändelserapporterna motsvarar alltså väl innehållet 
i texterna. I På plats-narrativerna däremot förekommer kvinnor i 39 procent  av ar-
tiklarna, som i och för sig inte är särskilt många (6 % av materialet detta år, se fig. 6). 
Män förekommer samtidigt i alla På plats-narrativer. I Katastrofhändelserapporterna 
skiljer sig fördelningen av kön också nämnvärt från genomsnittet i materialet. Även 
i denna diskurstyp finns både kvinnor och män med i nära 40 procent av artiklarna 
(38 %). 29 procent av Katastrofhändelserapporterna handlar om bara män, medan 
25 procent – vilket är en relativt hög siffra – utgörs av artiklar där personer finns med, 
men där kön inte kan utläsas. Som redan nämnts är uppräkningar av nationaliteter 
på omkomna i olyckor och liknande vanliga i Katastrofhändelserapporternas praktik. 
Relativt ofta utelämnas kön i dessa torra siffer- och detaljfixerade texter. Katastrof-
händelserapporten är samtidigt den diskurstyp som uppvisar störst andel artiklar som 
inkluderar enbart kvinnor år 1987. Ungefär åtta procent av dessa händelserapporter 
innefattar bara kvinnor. Kanske kan ett uttryck för stereotypen av kvinnan som offer 
anas här. När en kvinna är offer är det plötsligt värt att rapportera om henne, till och 
med utan kopplingar till män. Relationen mellan kön och diskurstyp de övriga un-
dersökningsåren får visa huruvida detta är symptomatiskt.

Fördelningen av kön i Lägesrapporterna motsvarar i hög grad fördelningen av 
kön i hela materialet, med undantag för att det finns en större andel artiklar där kön 
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inte kan utläsas. Liksom i fallet med Katastrofhändelserapporterna stämmer resultatet 
överens med diskurstypens kortfattade och ofta avpersonifierade stil. Kommentarerna 
domineras i sin tur liksom Elithändelserapporterna av män. Dessa två diskurstyper är 
ju också oftast besläktade sfärmässigt, där de båda i regel befinner sig på elitpolitikens 
område. De handlar om och analyserar den viktiga världen, samtidigt som de handlar 
om, men inte analyserar, det viktiga könet, – mannens. 75 procent av Kommentarer-
na handlar bara om män, 21 procent om både kvinnor och män, medan resten består 
av artiklar i vilka kön inte kan utläsas. 

Även år 1995 motsvarar representationen av kön i Lägesrapporterna ungefär re-
presentationen av kön i materialet i stort (se tab. L i tabellbilagan). Lägesrapporterna 
uppvisar bara en något mindre andel artiklar som innehåller både kvinnor och män, 
vilket vägs upp av en motsvarande något större andel artiklar där inga personer finns 
med. I På plats-narrativerna förekommer enbart män i precis hälften av artiklarna, 
som dock är färre detta år än de var 1987, medan både kvinnor och män förekom-
mer i den resterande hälften av diskurstypens representation detta år. I Bildnotiserna 
förekommer endast män i texten i nära 60 procent av artiklarna. Kvinnor och män 
förekommer i något större andel av Bildnotisernas texter än genomsnittligt i materia-
let, vilket också gäller för notiser där kön inte kan avgöras. Inga Bildnotiser behandlar 
enbart kvinnor i sina texter och inga saknar helt referens till personer. Däremot fö-
rekommer det att endast kvinnor inkluderats i själva bilderna i Bildnotiserna. Bild-
notisen utgör den diskurstyp som till störst andel omfattar bilder av enbart kvinnor. 
Utslaget över både 1995 och 2002 innehåller 13 procent av Bildnotiserna bilder av 
enbart kvinnor, vilket utgör en mycket större andel än alla de andra diskurstyperna 
samtidigt som det utgör en avsevärt större andel än förekomsten av enbart kvinnor i 
texterna (se tab. C i tabellbilagan). Bildnotisernas bilder omfattar också till stor del 
bilder på både kvinnor och män (23% av bilderna) och samtidigt till allra störst del 
bilder på enbart män (44%). Förekomsten av enbart män på bild är dock mindre än 
förekomsten av män överlag är i texterna.

Katastrofhändelserapporterna består i sin tur i högre grad av artiklar om bara 
män 1995 jämfört med 1987 (4 respektive 29 %), även om de fortfarande befinner 
sig under genomsnittet när det gäller detta. Både kvinnor och män finns med i sex 
procent av Katastrofhändelserapporterna 1995, jämfört med 20 procent 1987. Vad 
som däremot ökat och ytterligare signifierar diskurstypen 1995 är representationen 
av artiklar där kön inte kan avgöras. I hela 60 procent av materialet tillhörande denna 
diskurstyp förhåller det sig så 1995. Katastrofhändelserapporter om bara kvinnor, 
som var relativt vanliga 1987, förekommer dock inte alls 1995.

Artiklar tillhörande Elithändelserapportens och Kommentarens diskurstyper 
domineras 1995 fortfarande av män. För Kommentarerna fördelar sig könsrepresen-
tationen nästan exakt såsom 1987, det vill säga 76 procent av materialet inkluderar 
bara män, 20 procent inkluderar såväl kvinnor som män, medan resten utgörs av 
artiklar där kön inte kan avgöras. Enbart kvinnor förekommer inte alls. Inte heller 
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några artiklar där inga personer finns med förekommer i denna ofta långa och ela-
borerade diskurstyp. Elithändelserapporterna som 1987 inte inkluderade en enda 
kvinna, som till 98 procent bestod av artiklar om bara män, hamnar 1995 lite när-
mare fördelningen av kön i materialet som helhet, då enbart män förekommer i 68 
procent av artiklarna tillhörande denna diskurstyp. Vidare inkluderar 23 procent av 
Elithändelserapporterna både kvinnor och män 1995, vilket är mer än genomsnittet, 
liksom de fyra procent som inkluderar enbart kvinnor. Här har det uppenbarligen 
hänt något. Har detta något hänt framför allt i den elitpolitiska sfären eller framför 
allt i journalistikens diskurs om den (i den mån det går att skilja dem åt)? Detta är 
förstås svårt att svara på, men det kan konstateras att i Kommentarerna, som ju också 
behandlar den elitpolitiska sfären, om än på ett mer analyserande sätt, finns ingen 
skillnad i fördelningen av kön mellan 1987 och 1995. Ligger skillnaden framför allt 
i sfären i sig så slår den alltså igenom i endast en av de diskurstyper som rapporterar 
från den. Också Lägesrapporterna rapporterar ju relativt ofta från denna sfär, även 
om de i regel inte är lika elitistiskt elitpolitiska. De innefattar oftare uttalanden av 
talesmän än av politikerna själva och de innefattar oftast faktiskt inga uttalanden alls. 
Lägesrapporterna uppvisar som sagt heller ingen skillnad i representationen av kön i 
en jämförelse mellan 1987 och 1995. 

I materialet från 2002 inkluderar 67 procent av På plats-narrativerna både kvin-
nor och män, medan den  resterande tredjedelen enbart omfattar män (se tab. M i 
tabellbilagan). På plats-narrativer utgör dock bara tre procent av materialet i stort. 
Bildnotiserna däremot utgör åtta procent av materialet detta år. De har mutat in sitt 
område nu. I nästan 40 procent av dessa Bildnotiser kan kön inte utläsas i texten. I 
26 procent av bildnotistexterna förekommer enbart män, i tio procent kvinnor och 
män tillsammans, medan enbart kvinnor förekommer i den jämförelsevis stora ande-
len 13 procent. Utslaget över både 1995 och 2002 innehåller samtidigt, som sagt, 13 
procent av Bildnotiserna bilder av enbart kvinnor, vilket utgör både en mycket större 
andel än alla de andra diskurstyperna och en avsevärt större andel än förekomsten av 
enbart kvinnor i texterna (se tab. C i tabellbilagan).18 Citatnotiserna, denna nya dis-
kurstyp, som för första gången dyker upp i materialet 2002, innefattar nästan enbart 
män. Detta gäller i nära 90 procent av fallen, medan kön inte kan avgöras i de övriga 
tio procenten. När någon får framträda med ett citat, vilket är ett tecken på makt, 
på relativ mäktighet i diskursen, även om Citatnotiserna i regel samtidigt är exotise-
rande, är det alltså i princip bara män som dyker upp. 

Elithändelserapporternas könsfördelning 2002 liknar på flera sätt den från 
1995. 72 procent av artiklarna behandlar enbart män och 22 procent behandlar kvin-
nor och män tillsammans. Däremot har förekomsten av kvinnor sjunkit till nära noll 
igen, efter den relativa uppgången till fyra procent 1995. Katastrofhändelserappor-

18 Bildnotisernas bilder omfattar också, som nämnts i relation till 1995, till stor del bilder på 
både kvinnor och män (23% av bilderna) och samtidigt till allra störst del bilder på enbart 
män (44%).
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terna handlar 2002 liksom 1995 aldrig om enbart kvinnor. Enbart män förekommer 
dock i högre grad nu än såväl 1987 som 1995 (i 49% av fallen). Kvinnor och män fö-
rekommer ungefär lika sällan som 1995, det vill säga i cirka åtta procent av artiklarna 
tillhörande denna diskurstyp. Förekomsten av artiklar där kön inte kan avgöras, som 
såväl 1987 som 1995 utgjort den relativt största andelen av Katastrofhändelserappor-
ternas könsrepresentation, ligger 2002 på 38 procent av de artiklar som tillhör denna 
diskurstyp. Denna andel placerar sig mitt emellan förekomsten av dylika artiklar från 
1987 och 1995.

Lägesrapporterna motsvarar materialet i stort när det gäller representationen av 
enbart män, medan en något mindre andel artiklar om både kvinnor och män samt 
en något större andel artiklar om enbart kvinnor förekommer. Representationen av 
artiklar där kön inte kan avgöras motsvarar materialet i sin helhet.  Kommentarerna 
omfattar till dryga 70 procent artiklar som enbart behandlar män. Detta ser i princip 
likadant ut vid alla nedslagspunkterna. Inga Kommentarer som enbart handlar om 
kvinnor förekommer något av de undersökta årtalen. Kommentarer som inkluderar 
både kvinnor och män är dock relativt sett fler 2002 än 1987 och 1995. Vid de båda 
tidigare nedslagspunkterna låg andelen på 20 procent, men nu ligger den på 25 pro-
cent.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de olika diskurstyperna uppvisar 
olika relationer till representationer av kön och över huvud taget till människor som 
individer. Enbart kvinnor förekommer aldrig i de diskurstyper som oftast uppträ-
der i form av längre och mer elaborerade texter, det vill säga På plats-narrativerna 
och Kommentarerna. Enbart kvinnor kan däremot dyka upp i kortare texter, vilket i 
denna undersöknings material sker främst i Katastrofhändelserapporter 1987 samt i 
Lägesrapporter och i Bildnotiser 2002 (se tab. K och M i tabellbilagan). Kvinnor före-
kommer över huvud taget allra mest i På plats-narrativer, där de då uppträder tillsam-
mans med män (se tab. K, L och M i tabellbilagan). Enbart män förekommer främst 
i Elithändelserapporter och Kommentarer, samt 2002 även i Citatnotiser, det vill säga 
i de diskurstyper som behandlar ”den viktiga världen” (se tab. K, L och M i tabellbi-
lagan). Artiklar där kön inte kan utläsas kan oftast karaktäriseras som Katastrofhän-
delserapporter samt i något mindre utsträckning som Lägesrapporter och Bildnotiser 
(se tab. K, L och M i tabellbilagan). Lägesrapporten är samtidigt den enda diskurstyp 
som vid alla tre nedslagspunkterna till störst andel förekommer i form av texter där 
inga personer över huvud taget finns med (se tab. K, L och M i tabellbilagan). Slutli-
gen kan det alltså konstateras att det i de textmässigt relativt torftiga diskurstyperna 
Katastrofhändelserapport, Lägesrapport och Bildnotis relativt ofta förekommer texter 
där kön inte kan utläsas. Samma kortfattade diskurstyper innehåller samtidigt relativt 
ofta texter där enbart kvinnor finns med (även om det ser olika ut olika år). De längre 
texterna däremot, Kommentarer och På plats-narrativer, omfattar inte vid något av 
nedslagsåren en enda text där enbart kvinnor framträder. Män finns däremot med i 
alla På plats-narrativerna och i nästan alla Kommentarerna. Det är som om man inte 
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kan prata på så länge utan att nämna minst en man. Kvinnor är dock lättare att und-
vika. Män förekommer dessutom i nästan alla Elithändelserapporter och Citatnotiser, 
som liksom Kommentarerna rapporterar från ”den viktiga världen”. Relativt många 
kvinnor förekommer samtidigt i de exotiserande diskurstyperna, På plats-narrativ och 
Bildnotis, även om de oftare förekommer tillsammans med män än utan dem. Här 
kan en exotisering av såväl nationalitet/etnicitet som kön därmed anas. I de kvalita-
tiva analyserna i kapitel 6 och 7 undersöks bland annat exotiseringen och vad den kan 
kopplas till närmare. Först ska dock relationer mellan regioner och diskurstyper tas 
upp.

Region och diskurstyp
Det finns över tid tydliga kopplingar mellan vissa regioner och vissa diskurstyper. 
Detta gäller framför allt Katastrofhändelserapporter och Västasien, samt På plats-nar-
rativer och (fd) Sovjetunionen (se tab. N, O, P, Q, R och S i tabellbilagan).19 Två 
regioner som är väl representerade i materialet överlag vid alla nedslagspunkterna 
– Mellanöstern och Nordafrika samt Västeuropa – utgör särskilt stora andelar av ett 
flertal diskurstyper alla år. Mellanöstern och Nordafrika utgör en särskilt stor andel 
av På plats-narrativerna, Katastrofhändelserapporterna, Kommentarerna och Bildno-
tiserna. Västeuropa utgör en särskilt stor andel av Katastrofhändelserapporter, Läges-
rapporter,  Kommentarer och Bildnotiser. När det gäller På plats-narrativerna sticker 
alltså främst Mellanöstern och Nordafrika samt (fd) Sovjetunionen ut. Dessa regioner 
kan båda betraktas som östliga och en orientalistisk exotisering kan därmed antas äga 
rum i dessa texter, vars dominerande perspektiv är exotiserande. År 2002, då Östasien 
överlag träder fram som en betydelsefull region i materialet tar den också särskilt stor 
plats bland På plats-narrativerna. Ytterligare en östlig region är alltså framträdande i 
diskurstypen. I övrigt förekommer Centralamerika och Västindien samt Västeuropa i 
en stor del av På plats-narrativerna vid enskilda nedslagspunkter. Av dessa förekomster 
är Centralamerika och Västindiens 1987 mest slående, då regionen utgör en mycket 
liten andel av materialet i stort. 1987 sammanfaller intresset för regionen med att 
Sveriges utrikesminister Sten Andersson är på rundresa i området. Detta genererar 
åtskilliga artiklar.

När det gäller Elithändelserapporterna är ingen region dominerande vid alla 
nedslagspunkterna. Detta kan tänkas bero på diskurstypens händelseorientering, det 
vill säga att Elithändelserapporten som diskurstyp är beroende av var stora politiska 
händelser inträffar. Vad som är ”stora” politiska händelser är dock inte självklart och 
med tanke på händelsekaraktären hos diskurtypen är det i slutändan ändå kanske 
mest förvånande att den inte är mer spridd över olika regioner än den är. Vissa möns-
ter i spridningen kan nämligen ändå urskiljas. De på utrikessidornas världskarta stora 

19 Samma tabeller ligger till grund för redovisning och sammanfattning av resultat gällande 
region och diskurstyp i hela detta avsnitt.
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regionerna Mellanöstern och Nordafrika samt Västeuropa förekommer till exempel 
relativt ofta i materialet vid alla nedslagspunkter och oftare än snittet vid två av de tre 
nedslagspunkterna. Elithändelserapporterna utgör dock, åtminstone tidvis, en min-
dre andel av material från Mellanöstern och Nordafrika samt Västeuropa, jämfört 
med diskurstypens andel av materialet i stort. För Mellanöstern och Nordafrika gäller 
därmed att regionen samtidigt som rapporter från ”den viktiga världen”, åtminstone 
de där politiker verkligen ges röst, utgör en mindre andel än för många andra regio-
ner, är de exotisernade På plats-narrativerna och Bildnotiserna relativt många. 

En del regioner finns knappt med alls i Elithändelserapportmaterialet, vilket som 
sagt är anmärkningsvärt med tanke på att de politiska händelser – med för diskursty-
pen obligatoriska talhandlingar från elitpersoner – som inkluderas i typen torde in-
träffa i ungefär lika hög grad i alla jordens länder. I så fall skulle det till exempel 1995 
ha förekommit frekventa rapporter i form av Elithändelserapporter från Guatemala i 
Centralamerika, där det var val då ( se kap. 4).  Så var dock inte fallet. Elithändelse-
rapporten styrs alltså på detta sätt delvis av region. Diskurstypen ger i linje med detta 
också uttryck för den ökade internationaliseringen av politiken i samhällena såtill-
vida att kategorin ”Annan kombination” ökar i en jämförelse mellan nedslagspunk-
terna. Den ojämna spridningen av korrespondenter över jorden, kan utgöra en del 
av förklaringen till skevheten i elithändelserapporteringen. Förutom Västeuropa och 
Mellanöstern och Nordafrika framträder endast Nordamerika, (fd) Sovjetunionen, 
samt USA i kombination med andra regioner i någon större utsträckning i Elithän-
delserapporterna. Nordamerika och USA i kombination med andra regioner utgör 
om man betraktar dem tillsammans en särskilt stor andel av Elithändelserapporterna. 
Elithändelserapporterna, i vars perspektiv det ingår att de rapporterar om den viktiga 
världen, sammanfaller här alltså med de regioner som framträder som viktigast, an-
delsmässigt, och då främst med Nordamerika samt USA i kombination med andra 
regioner. Resten av regionerna, som till exempel Sydamerika, de övriga delarna av 
Afrika, Oceanien, med flera, förekommer mycket sparsamt i Elithändelserapporter. 

Med tanke på spridningen av korrespondenter och av internationella nyhetsby-
råer över världen, är det samtidigt slående att några av de regioner där många korre-
spondenter och byråer befinner sig inte förekommer särskilt ofta i På plats-narrativer. 
Detta gäller framför allt Nordamerika och Västeuropa. Västeuropa förekommer vis-
serligen i en relativt stor andel På plats-narrativer 1995, men är inte alls framträdande 
1987 och 2002. Nordamerika förekommer över huvud taget bara i På plats-narra-
tiver1987. 1995 och 2002 förekommer regionen inte alls i några På plats-narrati-
ver. Vissa av de regioner där många korespondenter förekommer uppträder således 
konstant i På plats-narrativer  – de östliga (fd) Sovjetunionen samt Mellanöstern och 
Nordafrika – medan de regioner där allra flest korrespondenter och internationella 
nyhetsbyråer befinner sig – Västeuropa och Nordamerika – relativt sällan uppträder 
i denna exotiserande diskurstyp. Spridningen av korrespondenter förklarar alltså inte 
överlag skillnader i rapporteringen från olika regioner; den förklarar inte skillnaden i 
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vilka typer av texter som dominerar i rapporteringen från olika områden.
Katastrofhändelserapporter förekommer över tid främst i relation till Västasien, 

även om regionen inte sticker ut lika mycket år 2002, då den överlag förekommer 
mer sällan i materialet än 1987 och 1995. Västasien tillhör dock inte vid något av 
dessa nedslagsår någon av de största regionerna, vilket gör dess stora andel av Kata-
strofhändelserapporterna desto mer anmärkningsvärd. Andra stora regioner i denna 
diskurstyp är de nästan alltid framträdande regionerna Västeuropa samt Mellanöstern 
och Nordafrika. Sverige i kombination med andra länder, USA i kombination med 
andra regioner, samt fd Sovjetunionen uppträder vid ett av nedslagsåren också i en 
relativt stor andel av Katastrofhändelserapporterna. För de båda kombinationskate-
gorierna gäller att det som rapporteras huvudsakligen inträffat i någon annan region, 
där USA respektive Sverige har intressen och eller där amerikaner eller svenskar råkat 
ut för någon katastrof.20 En del av de regioner som förekommer sällan i materialet 
överlag förekommer samtidigt relativt flitigt i Katastrofhändelserapporter. Kan inget 
annat få upp en region på dagordningen, så kan alltid en katastrof det. Detta gäller 
till exempel Sydöstasien 2002. För Katastrofhändelserapporterna gäller, liksom för 
Elithändelserapporterna, att de är händelserelaterade och att de alltså skulle kunna 
tänkas uppträda i relation till helt olika regioner vid olika tidpunkter. Så är dock över-
lag inte fallet. Återigen sticker dels några med korrespondenter och internationella 
nyhetsbyråer tätt besatta regioner ut, samtidigt som Västasien, som är en relativt liten 
region i den övriga rapporteringen, uppträder allra mest frekvent utslaget över alla 
åren. Kan Västasiens framträdande roll i Katastrofhändelserapporterna bero på att det 
inträffar mer katastrofer där än i andra regioner? Det verkar osannolikt, bland annat 
på grundval av att Katastrofhändelserapporter kan bygga på väldigt olika händelser, 
såsom exempelvis flygkrascher, naturkatastrofer, bombsprängningar, upplopp, med 
mera. Att en artikel rapporterar om en katastrof av något slag behöver dessutom inte 
betyda att texten formas till en Katastrofhändelserapport. 

Katastrofer kan mycket väl rapporteras i form av Lägesrapporter, i Kommen-
tarer, Bildnotiser eller Citatnotiser. Västasien utgör därmed den region som oftast 
förekommer i artiklar där vissa händelser rapporteras som katastrofer; där de andra 
länderna ses som liggande i någon sorts nyhetsvärld där rösterna ofta är anonyma, 
där stilen är väldigt ”matter of fact”, med ett faktastaplande som gärna sker i form 
av siffror och andra detaljer, där tilltalet är distanserat och där det i texten finns en 
närhet till själva händelsen, medan den sifferbemängda stilen skapar en distans. Ofta 
räknas i Katastrofhändelserapporterna döda personer upp och benämns endast med 
antal och med nationalitet. Diskurstypen är därmed den av typerna som framstår 
som mest konstant avindividualiserad och mest avkönad. Människor är i dessa texter 
främst statistik, och inte vilken statistik som helst, utan en negativ sådan; en statistik 
om katastrofer, en statistik om skador och död. Samtidigt som en särskild tendens till 

20 Exempel på detta är (år 1995) bombdådet mot en amerikansk militärförläggning i 
Saudiarabien och händelsen med den svenska FN-soldat som vådasköts till döds i Bosnien. 
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exotisering och fixering vid skillnad kunde konstateras i relation till Indien, Bangla-
desh och Sri  Lanka (i kap. 4) och samtidigt som Västasien är den enda region som har 
en högre kvinnorepresentation än genomsnittet vid alla nedslagspunkterna, så är den 
alltså också den region som genom sitt frekventa uppträdande i Katastrofhändelserap-
porter framstår som mest avindividualiserad och förknippad med kyliga rapporter om 
skador och död. Regionen framstår på detta sätt sammanfattningsvis som antingen 
exotiserad eller som föremål för olyckor vilka vi kan sammanfatta i siffror; en sorts 
inverterad exotisering genom distans.

Lägesrapporterna är, helt i enlighet med sin dominerande ställning bland dis-
kurstyperna, ganska väl spridda över olika regioner. De domineras vid alla nedslags-
åren främst av de stora regionerna Västeuropa samt Mellanöstern och Nordafrika. 
Fd Sovjetunionen förekommer i en större andel Lägesrapporter 1995 än de övriga 
åren. 1995 förekommer fd Sovjetunionen i en särskilt stor andel av materialet överlag. 
Östeuropa förekommer i en relativt stor andel av Lägesrapporterna vid två av ned-
slagspunkterna och Östasien samt Västasien förekommer relativt ofta alla åren, om 
man betänker att de utgör en relativt liten del av materialet i stort. Samtidigt kan det 
konstateras att liten förekomst i materialet när det gäller antal artiklar ofta tenderar 
att sammanfalla med relativt hög representation av den ofta korta och torftiga diskur-
stypen Lägesrapport. Det gäller till exempel vid olika nedslagspunkter för Sydamerika 
(1987 och 1995, se tab. N och P) och Västafrika (1987, se tab. N) samt Oceanien 
(2002, se tab. R).

Kommentarerna förekommer med mindre spridning över regionerna än Läges-
rapporterna. Störst andel Kommentarer kommer från Västeuropa samt Mellanöstern 
och Nordafrika. Nordamerika samt USA i kombination med andra regioner utgör 
också om man betraktar dem tillsammans en stor andel av Kommentarerna, 1995 
den allra största. För Nordamerika/USA sammanfaller dessutom den höga koncen-
trationen av Kommentarer med en stor andel Elithändelserapporter. Mycket av ”den 
viktiga världen”-perspektivet i nordamerikaartiklarna, alltså. 

Den på utrikessidorna relativt stora regionen (fd) Sovjetunionen förekommer 
1987 i en stor andel av Kommentarerna, men 1995 och 2002 har regionen ingen 
framträdande roll alls i kommentarmaterialet. Detta sammanfaller med förändringar 
i världsordningen så att Sovjetunionen kommenteras, medan fd Sovjetunionen inte 
kommenteras. I relation till Oceanien samt till Västafrika förekommer aldrig Kom-
mentarer, i relation till Västasien endast ett av åren och då i liten utsträckning. Syd-
östasien, Sydamerika, samt Centralamerika och Västindien förekommer också endast 
vardera ett av nedslagsåren i Kommentarer. År 2002 sticker Östasien och ”Andra 
kombinationer” ut ordentligt, genom att uppta 17 respektive 20 procent av kommen-
tarartiklarna, som då dessutom ökat sin andel av materialet i stort. Här sammanfaller 
två stora förändringar som kan konstateras i jämförelser mellan de olika nedslagsåren; 
dels den ökade internationaliseringen, dels den ökade uttalat subjektiva kommente-
ringen. Intresset för Östasien ökar samtidigt år 2002 överlag, vilket redan konstaterats 
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samspela med den ökade koncentrationen av reportrar i området. 
Kommentarer är annars i mindre grad än de flesta andra diskurstyperna bero-

ende av var i världen korrespondenter och internationella nyhetsbyråer befinner sig, 
eftersom Kommentarer relativt ofta skrivs från hemmaredaktionen eller av en kor-
respondent som befinner sig på en plats men skriver om en annan.21 Samma förhål-
landen kan förstås gälla även andra typer av artiklar och den journalist som sitter 
”hemma”  på redaktionen och skriver är ju ändå beroende av texter från andra  – kor-
respondenter och nyhetsbyråer – som befinner sig på vissa platser, för skapandet av 
sina egna texter. Det är dock ändå produktionsmässigt en viss skillnad på dessa texter 
och de andra typerna som oftare antingen är skrivna av en reporter på plats eller av 
en nyhetsbyrå. Trots detta överensstämmer Kommentarerna ganska väl med de öv-
riga diskurstyperna när det gäller fördelningen mellan regioner. Några regioner spelar 
konstant en framträdande roll, medan andra som vanligt knappt finns med. De flesta 
av de regioner som överlag förekommer sällan i materialet förekommer i själva verket 
än mer sällan – eller aldrig – i kommentarartiklarna. Utrymmen för avvikelser från 
mönstret gällande ofta och sällan förekommande regioner har samtidigt återfunnits 
i diskurstyperna På plats-narrativ och Katastrofhändelserapport. Möjligheter till avvi-
kelser från mönstret finns alltså. De uppträder inte i relation till Kommentarerna.

Bildnotiserna, som endast förekommer i materialet från 1995 och 2002 domi-
neras båda åren av de vanligt förekommande regionerna Västeuropa samt Mellanös-
tern och Nordafrika. Andra regioner som framträder i större delar av materialet vid 
ett av nedslagsåren är Sydöstasien, Sovjetunionen, Östasien, Nordamerika, Östeuropa 
samt ”Andra kombinationer”. Eftersom Bildnotiserna 1995 är relativt få och det där-
med är svårt att se några mönster i representationen baserat på materialet från 1995 
och 2002 dras här inga slutsatser kring relationen över tid mellan Bildnotiser och re-
gioner. Vissa kopplingar kan dock göras mellan regioners framträdanden i Bildnotiser 
och deras framträdande i de perspektivmässigt närbesläktade På plats-narrativerna. 
Mellanöstern och Nordafrika utgör en stor andel av båda dessa diskurstyper vid alla 
nedslagsåren. Västeuropa, som utgör en stor andel av Bildnotiserna exotiseras dock 
inte i På plats-narrativer. Östasien, liksom Mellanöstern och Nordafrika en region 
som kan tänkas vara föremål för en orientalistisk exotisering i På plats-narrativerna, 
uppträder år 2002 då de utgör en stor andel av På plats-narrativerna, också  i en stor 
andel av Bildnotiserna. Samma koppling kan göras för den likaså östliga regionen (fd) 
Sovjetunionen som utgör en stor andel av På plats-narrativerna och år 2002 utgör en 
stor andel av Bildnotiserna, samtidigt som regionen också uppträder i den annan-
hetsfokuserade Citatnotisens diskurstyp. Trots att det är svårt att dra slutsatser kring 
Bildnotiser och regioner, kan det därmed ändå konstateras att det finns en koppling 
mellan exotiserande perspektiv, som återfinns i såväl Bildnotiser som På plats-narrati-
ver (och i viss mån i Citatnotiser), och vissa – östliga – regioner. 

21 Kombinationskategorierna är, som en illustration av detta, vanligare i Kommentar-artiklar 
än i det övriga materialet.



180

Citatnotiserna framträder i en mycket liten del av materialet i stort och gör det 
dessutom endast år 2002. Närmare 40 procent av dem kan relateras till Nordamerika 
(i princip lika med USA) eller till USA i kombination med andra regioner. Värt att 
minnas från diskussionen om diskurstyper och kön är också att Citatnotisen nästan 
uteslutande enbart inkluderar män, det vill säga det är män från företrädesvis Norda-
merika/USA som får sina uttalanden uppblåsta på detta sätt.  De resterande 60 pro-
centen av Citatnotiserna fördelar sig på Västasien, Västeuropa, Sovjetunionen, Sverige 
i kombination med andra länder samt ”Andra kombinationer”. Kombinationer av 
diskurstyper kan i sin tur kopplas framför allt till Västeuropa samt Mellanöstern och 
Nordafrika. Dessa är de enda regionerna som uppträder i någon större del av kombi-
nationtexterna vid alla nedslagspunkterna. Det är svårt att dra några slutsatser kring 
denna kategori, eftersom kombinationerna kan bestå av nästan vad som helst, — av 
en Elithändelserapport ihop med en Lägesrapport, av en Bildnotis ihop med en Kom-
mentar, av en På-platsnarrativ ihop med en Elithändelserapport, av en Katastrofhän-
delserapport ihop med en Bildnotis, och så vidare.

ANATOMI, KARTOGRAFI OCH ANTROPOLOGI. 
CENTRUM, PERIFERI OCH VITA FLÄCKAR
Fördelningen av diskurstyperna ser något olika ut vid olika tidpunkter och de fördelar 
sig dessutom, vilket diskuterades i kapitel 4, olika i olika tidningar, men det är ändå 
utifrån de undersökta nedslagsåren klart att utrikessidorna i morgonpressen utgör en 
ganska stabil diskursordning. Många av de artiklar som återfinns där är Lägesrappor-
ter och därmed i regel relativt fattiga på såväl information som engagerande berättel-
ser. Mer än hälften av alla artiklar är samtidigt notiser, som i sig är relativt korta och 
ofta textmässigt torftiga. En stor del av notiserna är Lägesrapporter, men notiserna 
sprider sin relativa torftighet över flera diskurstyper. Notiserna och därmed Lägesrap-
porterna befinner sig dock ofta i marginalen av sidorna. På central nyhetsplats ser vi 
en relativt jämn fördelning av Lägesrapporter, Elithändelserapporter och Kommenta-
rer. Elithändelserapporterna och Kommentarerna, som (nästan uteslutande) har rap-
portering från den politiska världen gemensam, upptar tillsammans en större del av 
de längre artiklarna än vad Lägesrapporterna gör. Värt att minnas är dock att även 
Lägesrapporterna behandlar elitpolitik ibland. Utrikesjournalistiken är i mångt och 
mycket just den värld av stora män och stora makter som exponerades i exempelvis 
artikeln om Jaques Santers framträdande i EU-sammanhang i kapitel 4.

Så kan alltså denna ganska stabila diskursordning beskrivas. Det som mitt i den 
övergripande stabiliteten ändå ser annorlunda ut 1995, jämfört med 1987, är framför 
allt tillkomsten av en ny diskurstyp – Bildnotisen  – och den samtidiga tillbakagången 
för Lägesrapporten och ökningen av Kommentarer. Därmed ökar (om än blygsamt) 
både bildmaterialets företräde framför texten och förekomsten av värderande, mer ut-
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talat subjektiv journalistik. Bägge dessa tendenser förstärks 2002 då Kommentarerna 
blir än fler, Lägesrapporterna än färre och Bildnotiserna ökar sin andel av materialet. 
Samtidigt tillkommer ytterligare en diskurstyp, Citatnotisen, som samman med Bild-
notiser och På plats-narrativer manifesterar en framryckning av exotiserande perspek-
tiv och fokus på annanhet på utrikessidorna. 

Ingen nämnvärd skillnad i förekomsten av kvinnor respektive män på utrikessi-
dorna kunde urskiljas mellan 1987 och 1995, men 2002 däremot kan det konstateras 
att andelen artiklar om enbart kvinnor i materialet är något större än tidigare (5% 
mot tidigare 2). Denna ökning kan knappast tillskrivas Kommentarernas större andel. 
Kommentarerna är ju mycket mansdominerade. Den större andelen kvinnor hänger 
snarare ihop med det exotiserande perspektivets frammarsch. Det visade sig ju också 
att kvinnor förekommer i större andel av På plats-narrativerna och Bildnotiserna än 
i materialet i stort. Kvinnor och exotisering hänger därmed ihop på utrikessidorna. 
I (de få) Citatnotiserna däremot dominerar männen, liksom i de övriga elitpolitiskt 
inriktade diskurstyperna Elithändelserapport och Kommentar.22 

Sociala och kulturella förändringar manifesterar sig ofta diskursivt i omflytt-
ningar av gränser inom och mellan diskursordningar (Fairclough 1995:56). Detta 
kommer i materialet till uttryck bland annat genom omdragningar av gränserna mel-
lan inrikes och utrikes i några av tidningarna, där Politik/EU-sidor, efter att Sverige 
gått med i EU, uppträder som en ny diskursordning som påverkar framträdandet av 
till exempel utrikessidorna i tidningarna såtillvida att det antyds att det som är utrikes 
ligger längre bort än Europa, samtidigt som det antyds att Europa är EU. Eller åtmins-
tone att det riktiga Europa är EU. I SvD heter de nya sidorna ”Politik.Europa”, i DN 
”Politik/EU”. Samma område åsyftas med båda benämningarna. Inom diskursord-
ningen har gränserna mellan diskurstyper på utrikessidorna samtidigt under den un-
dersökta tidsperioden förändrats så att flera diskurstyper förekommer samtidigt som 
kombinationer av diskurstyper blir vanligare. På detta sätt uppvisar diskursordningen 
trots sin övergripande stabilitet ändå en viss kreativitet. Fairclough (1995:60) skiljer 
på normativ respektive kreativ diskurspraktik när det gäller hur kommunikativa hän-
delser relaterar till diskursordningen. I den kreativa praktiken omstruktureras gränser 
och relationer inom ordningen, medan dessa i den normativa praktiken reproduceras. 
Sammanfattningsvis utgör utrikessidornas diskursordning en relativt stabil diskurs-
ordning, men den förändras under undersökningsperioden dels externt i sin relation 
till närliggande diskursordningar, dels internt i förekomsten av diskurstyper. Till stor 
del relaterar kommunikativa händelser normativt till diskursordningen, men en krea-
tivitet i diskurspraktiken förekommer dock och denna kreativitet kan främst kopplas 
till att uttalat subjektiv stil och exotiserande perspektiv rycker fram, vilket bland an-
nat tar sig uttryck i uppdykande av nya diskurstyper, men också i förändringar i hur 

22 Elithändelserapporterna inkluderar dock en större andel kvinnor 2002 jämfört med 1987, 
då inga kvinnor fanns med i den delen av materialet, men samtidigt en något lägre andel än 
1995.
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diskurstyperna andelsmässigt relaterar sig till varandra inom ordningen samt i före-
komsten av fler kombinationer av diskurstyper. 

När det gäller representationen av regioner i materialet kan det bland annat 
konstateras att det fanns ett stort intresse för fd Sovjetunionen och Östeuropa 1995. 
Ekecrantz (2002:150) skriver om den postkommunistiska medievärlden: ”Slutet på 
det kalla kriget innebar också början på slutet för ett sätt att beskriva, förklara och 
förstå världen i givna kategorier och polariseringar. Nya geopolitiska fantasier intar 
scenen och lagras över de senaste decenniernas framväxande postkoloniala kulturer”. 
Det stora intresset för den före detta kommunistiska delen av världen, som kunnat 
konstateras i denna studie, kan utgöra en del av det nya sättet att beskriva världen, en 
del av de nya ”geopolitiska fantasierna”. Det sker sedan en andelsmässig återgång av 
intresset för den fd kommunistiska delen av världen, om man jämför representatio-
nerna 1995 med 2002, men inte en återgång till samma sätt att skriva. Sättet att för-
klara och förstå världen fortsätter att omformas. Fram träder en rapportering som är 
mer fokuserad på internationella företeelser, som oftare fokuserar på flera nationer på 
en gång, samtidigt som journalistiken blir mer uttalat subjektiv och mer exotiserande. 
Kanske upplever vi efter det kalla kriget ett återupplivande av den evolutionistiska 
tankefiguren i medierna (se även Ekecrantz 2002:153). Catherine A. Lutz och Jane L. 
Collins (2002:94) beskriver den evolutionistiska tankefiguren så här:

Late nineteenth century fairs and expositions frequently organized the world 
cultures they presented along an evolutionary scale. These almost always cor-
responded to a racial continuum/…/from the ’savagery’ of the dark-skinned 
Dahomeyans, to the Javanese ’Brownies’ to the ’nearly-white’ Chinese and 
Japanese. As evolutionary trajectories were reproduced over the course of the 
twentieth century, in anthropological theory and in white popular concious-
ness, they were almost always connected to a scale of skin color, which was 
then construed, in many cases, as an independent form of verifying their cor-
rectness. 

Lutz och Collins framhåller sålunda hudfärg som korresponderande med utvecklings-
tanken, såtillvida att de mer svarta uppfattas som så att säga längre bakom de mer 
vita, men en annan korresponderande faktor kan vara placering på skalan öst-väst 
(se Ekecrantz 2002), vilket sammanfaller med Edward Saids (1978/1995) teori om 
orientalismen. 

I mitt material kan evolutionsfigurens ökade betydelse anas i och med Bildnoti-
sernas och Citatnotisernas frammarsch, då exotiserande perspektiv inte bara är fram-
trädande i diskurstyperna som sådana, utan dessutom framför allt i Bildnotiserna vi-
suellt tar upp plats och uppmärksamhet med sin obligatoriska bild och i och med det 
faktum att bilden och inte texten framstår som det betydande. Förekomsten av den 
evolutionistiska tankefiguren i Bildnotiserna kommer att diskuteras ytterligare i nästa 
kapitel. Figuren kan dock kopplas inte bara till enskilda diskurstyper, utan också till 
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enskilda regioner. I det relativt konstanta intresset för de olika regioner världen delats 
in i för denna studie kan en implicit värdering av regionerna utläsas. Vissa regioner 
är viktiga och är relevanta för oss här i Sverige att förhålla oss till. De kan diskuteras 
i relation till Sverige. Saker som inträffar där bedöms vara av betydelse för läsare här 
att känna till. Regioner som på detta sätt bedöms vara av vikt och möjliga att relatera 
till Sverige är Västeuropa, Nordamerika samt kombinationer av USA och andra re-
gioner, Mellanöstern och Nordafrika samt (fd) Sovjetunionen. Dessa regioner ligger, 
med undantag för Nordamerika och USA, geografiskt relativt nära Sverige. Det kan 
förstås finnas flera olika anledningar till att dessa regioner har en så prominent plats 
i materialet under alla åren. Att en region upplevs som ett hot, skulle till exempel 
kunna tänkas öka intresset för den. Idén om att den muslimska delen av världen efter 
det kalla krigets slut ersatt Sovjetunionen som västvärldens fiende nummer ett (Han-
sen 2002:175, Golub 2002) antyder att både Sovjetunionen och Mellanöstern och 
Nordafrika skulle kunna ses i detta ljus. Båda regionerna förekommer dock ungefär 
lika mycket i materialet 1987 som 2002. Fd Sovjetunionen förekommer till och med 
något oftare 1995, som redan diskuterats. Bägge regionerna är hur som helst stora på 
den utrikesjournalistiska världskartan såväl under som efter det kalla kriget. Upplevs 
dessa regioner därmed alltid som hot eller kan de vara intressanta på andra sätt? Detta 
är svårt att klarlägga utifrån den kvantitativa studien, men Said (1978/1995:40) skri-
ver om Mellanöstern och Nordafrika-regionen att i ett mer än sekellångt domine-
rande sätt att se på området från västligt håll så ses dess invånare – orientalerna – som 
farliga och hotande (samtidigt som de paradoxalt nog ses som svaga  och biologiskt 
underlägsna). Liknande föreställningar finns om både Sovjetunionen och det ”ryska”, 
såväl före och under som efter Sovjetunionens existens (se Ekecrantz 2002:160, 165, 
Gerbner 1991:33f, Roosvall 2002a).

Västeuropa, den region som Sverige ingår i, är den region som förekommer mest 
frekvent i materialet. Den kan antas framställas som mer lik än olik. Mer ingående 
studier behövs dock för att fastställa rapporteringens karaktär. Sådana genomförs i 
kapitel 6 och 7. USA tycks också framstå som mer likt än olikt i och med de många 
Elithändelserapporter och Kommentarer som kommer därifrån. Tilltalet i Elithändel-
serapporterna antyder ju närhet och konsensus och både Elithändelserapporter och 
Kommentarer framställs som ”viktiga” då de rapporterar från ”den viktiga världen”. 
Det geografiskt mer närliggande Östeuropa är dock inte särskilt intressant för Sverige, 
utom under 1995, då också det postkommunistiska fd Sovjetunionen framträder mer 
än de andra åren. Västasien har ett på liknade sätt villkorat uppträdande på de svenska 
utrikessidorna. Regionen dyker företrädesvis upp då det inträffar katastrofer där. An-
nars är den inte av intresse, vilket antyder en evolutionistiskt inspirerad värdering 
av människorna där. De gör ingenting – politiskt eller annat – som är intressant för 
Sverige/västvärlden. De råkar bara ibland ut för saker som är så ovanliga och skräm-
mande att Sverige/västvärlden kan få läsa om dem. Regionen ses dock knappast på 
grund av detta som ett hot för Sverige och väst. Av i princip inget intresse alls för 
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Sverige/väst är skeenden i Oceanien, i Västafrika, i Sydöstasien, i Sydamerika samt i 
Afrika utom Väst- och Nord-.23 Vad de gör där är knappast intressant. Ibland inträf-
far dock katastrofer även där, som till exempel en flygplanskrasch i Filippinerna, eller 
en torka i Australien och ibland kan svenska tidningsläsare få ta del av detta för att 
förskräckas eller underhållas.

Stefan Jonsson söker i Världens centrum. En essä om globalisering (2001) i enlig-
het med titeln efter just världens centrum. Detta sökande för honom till många olika 
platser, som Mexico, Danmark, USA, Senegal och Grönland. Han landar slutgiltigt 
i den lilla staden Felicity i Kalifornien. Staden kallar sig själv världens centrum och 
Jonsson konstaterar att det är detta som idén om centrum handlar om; att göra an-
språk. I den lilla hålan – stad är egentligen för mycket sagt – har borgmästaren låtit 
uppföra en pyramid i vilken dokument som berättar en mytologiskt inspirerad his-
toria om hur staden fick sin status som världscentrum finns placerade. Borgmästaren 
har själv skrivit denna historia (Jonsson 2001:213ff). 

På utrikessidorna behöver man inte söka efter världens centrum. Ty som legi-
timiteten är inbyggd i en pyramid i den lilla staden Felicity är det inbyggt i utrikes-
sidornas idé att centrum är Sverige. Detta behöver inte benämnas explicit, utan ge-
nomsyrar diskursordningen, till hälften synligt i vinjetter, sidrubriker, platsmarkörer 
och rubrikkonstruktioner och är framför allt implicerat i relationen till andra närlig-
gande men avgränsande diskursordningar såsom inrikes, i förekommande fall poli-
tik/EU, samt mer avlägsna ordningar som ekonomi, sport och kultur. Sverige är alltså 
obestridligt världens centrum i utrikessidornas diskursordning, men där finns också 
några epicentrum, och dessa utgörs av det övriga Västeuropa, USA, Mellanöstern och 
Nordafrika samt (fd) Sovjetunionen.

I en analys av hur dagens inflytelserika kosmosgrafer – dagens världsskrivare – 
ritar upp nya kartor efter kalla krigets slut skriver Jonsson (2001:118ff) att de ameri-
kanska policymakarna slår fast att skillnaderna mellan världens kulturer är oöverstig-
liga.24 När civilisationskretsar räknas i denna nygamla världsskrivning framställs det 
i vissa skildringar som tveksamt om Afrika kan inkluderas, medan såväl Afrika som 
Latinamerika helt ignoreras i andra. Dessa geopolitiska ideologers världskartor inne-
håller alltså flera vita fläckar. På liknande sätt har det visat sig att såväl Latinamerika 
–vilket i min undersökning motsvaras ungefär av Sydamerika samt Centralamerika 
och Västindien – som Afrika (utom Nordafrika som ju räknas till regionen Mellanös-
tern och Nordafrika) – är om inte vita fläckar så åtminstone mycket små fläckar på de 
svenska utrikessidornas världskarta. Flera regioner uppträder i mitt material på detta 
sätt. Dessutom förekommer, särskilt inom de regioner som i sig är små i utrikesrepre-
sentationens värld, enskilda länder som helt ignoreras på utrikessidorna.

Liksom vissa regioner utgör vita fläckar på utrikessidornas världskarta så kan 

23 Grönland existerar över huvud taget inte på utrikessidornas världskarta.
24 Jonsson diskuterar främst Robert Kaplan, Samuel Huntington, Zbigniew Brzezinski och 
Patrick Moynihan.
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man säga att kvinnor utgör en vit fläck på ett slags könsrepresentationens karta på 
samma sidor. De förekommer åtminstone påfallande sällan där. I flera fall samman-
kopplas dessutom det på detta sätt marginaliserade könet främst med artiklar från 
marginaliserade regioner. En koppling mellan marginaliserade regioner och mindre 
utförliga diskurstyper – främst Lägesrapporten – har också kunnat iakttas. Kvinnor 
förekommer annars relativt ofta i artiklar som handlar om Sverige (tillsammans med 
andra länder) samt i de diskurstyper som inkluderar ett exotiserande perspektiv, med-
an männen kopplas till stora och/eller hotfulla regioner samt uppträder i diskurstyper 
som rapporterar från ”den viktiga världen”. Överlag utgör kvinnan, som Karin Johan-
nisson (1994) med Freud benämnt den mörka kontinenten, knappast en kontinent 
på könsrepresentationens karta, snarare som sagt en vit fläck, eller möjligen spridda 
små ögrupper i kartans utkanter. Det placerar sig stora oceaner mellan dessa ögrup-
per och de kontinenter som männen utgör; ett förhållande som kommer att belysas i 
nästa kapitel.  

 De centrum och epicentrum som framträder på utrikessidornas kartor, både 
när det gäller regioner och kön,  – är de obändiga, och om inte, hur svårbändiga är 
de? Jonsson (2001:42) skriver att historien döljer att periferin är världsmakare i sin 
egen rätt. Och den har goda skäl till detta: ”…om vi erkände att periferins människor 
själva är förmögna att framställa kunskap, då skulle periferin upphöra att vara perifer, 
och då skulle också världens centrum upphöra att vara världens centrum”. På utrikes-
sidorna förnekas i regel dock inte att periferin kan framställa kunskap – det förnekas 
däremot implicit att de svenska tidningsläsarna skulle kunna ha något intresse av den. 
Ibland stiger detta förnekande också upp till ytan och blir explicit, som vi ska se i 
avsnittet om mäktiga män från Mellanöstern och Nordafrika i kapitel 6. Världens 
centrum och epicentra vill inte bli periferi. Det finns en vilja till makt och en vilja 
till obändighet gällande representationerna i detta; en vilja som också kan länkas till 
könsrepresentationen. 
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6. BILDEN I TEXTEN, TEXTEN I BILDEN

Just what can be expected or understood from photographs? I will argue that, 
culturally, not very much can be understood about Navajo from photographs 
of them. But certainly something can be understood of photographers, of 
the various ways that the West privileges photographs, and of the way Navajo 
photographically appear to the West. Photographs of Navajo mirror the West’s 
desire and ambition, its obsession and pathology, and something of the speci-
ficity of social relations the West views as important (normal) and/or impor-
tant for Navajo to have (marginal and/or normalized). However, in addition 
to reading the West in its photography of Navajo, we can also read the limits 
and boundaries of how Navajo can appear in such representations and typical 
ways in which they do appear.

(Faris 2002:78)

Användningen av bilder på utrikessidorna år 2002 är avsevärt större än den var 1987 
och 1995. Detta kan ses som en journalistikens manifestation av ”the pictorial turn” 
(se Mitchell 1994:11ff), särskilt eftersom det på utrikessidorna pågår ett ständigt 
refererande och ömsesidigt beroende mellan bilder och texter, – ”imagetexts”. I det 
följande studeras just konfigurationer av bilder och texter på utrikessidorna; här stu-
deras bilder, texter och makt. Bildrepresentation och makt kan relateras till antingen 
illusionism eller realism, vilka konstituerar två olika typer av maktrelationer. I illusio-
nismen tar sig makten uttryck i form av spektakel, i realismen i form av övervakning. 
Båda dessa typer av maktrelationer formar subjekt, det ena genom ”mjuka”, det andra 
genom ”hårda” teknologier (Mitchell aa s 326f ). ”Spectacle is the ideological form of 
pictorial power; surveillance is its bureaucratic, managerial, and disciplinary form” 
(Mitchell aa s 327).

Inledningsvis i detta kapitel står diskurstypen Bildnotis i centrum, men även 
bilder som uppträder i andra diskurstyper kommer att diskuteras. Tre olika bildba-
serade studier presenteras. I den första studien diskuteras bildmotiven på ett över-
gripande plan, i relation till såväl sina texter som till lay-outen på tidningssidorna.1 
Samtidigt uppmärksammas också användandet av kameran som ett socialt, kulturellt 
och politiskt instrument och förhållanden till andra bilder respektive bildens relation 
till texten.2 I denna studie av två bildnotiskluster diskuteras såväl relationen mellan 

1 Detta fokus motsvarar främst Beckers (2000) första analysnivå (se kap. 3, ”Bilder och myter. 
Bildanalys”).
2 Motsvarande Beckers (2000) andra och tredje analysnivå. 



187

nationalitet och kön som relationen mellan form och innehåll. I den andra studien 
har de Bildnotiser från 1995 som inkluderar kvinnor valts ut för närmare analys. 
Diskussionen om såväl nationalitet-kön som form-innehåll fördjupas här i en myta-
nalys inspirerad av Roland Barthes (1969, 1977).3 Den tredje studien slutligen tar 
upp bilder och texter från flera diskurstyper. Urvalet har här styrts av motivet, som 
utgörs av förekomst av en bild i bilden. Även denna studie rör sig kring frågor om 
nationalitet-kön och form-innehåll, även om fokus här kommer att hamna mer på 
regionalitet/nationalitet, då dessa bilder visar sig kunna kopplas till vissa regioner och 
då främst Mellanöstern och Nordafrika. Fokus hamnar här också mer på män än 
– som i den andra studien – på kvinnor, eftersom de personer som uppträder på en 
bild i bilden nästan uteslutande utgörs av män. I denna den sista av delstudierna avse-
ende bilder ligger tyngdpunkten främst på sociala, kulturella och politiska aspekter i 
bildkonstruktionen  samt på relationer till andra fotografier och hur blickar används.4 
Bildernas förhållande till relaterade texter är också viktig i denna delstudie.5

Studierna följs av diskussioner kring olika typer av annangörande (Boréus, 
2003). Förutom att jag med James C. Faris, som i det citat som inleder detta kapitel, 
förväntar mig att i fotografierna kunna läsa Väst, så förväntar jag mig också, fortfa-
rande i enlighet med Faris, att kunna läsa de begränsningar för hur människor från 
olika regioner samt av olika kön kan framstå i sådana representationer samt typiska 
sätt på vilka de verkligen framstår.

”ETT DYGN I VÄRLDEN”
Ibland förekommer på utrikessidorna ett kluster av Bildnotiser. Det är antagligen me-
ningen att de ska skildra mångfalden i världen genom att visa vad som pågår på olika 
platser vid ungefär samma tidpunkt. Klustren brukar ha en egen rubrik eller vinjett, 
som antyder just detta. Under den vecka 2002, som undersöks här, förekommer två 
sådana kluster, bägge i Vestmanlands Läns Tidning.6 Det ena är betitlat ”Världen un-
der några dygn”, det andra ”Ett dygn i världen”. Dessa bildnotisgrupperingar upptar 
en hel sida var. Den ena på måndagen, den andra på onsdagen. Under respektive rub-
rik finns en liten text, som liknar en ingress. Texten lyder – i bägge fallen – ”VLT pre-
senterar ett urval av de senaste dygnens bilder från hela världen. Inte nödvändigtvis de 

3 Denna delstudie utförs främst på Beckers (2000) andra och tredje nivå.
4 Motsvarande Beckers (2000) andra analysnivå.
5 Motsvarande Beckers (2000) tredje analysnivå.
6 I DN förekommer den undersökta veckan 1995 ett liknande upplägg, då cirka en halv 
sida tas upp av en samling Bildnotiser som betitlas ”Världen, söndag”. Denna sida är dock 
vinjetterad ”Allmänt” och ligger omedelbart före utrikessidorna. Den är därför inte inkluderad 
i materialet. Konceptet förekom också frekvent i tidningen Avisen som under en period under 
slutet av 1990-talet delades ut gratis till hushåll i stockholmsområdet på lördagarna.
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viktigaste eller största händelserna, snarare kanske de som normalt faller utanför ny-
hetsflödet”. Ett slags alternativ utrikesjournalistik presenteras alltså enligt innehålls-
deklarationen här; ett försök att skildra sådant som annars inte skildras på utrikessi-
dorna; sådant som annars riskerar att aldrig uppmärksammas. Dessa nyheter avviker 
således, enligt beskrivningen, från ”vanliga” nyheter. ”Vanliga” nyheter karaktäriseras 
i sin tur av att de i regel avviker från ”vanliga” händelser och skeenden. Genom att på 
detta sätt avvika från det avvikande presenterar ”Världen under ett dygn”-sidorna det 
vanliga och typiska från olika länder. De vill bidra med en bild av världen som inte 
är upphängd på de ”viktiga” och ”stora” händelserna. Det som presenteras är en bild 
av vardagen från alla världens hörn; en bild av världen såsom den verkligen är. Detta 
intryck förstärks dels av bildanvändningens starka sanningsanspråk – vi får faktiskt se 
alla dessa saker som händer under några dygn i världen på bild – dels av den världs-
karta, som bägge klustren åtföljs av. 

Fotografiets inträde i antropologin sågs som ett objektivt och mer exakt sätt att 
fånga verkligheten, det sågs som om dokumentationsformen talade direkt till sinnena 
hos mottagarna, utan att besudlas med avsändarnas – antropologernas – fördomar 
(Askew 2002:7). Även om diskussionerna om fotografiets status i relation till sanning, 
till tolkningsmöjligheter, till tvetydighet sedan dess fördjupats, så ses det fortfarande 
som en visuell transkription av fakta (se Hall 1973:178). Enligt Kari Andén-Papa-
dopoulos är det fotografiets analoga perfektion som ger det dess makt att förmedla 
kulturella värderingar och ideologier. Hon framhåller att det kan formuleras som en 
paradox: ”fotografiets värdeladdning döljer sig just i dess värdeneutralitet, på samma 
sätt som dess huvudsakliga konnotation eller ’kodade’ implikation är att det är en ren 
denotation, ett meddelande utan kod” (Andén-Papadopoulos 2000:25). Andén-Pa-
padopoulos utgår här ifrån Barthes (1961/1977:19) uttalande att fotografiet har en 
okodad del, den fotografiskt analoga, och en kodad del, där fotografiet samtidigt är 
konst, är skrift. Ett liknande resonemang — om en kodad och en okodad del — kan 
appliceras på kartor, eller åtminstone på den roll de har i vårt samhälle. Kartor är 
visserligen inte analoga, såsom fotografierna är, men de används ändå som en sorts 
avfotograferingar av världen. I båda fallen är det därför av särskild vikt att beakta att 
värdeladdningen döljs i den förmodade värdeneutralitet som impliceras av det ana-
loga eller analogliknande. 
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Bild: miniatyr av hel sida (mån)

(VLT, 11/11 2002)
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Bild: miniatyr av hel sida (ons)

(VLT, 13/11 2002)
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Världskartor, världsbilder
Både ”Världen under några dygn” och ”Ett dygn i världen” omfattar en världskarta 
högst upp på sidan. Dessa kartor är dock något olika organiserade. Den som illustre-
rar ”Världen under några dygn”, på måndagen, är en ”traditionell” världskarta, såsom 
den brukar skildras i Sverige: 

Bild: Kartan (mån)

(VLT, 11/11 2002)

Den andra världskartan, den som medföljer ”Ett dygn i världen”, på onsdagen, är 
splittrad i två delar. På den ena sidan ser vi den amerikanska kontinenten, på den 
andra resten av världen:

Bild: Kartan (ons)

(VLT, 13/11 2002)

Det som skildras i de båda bildnotisklustren med sina kartor är, liksom i övrigt på 
utrikessidorna, världen utifrån ett svenskt perspektiv. Så här ser de Andra ut när man 
relaterar dem till Sverige. De Andra relateras på detta sätt till en mäktigare grupp, en 
grupp som har makten att definiera dem (se Boréus 2003:12). Alla de Andra kan ju 
dock också, som framhållits tidigare, skiljas från varandra på olika sätt. I den följande 
analysen uppmärksammas dels skillnader kopplade till regioner, nationer och etnici-
tet, dels till kön.

Bara ett afrikanskt land finns representerat i VLT:s två skildringar av världen, 
Centralafrikanska republiken. Även Sydamerika, Sydostasien samt Västasien före-
kommer endast en gång vardera i materialet, representerat av Argentina, Indonesien 
och Nepal. Fd Sovjetunionen förekommer två gånger i materialet, en gång i en bild-
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notis om Ryssland, en annan i en om Vitryssland. Centralamerika och Västindien 
förekommer också två gånger i materialet. Där finns en artikel om Jamaica och en 
om Kuba. Den senare utgör dock en kombination med USA. Tre artiklar handlar 
uttryckligen om USA, men landet finns också representerat i notiserna från Kuba 
och Irak. Förekomsten av en artikel om Afghanistan kan antagligen också ses i ljuset 
av den amerikanska inblandningen i landet. Mellanöstern och Nordafrika förekom-
mer tre gånger i materialet. Förutom artiklarna om Afghanistan och Irak så räknas 
artikeln om Turkiet dit. Artikeln om Cypern kan ses som delad mellan Mellanöstern 
och Nordafrika respektive Europa, då ön delas av Turkiet och Grekland och det inte 
framgår vilken sida som åsyftas i den aktuella Bildnotisen. I övrigt förekommer bara 
västeuropeiska länder; förutom Cypern: Spanien, Luxemburg och Italien. 

Alla de västeuropeiska länderna uppträder samma dag, måndagen, då rubriken 
är ”Världen under några dygn”. Samma dag representeras världen i övrigt av två plat-
ser i USA, av Turkiet, Ryssland, Centralafrikanska republiken och Jamaica. Under 
rubriken ”Ett dygn i världen” förekommer dock inget europeiskt land. Istället visas 
tre platser i Amerika - den västra sidan av världen - på den delade kartan, och asiatiska 
länder, varav vissa kan räknas till Mellanöstern och Nordafrika respektive fd Sovjetu-
nionen– det vill säga den östra sidan av världen. Väst och öst är grafiskt åtskilda på/av 
kartan. Det är slående att ingen europeisk nation finns representerad på denna de-
lade karta. Om europeiska nationer hade representerats denna dag hade delningen 
av kartan blivit problematisk. Illusionen av den enkla uppdelningen av väst och öst 
hade brutits. Det hade nämligen varit svårt att placera Europa tillsammans med Ame-
rika, men åtskilt från Asien, utan att alltför stora ingrepp hade behövt göras på kar-
tan, såsom den brukar skildras i Sverige. Skulle europeiska länder varit med i denna 
dags bildnotiskluster så skulle förmodligen inte en tvådelad karta ha uppträtt. Europa  
– och därmed Västeuropa – skulle då av nödvändighet ha hamnat på den östra sidan 
tillsammans med Mellanöstern, fd Sovjetunionen och resten av Asien, men avskilt 
från Väst och Amerika. Så ser det förstås alltid ut på världskartan såsom den brukar 
gestaltas i den här delen av världen, eftersom Europa och Amerika är åtskilda av ett 
hav, men de är i regel inte placerade på två sidor av tidningssidan med en avgränsande 
text emellan. Den dag Europa verkligen finns med i skildringen av världen under 
några dygn, så är denna del av världen dominerande.

I måndagens VLT har Bildnotiserna i klustret inga traditionella rubriker, utan 
inleds istället med fetstilta platsbestämningar av rubrikkaraktär. Detta förstärker yt-
terligare den signifikans som ges åt det faktum att händelser eller förlopp som rappor-
teras på sidan har inträffat på olika ställen. Och att detta, får man anta, har en särskild 
betydelse för hur de ska tolkas; att dessa händelser eller förlopp ska ses som typiska för 
de platser där de äger rum. ”Så här ser det ut i Ryssland”, ”så här går det till i Turkiet”. 
I onsdagens VLT har bildnotiserna dock mer traditionella rubriker, även om de i linje 
med diskurstypens form, ofta är mer kortfattade än andra rubriker. Rubrikerna har 
här delats upp såsom platserna är utplacerade mellan Amerika och resten av världen i 
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kartkonstruktionen:

Väst
1. ”Papas dokument konserveras.” 

(Kuba/USA)
7. ”Fint foto funnet i förödelsen.” 

(USA)
8. ”Floden drar sig undan.” (Argen-

tina)

Öst
2. ”Gevääär lyft!”   (Vitryssland)
3. ”Film är bättre än verklighet.” (Irak)
4. ”Ge oss värme!” (Afghanistan)
5. ”Kundlöst.” (Nepal)
6. ”Helig glaskross.” (Indonesien)

I ”väst-rubrikerna” uttrycks sammanfattningsvis att något ska konserveras, alltså ska 
tas om hand för att bevaras, att något fint kan hittas i en förödelse och att en flod drar 
sig undan. De två första företeelserna framstår som positiva, medan den tredje är mer 
neutral. I rubrikerna från den östra sidan av världen blir det däremot tydligt att i livet 
där är filmer bättre än verkligheten, att de som bor där behöver värme, att de handhar 
vapen och gör militärtjänst, att de konstigaste saker kan ses som heliga (en glaskross) 
samt att det inte finns några kunder att tillgå. Olika bilder målas på detta sätt upp 
i relation till de olika sidorna av världen. I alla Bildnotiserna adresseras genom lay-
outen annanhet, men det sker alltså på olika sätt beroende på var på skalan öst-väst 
en nation befinner sig, enligt logiken hos ”Ett dygn i världen”-sidan. Förutom att öst-
västliga stereotyper på detta sätt aktualiseras, så förekommer också – genom texternas 
samspel med bilderna – antydningar om stereotyper på en snävare nivå, nämligen den 
mer regionala eller till och med nationella. Det förekommer visserligen bara enstaka 
artiklar från respektive land, så inga långtgående slutsatser kan dras, men vad som 
ändå impliceras är en koppling mellan starka religiösa yttringar och Sydostasien, mel-
lan den militära sfären samt även ett lydigt kollektiv och fd Sovjetunionen, mellan 
problem och Afghanistan, mellan familj och USA (det fina fotot är ett bröllopsfoto), 
mellan primitiva färdmedel samt också ett icke fungerande samhälle och Västasien, 
mellan naturkrafter och Sydamerika, mellan de två karlakarlarna Hemingway och 
Castro och Kuba – vilka personifierar olika delar av landets historia – samt slutligen 
mellan en märklig blandning av amerikansk skräpkultur (det är får vi veta en ameri-
kansk B-action utan kända namn i rollistan som går på den irakiska biografen) och 
en helt annat än amerikansk orientalisk verklighet och mellanösternregionen. I det 
senare fallet anas också något problematiskt i förhållandet mellan verkligheten och 
hur man vill framställa och/eller uppleva saker i Mellanöstern/Irak. Dessutom signa-
lerar förekomst av text i bilden i några fall också tydligt nationalitet, eller åtminstone 
regionalitet. Text förekommer i bilden från Irak, där såväl arabiska som engelska syns 
på filmaffischerna, och i bilden från Vitryssland, där rysk text syns på en skylt bakom 
militärerna. 

I det andra klustret, det med den odelade kartan, finns som sagt inga vanliga 
rubriker, men liknande nationella stereotypiseringar kan ändå i många fall urskiljas, 
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– i bilderna. Till exempel förknippas bildmässigt Spanien med en tjur, USA med 
rockstjärnor och boxning, Turkiet med militärer, Ryssland med kultur (en orkes-
ter), Centralafrikanska republiken med att bära saker på huvudet, samt Jamaica med 
kropp. Alla de Bildnotiser som skildrar Västeuropa (utom Spanien-notisen) framstår 
jämförelsevis som mindre stereotypa. Möjligen kan det ses som stereotypt att Cypern 
förknippas med ett skepp, men Luxemburg med gråt? Och Italien med fred? Vad som 
ändå skulle kunna vara typiskt i de här fallen är att vi faktiskt får se människors an-
sikten i närbild i rapporteringen från dessa närliggande länder. Det implicerar i så fall 
att de som befinner sig närmare Sverige geografiskt blir mer av individer. Även i detta 
kluster förekommer text i bild, i det här fallet är det i bilden från Ryssland, där text 
skriven med det kyrilliska alfabetet kan läsas stort uppslagen bakom orkestern. Texten 
förstärker på detta sätt nationella eller regionala aspekter. Bilden förankras plats- och 
kulturmässigt av texten.

Befolkningen. Nationalitet, kön, namn, kropp
Vilka personer är det då som befolkar dessa regioner och länder? Vilka förekommer 
till exempel i texten och hur presenteras de där? Hur relateras de till andra deltagare? 
Nämns de vid namn? Här följer en lista över de personer som framträder i respektive 
text, gällande båda klustren. 

Centralafrikanska republiken: kongolesiska medborgare
Ryssland: de tjetjenska rebellerna, 18 musikalmedlemmar (döda)
USA: Laila Ali, Muhammed Ali, Valeri Mahfood
Turkiet: tusentals turkiska militärer, Mustafa Kemal Atatürk
Jamaica: en mannekäng
USA: gubbarna i The Rolling Stones
Spanien: (inga människor finns med, däremot en tjur)
Cypern: (inga människor i denna text heller, bara ett skepp)
Luxemburg: en kvinna, vän, offren, 20 personer (döda), över 1000 personer
Italien: några färgglada ansikten tillhörande aktivister, en halv miljon männis-

kor, deltagarna
Kuba: Ernest Hemingway, Fidel Castro, Jenny Perkins (sondotter till) Max Per-

kins, forskare, “hans änka” (Hemingways), Castros revolutionsregering
USA: Shirley Langley och hennes make Ray, minst 36 personer (döda), 17 

(döda)
Argentina: två män
Irak: irakierna
Afghanistan: minst en student (död), polis, folkmassan, talibanregimen
Vitryssland: vitryska soldater, president Lukatjenko
Indonesien: (inga personer finns med i texten, bara spritflaskor som krossas)
Nepal: rickshawförare, maoistgerillan
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Mycket kan sägas om dessa namngivande och etiketterande processer, men här vill 
jag främst koncentrera mig på hur de förhåller sig till kön. Sex män nämns vid namn 
i materialet. Två av dem finns bara med för att förklara närvaron av dem närstående 
kvinnor i texterna (Max Perkins och Muhammed Ali). Av de fyra andra, som fungerar 
som verkliga deltagare i texterna, blir en av dem presenterad i relation till en kvinna 
(”hennes make Ray”). Fyra kvinnor nämns vid namn. Tre av dem presenteras i sin re-
lation till män; Laila Ali presen-
teras som dotter till Mohammed 
Ali, Jenny Perkins presenteras 
som sondotter till Max Perkins 
(Hemingways förläggare) och 
Shirley Langley presenteras i re-
lation till sin make. Ytterligare 
en kvinna, som dock inte nämns 
vid namn, presenteras i relation 
till en man, nämligen Heming-
ways ”änka”. Detta sätt att repre-
sentera kvinnor utgör enligt 
Fowler (1991:96) en klassisk del 
i den diskriminering i diskursen 
som konstant äger rum i medi-
erna. 

När bilderna inkluderas i 
resonemanget framträder ytterli-
gare en tendens som relaterar till 
såväl etnicitet som kön. I bildno-
tisklustret med den odelade kar-
tan, det som innehåller många 
europeiska länder, kan det iakttas 
att de mer mörkhyade kvinnorna 
är kroppar; boxande i sportbehå 
i närbild och poserande med bar 
mage i en modeshow.
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De mer ljushyade kvinnorna däremot är ansikten; ett namnlöst kollektiv av unga an-
sikten. De flesta av de unga vita kvinnorna ser glada ut:
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 En annan kvinna döljer sitt ansikte och gråter:

Alla dessa kvinnor, såväl de med ljusare som de med mörkare hy, är enligt min me-
ning objektifierade, bland annat genom avsaknaden av röster och namn (se Boréus, aa 
s 21f ). Den därmed sammanhängande bildmässiga objektifieringen orkestreras dock 
olika i olika fall. Några objektifieras med sina kroppar och några med sina ansikten. 
Detta mönster kan relateras till hudfärg, så att svart = kropp och vit = ansikte. 

I bildnotisklustret från tidningssidan med den delade kartan finns bara två kvin-
nor med i bild och text. Dessa framträder båda med namn och objektifieras inte på 
samma sätt bildmässigt som kropparna och de namnlösa ansiktena i det andra bild-
notisklustret. Båda dessa kvinnor, Jane Perkins och Shirley Langley, är vita amerika-
ner. Det finns alltså en skillnad i representationen som kan relateras till nation och till 
hudfärg, men också en likhet i skillnaden (se Lutz & Collins 2002:101) vilket bland 
annat kommer till uttryck i hur även de på bild mindre exponerade vita amerikanska 
kvinnorna med namn representeras i relation till män och alltså inte tillåts framträda 
i egenskap av sig själva.
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Män är oftare närvarande i bilderna än kvinnor. På tolv av de 18 bilderna kan män ur-
skiljas, medan kvinnor kan ses på sex stycken. Därmed blir männen i lägre grad gjorda 
till Andra genom exkludering. Dessutom förekommer de i högre grad än kvinnorna 
som huvuden. Ingen manskropp exponeras, utom möjligen i bilden från Centralafri-
kanska republiken, men den delvis barbenta man som uppträder är inte fokuserad i 
bilden. Männen överlag har samtidigt inte – i likhet med kvinnorna – någon röst i 
texterna. På så sätt kan man säga att alla de personer som förekommer i text och bild i 
bildnotisklustren objektifieras genom exkludering av röster (jfr Boréus aa s 21ff). Vi-
suellt däremot är de väldigt närvarande, så ingen symbolisk annihilering (se Tuchman 
1978) av de representerade nationaliteterna pågår; de görs inte osynliga. Tvärtom. 
Vad som exponeras är snarast en form av representationens fetischism. Särskilt de 
mörkhyade kvinnorna, men också de ljushyade med glada målade ansikten fungerar 
snarast som om de vore ting och inte personer (jfr Boréus aa s 23). De exponeras som 
objekt för de föreställda läsarnas nöjes skull, för deras begär. Det finns ett förnekande 
av subjektivitet i denna exponering, vilket kan ses som ett slags diskriminerande ob-
jektifiering (se Boréus aa s 24, Nussbaum 1999). En del av personerna i texterna kan 
dock möjligen betraktas som att deras känslor tas i beaktande, vilket i så fall skulle 
tyda på att de inte förnekas subjektivitet, och dessa är det amerikanska paret och kvin-
nan från Luxemburg. I bägge dessa fall erkänns personernas känslor. ”En kvinna trös-
tas av en vän när hon faller i tårar” står det till exempel i Luxemburg-texten. Kvinnan 
har dock inget namn i texten och reagerar dessutom affektivt, vilket något motsäger 
subjekttendensen och åtminstone tyder på en relativ maktlöshet i diskursen (se van 
Leeuwen 1995:87). Det amerikanska paret däremot har både namn – i texten – och 
känslor – i bilden – då de just har ”hittat sitt bröllopsfoto – oskadat” i sitt förstörda 
hus. De agerar alltså (transaktivt) också i texten (de hittar något), även om de fram-
står som maktlösa inför omständigheterna. Deltagarna i Kuba/USA-artikeln har såväl 
namn som historia i texten. De framträder dessutom i ett officiellt sammanhang och 
utgör därför inte bara ett ofrivilligt exempel på något amerikanskt/kubanskt. För-
nekande av subjektivitet hos de personer som framträder i text och bild sker sam-
manfattningsvis i de flesta av Bildnotiserna. I de fall subjektivitet inte förnekas kan 
Bildnotiserna kopplas till Väst.

Det finns således olika Andra i Bildnotiserna. Olika sätt att annangöra används. 
Överlag annangörs alla genom sidbenämningen ”Världen”, de speciella vinjetterna 
”Världen under några dygn” och ”Ett dygn i världen” med sina ingresser samt genom 
kartan och de platsbestämningar som följer med dem. Vissa är dock sammanfatt-
ningsvis mer andra än andra. Mörkhyade kvinnor objektifieras mest och blir mest 
annangjorda. Kvinnor annangörs mer genom exkludering än män. Män exkluderas 
mindre i bild och text än vad som är fallet med kvinnorna, men deras röster exklu-
deras fortfarande från diskursen. Dessa sätt att annangöra, dessa grader av annanhet, 
blir tydliga först då Bildnotiserna studeras i relation till varandra och då de ses i ljuset 
av ”måla upp en bild av världen”-strategin som är inbyggd i vinjetterna och använ-
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dandet av kartorna. Strategin påminner om den tvetydiga myten om den mänskliga 
”gemenskapen” (se Barthes 1969:184). Mytens tvetydighet består i att man först be-
kräftar skillnader mellan ”olika livsformer” och frossar i exotism, vilket i Bildnotiser-
nas fall mest sker i bilderna (snarare än i texterna) och blir tydligt först då de studeras 
vid sidan av varandra, det vill säga såsom de också i produktionen har placerats i 
klustren. Sedan görs en enhet av mångfalden genom att parallella processer framhävs. 
I bildnotisklustren påpekas den tidsmässiga parallelliteten i vinjetterna och ingres-
serna. ”[M]änniskan föds, arbetar, skrattar och dör överallt på samma sätt” (Barthes, 
ibid). I denna tanke finns idén om ett gemensamt ursprung inbyggd och den antar 
ofta formen av ett gudomligt ursprung. På detta sätt döljs skillnader i exempelvis 
orättvisa villkor av sentimentaliteten i tanken om ”människans stora familj”, såsom 
den till exempel kommit till uttryck i den berömda utställningen ”Family of Man”. 
Samtidigt legitimeras frossandet i skillnader, i exotism, av den ”gudomliga” grundtan-
ken, och – menar jag – av fotografiets sanningsanspråk, av den realism som fotogra-
fiet konnoterar mitt i det spektakulariserande som pågår, av fotografiets övervakande 
funktion. Världen i ”ett dygn i världen”-klustren utgör det som övervakas i ett panop-
tikon och övervakningstornet befinner sig i Sverige och handhas av den svenska utri-
kesjournalistiken. För även om korrespondenter fortfarande ofta befinner sig på plats 
i andra länder, så finns i produktionsprocessen en strävan att bevara och reproducera 
ett ”svenskt perspektiv”. De som övervakas blir därmed alla Andra, men vi kan utifrån 
Todorovs (1999:190) uttalande om att vi alla är varandras barbarer, iaktta att vissa 
ändå är mer av våra barbarer än andra samt att detta har att göra med såväl region, 
som hudfärg, som kön. 

KVINNOR I BILDNOTISERNAS MYTISKA VÄRLD
De myter som Barthes (1969) talar om är ofta i hans egna analyser starkt kopplade till 
nationella och etniska aspekter, men de skulle också kunna vara kopplade till könsas-
pekter och detta vill jag lyfta fram här. I detta avsnitt undersöks alla de Bildnotiser från 
1995 som inkluderar kvinnor, i ett försök att fördjupa förståelsen av vad som händer 
när kvinnor plötsligt syns på utrikessidorna och vilken betydelse kön har i konstitu-
tionen av nationsmyter. För att studera betydelsen av kön i nationsmyter skulle jag 
visserligen inte behöva studera just bilder där kvinnor finns med. Män har/utgör/gör 
ju också kön, även om det i regel inte framstår så på utrikessidorna. Jag förväntar mig 
dock, just på grund av detta, att könets betydelse blir tydligast i artiklar där kvinnor 
framträder. Bilder av i huvudsak män studeras vidare i nästa avsnitt, ”En bild i bilden. 
Mäktiga män från Mellanöstern”.

Bilderna i Bildnotiserna har ett ofta färgrikt och påträngande bildspråk. Det är 
som om de vore överladdade med mening. De lingvistiska delarna däremot verkar 
ofta i sin korthet och torftiga stil närmast meningslösa, liksom urvattnade på mening. 
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Bildnotiserna som helhet betraktade framstår för mig därför som särskilt mytologiska 
texter. De talar kanske mer än andra texter på en annan nivå än den uppenbara, efter-
som det på den uppenbara nivån sällan inträffat något som varit värt att skriva särskilt 
mycket om, då en händelse (eller icke-händelse) dyker upp i form av en Bildnotis. 
Skulle det ha funnits mycket att säga på en uppenbar nivå, så skulle detta i regel ha 
sagts i en annan diskurstyps skepnad (jfr Ney 1996:271, 274). Bildnotiserna talar 
alltså i mångt och mycket ett meta-språk och metaspråket är mytens språk (se Barthes 
1969:212). 

Meddelanden söks i denna analys i såväl bilder som texter (Barthes 1977:33ff). 
Det är en utgångspunkt i mytanalysen att de visuella och lingvistiska delarna kan läsas 
på liknande sätt. Barthes (1969:207) skriver att ”bilden blir skrift från det ögonblick 
som den är betecknande”. Bilder och texter ses i denna studie som sagt som komple-
mentära. Av praktiska skäl presenteras dock de visuella och de lingvistiska delarna 
av denna helhet inledningsvis separat i analysen. För bilderna redogör jag kort för 
medelanden på den första språkliga nivån, ungefär motsvarande Saussures tecken (se 
kap. 2, avsnittet ”Myter”), för att sedan urskilja meddelanden på den andra språkliga 
nivån, vilka redovisas uppdelat i betecknande, betecknad och tecken. Det beteck-
nande på den andra nivån motsvarar tecknet på den första nivån, men redovisas mer 
i detalj eftersom det ska föra analysen vidare. Det hela utmynnar i en analys av vad 
bilderna säger mytologiskt. När det gäller textanalyserna, som följer omedelbart efter 
bildanalyserna redogör jag inte explicit för meddelandet på den första språkliga nivån, 
men det torde ändå bli tydligt genom citaten ur texterna. Det finns inte så mycket 
mer att säga om meddelandet på den första språkliga nivån än vad var och en själv kan 
läsa i citaten. I textanalysen redovisas betecknande, betecknad och tecken också mer 
sammanvävt. Dessutom ingår en mindre kritisk lingvistisk del där framför allt hand-
lingsrepresentation (transitivitet) i texterna analyseras.
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Bild
Meddelande på den första språkliga nivån:
Prinsen och prinsessan av Danmark vinkar från en balkong (detta om åskådarna kän-
ner igen dem, annars en ung man och en ung kvinna). Bakom dem finns en tegelvägg. 
Bara övre delen av deras kroppar är synliga. Resten täcks av balkongens front. Fronten 
är i sin tur täckt med tyg. 
Meddelande på den andra språkliga nivån:
• Betecknande: Han står bakom henne, de ler båda och ser nedåt mot folket. Framför 
dem syns den danska flaggan (tyget över balkongens front). Bakom dem finns en sta-
dig, orubblig tegelvägg.
• Betecknad: Den danska kungliga dynastin lever vidare, avkommor kommer att pro-

Danmark. ”I snö och lust” 
(Arb. 18/11 1995)
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duceras, den danska historien förblir oavbruten, framtiden är säkrad och samhället 
består. När en man tar sig en kvinna känner vi glädje och behöver inte oroa oss för 
framtiden.
• Tecken: Tecknet på den mytologiska nivån består av myten om de europeiska kung-
ahusen. De är stabilitet, de är förebilder för folket. Här blir detta till myten om Dan-
mark, som vilar tryggt och säkert på sin kungliga historia och denna nya försäkran om 
sin kungliga framtid.

Text
Det betecknande på den andra språkliga nivån i bilden, samarbetar här med det ling-
vistiska meddelandet i det skrivna språket: ”Stormvindar och snöoväder hindrade inte 
danske prinsen Joachim och hans Alexandra Manley”. Hon är hans. Och när det nu 
är så kan ingenting stoppa dem. Meningen: ”Danskarna lät sig inte heller hindras…” 
förstärker enheten mellan folket och de kungliga. Folket+de kungliga=Danmark. Allt 
är glatt och starkt och säkert i denna text. ”Fanfar och hurrarop ledsagade paret…”, 
”Prins Joachim, 26, i grå kostym, pussade på kind och Alexandra Manley, 31, neg 
djupt”. De är ett par och i detta par har de olika uppgifter att utföra. I den avslutande 
meningen får vi veta att ”[d]et riktiga jublet kom när paret steg ut på balkongen på 
Rådhuset och vinkade till folket”, vilket får antas vara just det ögonblick som kan 
skådas på bilden. 

”Neg” utgör den enda handling som Alexandra Manley utför i texten. Det är en 
icke-transaktiv aktion, som inte påverkar någon annan än henne själv och som där-
med är relativt maktlös (se van Leeuwen 1995:89f ). Nigande är dessutom en hand-
ling som visar underordning. Man sänker sig under dem man niger för. Mannens 
motsvarande betygelse, bockningen, handlar också om att sänka sig, men då sänks 
inte hela kroppen, utan endast huvudet. Mannen i denna text bockar inte heller. Åt-
minstone anges inte detta i texten. Förutom Alexandra Manley finns ytterligare en 
kvinna i texten, Erna Petersen. Hon representerar ”kvinnan på gatan” och hennes 
handling i texten är ”sade”, som är en talhandling (se Fowler 1991:87f, van Leeuwen 
1995:89). ”Sade” är ett relativt neutralt ordval för en talakt. Det påverkar vidare inte 
något objekt, men de ord hon ”sade” representeras då hon talar för folket: ”-De är ett 
sött par…” säger hon. Erna Petersen beskrivs vidare som ”en av dem som troget stod 
och väntade i kylan…”. Att rubriken lyder ”I snö och lust” förstärker bröllopstemat 
som inte är uppenbart i själva bilden ifall man inte känner till att ett danskt kungligt 
bröllop är på gång. Rubriken är något humoristisk, då den utgör en ordlek som är en 
variant på ”I nöd och lust” samt anknyter till väderförhållandena. Enligt rubriken har 
de redan testats av snöstormen och liksom genomlevt sin ”nöd”-del. Vi kan se i bilden 
att de klarat testet utmärkt. I slutändan handlar myten om de europeiska kungahusen 
om stabilitet, vilket kopplas till patriarkat, och om att utgöra en förebild för folket. 
Detta står åtminstone för Danmark. Danmark förknippas också genomgående med 
positiva aspekter. Det är hurrarop och jubel om vartannat. Detta anknyter till myten 
om den gemytlige dansken.
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Bild
Meddelande på den första språkliga nivån:
En (förmodligen) muslimsk kvinna i en folksamling håller fram en inramad affisch 
som visar ett fotografi av en man. Affischen inkluderar text på både arabiska och 
franska. I den lingvistiska delen av detta bildmeddelande kan bland annat det franska 
ordet ”L’Algerie” utläsas. Kvinnan kan alltså antas vara algerisk.
Meddelande på den andra nivån:
• Betecknande: En kvinna av folket – hon står i en folksamling – håller fram/lyfter 
upp en manlig ledare, som ska hjälpa Algeriet att lösa sina problem (som läsarna för-
modligen känner till). Kvinnans kläder, av vilka huvudduken är det som framträder 
tydligast i bilden, utgör, tillsammans med beklädnaden hos en annan kvinna på bil-
den – en kvinna som har inte bara huvudet, utan också munnen och näsan täckt (av 
ett vitt spetstyg) – ytterligare ett betecknande på denna nivå; ett betecknande som 
får sin betydelse i relation till de omgivande männens och pojkarnas otäckta ansikten 
och huvuden. Ett annat betecknande på den här nivån är användandet av lingvistiska 

Algeriet. ”Val i Algeriet” 
(DN 13/11 1995)
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tecken på den inramade affischen. Franska och arabiska är blandat där och relaterar 
till en bild av en uppenbart mäktig man.
• Betecknad: De tre relaterade betecknande kan kopplas till likaledes relaterade be-
tecknade. Algeriets koloniala historia och dess fortlevnad betecknas av framhållandet 
av porträttet med sina lingvistiska tecken på både franska och arabiska, det algeriska 
folket lyfter upp/håller fram denna. Kvinnorna står dessutom bakom de mäktiga 
männen, vilket rent konkret kommer till uttryck i denna bild, och skiljer sig markant 
från dem i den arabiska världen. Detta blir bland annat synligt genom bärandet av 
olika typer av kläder.
• Tecken: Myten om kolonialismens och patriarkatets självklara – och nödvändiga 
– närvaro i Nordafrika. I patriarkatets fall är det dessutom inte bara närvaron som 
är självklar, utan också dess företräde. Dessa drag utgör här tillsammans myten om 
Algeriet.

Text
De betecknande på den andra nivån arbetar här tillsammans med de betecknande i 
bilden och förankrar den situationellt med hjälp av rubriken ”Val i Algeriet”. I den 
följande texten kan vi läsa: ”En kvinna med ett porträtt av presidenten Liamine Zer-
oual under dennes kampanj i staden Bouira. Presidentvalet äger rum på torsdag” (vil-
ket utgör hela texten). Kvinnan står bakom mannens maktposition – han är redan 
president – och allt vad som följer med denna. Snart ska folket, som återfinns på 
bilden, göra sitt val. Kvinnan gör ingenting i texten. Hon handlar inte på något sätt. 
Hon är ”en kvinna med ett porträtt av…”. Kanske är ordet ”står” utelämnat här. Det 
skulle i så fall vara en icke-transaktiv och inte särskilt stark handling (se van Leeuwen 
1995:89f ), men såsom texten nu är formulerad gör hon ingenting. Omedelbart un-
der Bildnotisen, längst ner i notisspalten, finns vidare en notis som är avskild från 
bildnotisen, men som också handlar om Algeriet. Om man läser den får man ytterli-
gare meddelanden som handlar om bojkott, illegala väpnade grupper, vägspärrar, en 
bilbomb, fem döda, och så vidare. I slutändan uttrycks här myten om kolonialismens 
nödvändighet. Kolonialismen är vidare kopplad till patriarkatet och denna koppling 
fångar myten om Algeriet, såsom den kommer till uttryck här.
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Bild
Meddelande på den första språkliga nivån:
En ung kvinna spottar ut något som ser ut som vin, klädd i gammaldags servitrisklä-
der. En annan, liknande klädd, ung kvinna står bakom henne. Bakom dem står några 
plakat med fredstecken och engelsk text på. Texten lyder: ”No way Beaujolais!”.
Meddelande på den andra språkliga nivån:
•Betecknande: Vin spottas ut av en ung kvinna, bakom henne står en annan ung 
kvinna och väntar förmodligen på att göra samma sak. Deras kläder är gammaldags 
och mycket feminina. Den djupa urringningen hos den första kvinnan exponeras, 
då hon fångats på bilden när hon lutar sig framåt. Hon är också hårt sminkad kring 
ögonen, vilket blir tydligt bland annat för att hon har ögonlocken slutna (eller tittar 
mycket neråt) när hon spottar. En stråle vin eller åtminstone någon dryck ”hänger” 
från hennes mun, som en lång smal tunga. Bakom kvinnorna står plakat som antyder 
att flera människor demonstrerar. Fredstecknen visar att det är en fredlig protest. 
•Betecknad: De lingvistiska tecknen i bilden visar att demonstranterna förmodligen 

England. ”Var god skölj!” 
(DN 17/11 1995)
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är engelska och demonstrerar mot något franskt, genom att spotta ut det franska vi-
net Beaujolais. De betecknande som angetts ovan kan över huvud taget kopplas till 
betecknade som att engelsmän inte tycker att franskt vin bör drickas. De vill inte ha 
det. De föraktar det franska och detta gäller också för unga engelska kvinnor. Unga 
attraktiva kvinnor protesterar. De protesterar dock inte mot utmanande klädsel och 
make-up, tvärtom använder de detta.
• Tecken: Två huvudtecken kan uttydas ur de betecknande och betecknade delarna. 
1) England tycker att Frankrike är motbjudande. England står här dessutom för fred, 
medan Frankrike får antas står för motsatsen. Myten om chauvinismen hos fransmän, 
mot vilka kvinnor demonstrerar, uttrycks härmed. 2) Unga självständiga kvinnor pro-
testerar utan att klä sig i säck och aska. Detta uttrycker myten om den kompletta 
kvinnan, som under alla omständigheter är sexig, gör sig själv sexig (vilket här leder 
till den önskade uppmärksamheten). Sammanfattningsvis kan dessa unga självstän-
diga kvinnor ta något besudlat, något av chauvinismen i sin mun, men de sväljer det 
inte, utan de spottar.

Text
”Var god skölj!” lyder rubriken. Detta lingvistiska meddelande motsäger i viss mån 
på den andra språkliga nivån bildens tecken om självständiga unga (vackra och vita) 
kvinnor. Någon säger åt dessa kvinnor att spotta, säger åt dem vad de ska göra, och då 
gör de det. Rubriken är också lite humoristisk, eftersom den anspelar på vad som sägs 
vid ett tandläkarbesök, vilket detta uppenbarligen inte är. Denna humoristiska ton 
förminskar, tillsammans med uppmaningskaraktären, styrkan i protesten. Den vidare 
texten förankrar bildens mening situationellt: ”Demonstranter i London spottar på 
torsdagen ut årets Beaujolais noveau i en protestaktion mot de franska kärnvapenpro-
ven i Stilla havet”. Detta förstärker oppositionen mellan England och Frankrike som 
vi kunde se i bildens tecken och den franska chauvinismen, den som spränger sina 
bomber i ”avlägsna” och maktlösa områden trots omvärldens protester, vilken kon-
strueras tillsammans med spottandet.
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Bild
Meddelande på den första språkliga nivån:
En äldre man, som de flesta lär känna igen som Nelson Mandela, har sin arm om en 
yngre relativt mörkhyad kvinna. De ser ut som att de poserar för en fotograf och deras 
ansikten är allvarliga. Bakom dem ser man toppen av någons huvud (med kort mörkt 
hår) och ett lövverk.
Meddelande på den andra språkliga nivån:
• Betecknande: Den äldre mannen – Nelson Mandela – lutar sitt huvud något åt den 
yngre kvinnans håll och hans hand håller ett stadigt grepp om hennes axel, som om 
han drog henne till sig. Båda tittar allvarligt in i kameran och hans mun är något öp-
pen, som om han var på väg att säga något till oss. Vi kan studera dem på detta sätt 
framifrån. Någon annan, knappt synlig, studerar dem bakifrån. Nelson Mandela är 
iklädd en skjorta som är knäppt hela vägen. Kvinnan bär en kavaj med något v-ringat 
under. I ringningen hänger ett halsband, som ser ut att vara av silver, och består av en 
kedja och en berlock.
• Betecknad: Ålder och ungdom står tillsammans, man och kvinna står tillsammans, 
gammal man står bakom ung kvinna, stöder och handhåller henne. Ålder och man 

Sydafrika/Nigeria. ”Tröst för missen” 
(DN 19/11 1995)
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talar, ungdom och kvinna håller tyst. Båda tar detta mycket allvarligt. De är ett par, 
förenade, men med olika uppgifter. De låter sig bli betraktade från alla håll, de har 
ingenting att dölja. De behöver inte dölja någonting. Fördelningen av rollerna är na-
turlig.
• Tecken: Ungdom och kvinna är beroende av ålder och man. Denna roll hanteras 
med visdom och lugn av ålder och man. Myten om det naturliga och uppdelade förhål-
landet mellan könen är relevant för moderna människor (som klär sig västerländskt). 
Det är naturligt. Det är rätt. Myten har dessutom ingenting att dölja. Den förväntar 
sig inga invändningar.

Text
”Tröst för missen” lyder rubriken. Detta meddelande är tvetydigt på den första språk-
liga nivån. ”Miss” kan antingen referera till ett misstag som någon gjort, någon som 
här sedan får tröst, eller till en skönhetsmiss, som behöver tröstas för något. För att 
göra den senare tolkningen behöver man veta att kvinnan på bilden verkligen är en 
skönhetsmiss, vilket faktiskt är fallet. Detta blir tydligt om man fortsätter att läsa 
texten. På den andra språkliga nivån samspelar meddelandet i rubriken med med-
delandet från bilden om hur den äldre mannen tar hand om den unga kvinnan. Han 
tröstar henne till och med. Samtidigt drar den humoristiska och motsägelsefulla to-
nen i rubriken ner allvaret i såväl bilden som i den följande texten, som om vi inte 
skulle uppröras av artikelns ämne, utan snarare skratta åt det. Vi får veta i den föl-
jande texten att ”Miss Nigeria uteslöts från Miss Worldtävlingen i Sydafrika, en följd 
av Nigerias hängning av regimkritiker. Här får hon tröst av president Nelson Man-
dela…”. Båda handlingarna i texten är passiv-transformationer, som gör Toyin Raji 
till en passiv påverkad deltagare i texten, till ett offer för omständigheter som hon inte 
själv kan påverka (se Fowler 1991:72, 75f ). I den första handlingsrepresentationen, 
”uteslöts”, finns ingen aktör återgiven, men i den andra presenteras aktören som Nel-
son Mandela. Detta stämmer väl överens med tecknet i bilden. Texten avslutas med 
meningen: ”Vinnare i tävlingen blev miss Venezuela, Jacqueline Aguilera Marcano”. 
Två kvinnor framträder alltså med namn i denna text, men ingen av dem gör någon-
ting. Det framställs inte som att Aguilera Marcano ”vann” eller ”triumferade”, utan 
hon beskrivs som passiv med frasen ”vinnare blev”. ”Vinnare” är en nominalisering 
(se van Leeuwen 1995:95), som gömmer kvinnans handlingar. I samspelet mellan 
text och bild blir det mytologiska meddelandet ungefär detsamma som kunde utläsas 
i enbart bilden. Meddelandet förstärks dock genom texten. Ålder och man tar hand 
om ungdom och kvinna. Den ena är vis, den andra vet inte så mycket (än).  Uppdel-
ningen är dessutom naturlig och tål att visas upp. 
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Tyskland/Nigeria 
(SvD 14/11 1995)

Bild
Meddelande på den första språkliga nivån:
En ung kvinna står bakom ett plakat. En människoliknande docka med huvudet 
täckt av något säckvävsaktigt tyg hänger bredvid henne. En man/pojke är delvis synlig 
i bakgrunden bakom några plakat som bara delvis syns i bilden.
Meddelande på den andra språkliga nivån:
• Betecknande: En docka med en säck runt huvudet är symboliskt hängd. En ung 
kvinna står bredvid denna scen och ser allvarlig ut. Hon håller upp ett plakat med 
Shells logotype på. Shell-symbolen är manipulerad så att den ser ut som en dödskalle. 
I bakgrunden står en pojke och håller upp en annan skylt. Dess lingvistiska med-
delande förblir dock oläsbart eftersom skylten till större delen befinner sig utanför 
bilden.
• Betecknad: En tyst protest. Deras munnar är stängda, kvinnans blick är anklagande. 
”Storföretagen dödar”. Folket förblir maktlöst i relation till detta, men de visar sitt 
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missnöje. En kvinna betecknar detta, inte med traditionellt kvinnliga attribut, men 
som en av över huvud taget relativt få kvinnor på utrikessidorna. 
• Tecken: Den lilla människan är maktlös och besviken, vilket konstituerar myten om 
den lilla människans maktlöshet – och mod – gentemot multinationella företag. En 
kvinna symboliserar här denna tröstlöshet, men också detta mod.

Text
Ingen rubrik finns till denna bild. Kvinnan nämns inte i texten, hon är bara en sym-
bol, en representant i bilden. Texten förankrar bilden situationellt. Vi får veta att: 
”Shells oljeutvinning i Nigeria var orsaken till den avrättade författaren Ken Saro-
Wiwas engagemang för det drabbade ogonifolket. Vid en demonstration i Tyskland 
har Shells varumärke förvandlats till en dödskalle”. Dessa meningar utgör texten i sin 
helhet. Meningen om Saro-Wiwa och ogonifolket är svårbegriplig om man inte är 
insatt i ämnet, men den förklarar ändå att det är denna avrättning som hängningen 
av dockan på bilden refererar till. Därmed får Nigeria stå för det negativa i denna 
bild, tillsammans med kapitalismen, som inte är landsbestämd. Slutmeningen under-
stryker det som syns i bild, att varumärket blivit förvandlat till en dödskalle. Temat 
om den lilla människan och auktoriteterna (de ekonomiska i det här fallet) tillskrivs 
härmed en särskild betydelse i samhället – eller åtminstone i journalistiken – genom 
samspelet mellan text och bild.
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England ”Hela hovet stormar” 
(VLT 16/11 1995)

Bild
Meddelande på den första språkliga nivån:
En kvinna, prinsessan Diana, iklädd bland annat solglasögon, korta cykelbyxor och 
gymnastikskor kommer gående ”mot oss” med en handduk slängd över axeln. I denna 
bildnotis ingår för ovanlighetens skull två bilder. På den andra bilden visas ett flertal 
tidningar utspridda över hela bildytan. Prinsessan Diana, syns på bild på de flesta av 
dessa tidningar. På en av tidningsbilderna syns också ett porträttfoto av prins Charles. 
De stora rubrikerna är på engelska.
Meddelande på den andra språkliga nivån:
• Betecknande: Bilden visar en kvinna i farten. Hon är på väg till eller från någon 
sorts fysisk träning. Hon bär solglasögon och verkar härmed inte vilja synas. Sedd blir 
hon dock, dels av kameran och i förlängningen av tidningsläsarna, dels skriver man 
om henne och visar henne på bild i välkända engelska tidningar. Alla vill skriva om 
denna kvinna och alla vill läsa om denna kvinna. I den andra bilden syns rubrikerna 
”Di-namite”, ”Royal family at war. Charles and Queen shocked by Diana’s secret ‘no 
holds barred’ TV show”, “Has she gone mad”  och “Palace anger at Princess’s secret 
TV interview”. Dessa lingvistiska meddelanden i bilden fungerar på den andra språk-
liga nivån som betecknande som kan karaktäriseras dels genom sitt stora antal, dels 
genom sin storlek och skandalaspekt.
• Betecknad: En (fd) kunglig kvinna hanterar sitt dagliga liv (hon motionerar till 
exempel). Hon är betraktad eftersom hon avviker (”has she gone mad?”). Hon är 
chockerande och har hemligheter även om hon är en sådan offentlig person. Hon 
blir därmed inte bara exotiserad utan också i viss mån abjektifierad (se Kristeva 1992, 
Haag 1999:94). Hon är en utestängd individ som personifierar de mörka sidor vi 
inte vill kännas vid hos oss själva. Detta anknyts sedan mer i texten (se nedan). Hon 
är dessutom farligt dubbel. Hon är skrämmande och lockande. Hon är kunglig och 
vanlig. Hennes person omfattar många motsatser.
• Tecken: Två huvudtecken kan avläsas. 1) Den moderna västerländska kvinnan är 
farlig, även om (/och/för att) hon är attraktiv. 2) Det engelska kungahuset är skan-
dalöst och dekadent. Prinsessan Diana personifierar båda dessa tecken. Hon förenar 
myten om den moderna mystiska och farliga kvinnan (en västerlänning i kort hår 
och korta tighta cykelbyxor) och myten om det engelska kungahuset och hovet som 
bärare av motsatserna offentligt och privat, av vackra fasader och mörka dolda hem-
ligheter, av höga normer och dekadens och skandaler.

Text
Texten börjar med rubriken ”Hela hovet stormar”, vilket på den andra språkliga ni-
vån är ett humoristiskt betecknande. Den följande texten ska därmed läsas som un-
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derhållning, för nöjes skull. I texten sägs det att ”Ännu en skandal om det brittiska 
kungahuset är under uppsegling”. Skandaler i detta sammanhang är alltså ingenting 
nytt. ”Tronföljaren prins Charles hustru prinsessan Diana har meddelat att hon i 
hemlighet…”, står det vidare. Prinsessan presenteras i denna mening i relation till 
en man, som något som tillhör honom, trots att hon är mycket välkänd själv. Detta 
sätt att representera kvinnor utgör, som sagt, enligt Fowler (1991:96) en klassisk del 
i den diskriminering i diskursen som konstant äger rum i medierna och som allt som 
oftast riktar sig mot just kvinnor. Meddelandet om det hemliga, som kunde utläsas ur 
bilden på prinsessan och i tidningsrubrikerna på den andra bilden uttrycks dessutom 
explicit i detta textstycke. I nästa mening förstärks ännu en gång något av det som ex-
poneras på bilderna: ”På onsdagen hade varenda brittisk tidning den uppseendeväck-
ande nyheten på första sidan med bild på den vackra prinsessan”. Här framhålls inte 
bara det faktum att alla tidningarna skriver om detta, utan prinsessan får också att-
ributet ”vacker”. Detta kan ses som en tendens till överlexikalisering (se Sykes 1985, 
Fowler 1991:85, 96, 103). Överlexikalisering äger rum när många attribut tillskrivs 
en person, när personen till exempel beskrivs med många adjektiv eller kallas för 
många olika saker. Detta sker ofta i framställningar av kvinnor och handlar då till yt-
termera visso ofta om deras kroppar. Denna tendens till överlexikalisering kan läggas 
till vad som på ett liknande sätt skulle kunna karaktäriseras som en övervisualisering, 
vilken pågår i frossandet i bilder på prinsessan Diana i denna Bildnotis. Texten fort-
sätter: ”Prinsessan Diana passade i tisdags på att i förväg meddela hovet i Buckingham 
Castle om TV-intervjun där hon talar ut om sitt misslyckade äktenskap med tronföl-
jaren. Tidpunkten var väl vald. Prins Charles fyllde år just i tisdags”. Hon är alltså rent 
ond! Äktenskapet är dessutom bara hennes, när det handlar om dess misslyckande. 
Formuleringen skulle annars ha kunnat vara ”Hennes och prins Charles misslyckade 
äktenskap…”. I slutet av texten refereras några av de rubriker som också syns i bilden, 
samt en rubrik som inte kan ses där: ”Bakom drottningens rygg”. Det hela är alltså 
både välplanerat och sker med ont uppsåt. Lömskt! Slutmeningen lyder följdriktigt: 
”The Daily Mail kallade prinsessan lömsk och bakslug”; något man som läsare kan ha 
få invändningar emot efter att ha studerat bilderna och läst texterna. Slutmeningen 
bygger dessutom på överlexikaliseringstendensen ytterligare med beskrivningarna 
”lömsk” och ”bakslug”.

Prinsessan Dianas handlingar representeras i form av två liknande verbkonstruk-
tioner i texten: ”har meddelat” och ”passade på att meddela”. Hon agerar sålunda. 
Hon låter andra människor få veta saker. I och med detta framstår hon som ganska 
stark i texten, liksom i bilden. Stark och farlig i enlighet med meddelandena där. Det 
är dock möjligt att allt detta bör tas med en nypa salt, vilket i så fall skulle styras av 
rubrikens humoristiska, lättsamma ton. Hur som helst är tecknet på den andra språk-
liga nivån i texten – tillsammans med bilden – att prinsessan Diana är exponerad och 
farlig och att vi som läsare dessutom kan njuta av detta. Myten om den farliga, vackra, 
lömska, baksluga, moderna kvinnan är här dessutom representerad med ett visst mått 
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av kroppsexponering. Vi ser hennes bara ben i ett par korta tighta byxor, något som 
annars sällan förekommer på en prinsessa, åtminstone när det gäller officiella bilder 
från denna samhällssfär. Prinsessan Diana hotar England och även om ett visst mått 
av dekadens kan kopplas till hovet och därmed England, så hotas här stabiliteten 
utifrån av en kvinna; en kvinna som, mot bättre vetande, ska avslöja sina mörka hem-
ligheter.

Algeriet. ”Spänt inför valet” 
(Metro 13/11 1995)

Denna Bildnotis liknar den an-
dra Bildnotisen från Algeriet, 
som analyserats tidigare i detta 
avsnitt. Samma kvinna är med 
på bilden. Hon håller också 
upp samma porträtt. I övrigt är 
dock motivet annorlunda. Hon 
ramas in på ett annat sätt här, 
både text- och bildmässigt.

Bild
Meddelande på den första 
språkliga nivån:
En kvinna med täckt huvud 
håller upp (eller har på sidan 
om sig/snett framför sig) en 
inramad affisch som visar ett 
foto av en man och som inne-
håller text på både franska och 
arabiska. På franska kan orden 
”Construisons” och ”Algerie” 
läsas. Bakom kvinnan syns de-
lar av två unga mäns ansikten 
och tre underarmar hålls upp i 
luften med nävarna knutna om 
en taggtråd. Kvinnans mun är 
öppen. En hand som kan vara hennes är synlig en bit framför och snett ovanför hen-
nes huvud.
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Meddelande på den andra språkliga nivån:
• Betecknande: En rad olika betecknande är sammanvävda i denna bild. Framhållan-
det av porträttet och kvinnans öppna mun och gestikulerande hand framför en massa 
folk betecknar en demonstration eller protest av något slag. De knutna nävarna och 
taggtråden bidrar med ett krigsliknande och oppositionellt tema. Porträttet med sin 
bild och text har analyserats i den andra bildnotisen om Algeriet. Dess betecknande 
nämns här i korthet igen. En kvinna håller fram ett porträtt av en man, som hon stö-
der, en man som kan antas vara den som ska lösa alla de problem som genomsyrar bil-
den (till exempel nävarna och taggtråden). Förutom den uppenbart mäktiga mannen 
på porträttet, så fungerar de lingvistiska delarna av affischen också som betecknande 
på den andra nivån. De lingvistiska delarna är på franska och arabiska, blandat.
• Betecknad: En demonstration är som sagt betecknad på bilden. Återigen ses det 
algeriska folket bära fram en mäktig man och en kvinna står bakom honom. I denna 
Bildnotis är detta lite annorlunda inramat och motivet skiljer sig också från kom-
positionen av den andra Bildnotisen från Algeriet. De betecknande kan här knytas 
till mer explicit betecknat våld, övergrepp och konflikt, vilket kommer till uttryck i 
taggtråden och nävarna. Kvinnans täckta huvud kan kanske också länkas till dessa be-
tecknande. I bilden ramas slöjan in av taggtråden och nävarna. På ett liknande sätt får 
Algeriets (och Frankrikes) koloniala historia sin mening som betecknade här genom 
de lingvistiska betecknande som återfinns på affischen. Slöjan, våldet, oppositionen/
konflikten, kolonialismen; allt hänger ihop. Det finns dock ingen dikotomi mellan 
Algeriet och Frankrike i bilden. De blandas i stället ”naturligt” i språket på affischen; 
ett språk som är visuellt framlyft här.
• Tecken: Kolonialismen, patriarkatet och Frankrikes odiskutabla och ”naturliga” när-
varo i Algeriet konstituerar tillsammans myten om Algeriet. Frankrike – eller kanske 
något annat västland? – behövs där.

Text
Rubriken lyder: ”Spänt inför valet”, vilket förankrar bilden situationellt. Här är det 
dessutom inte bara ”val i Algeriet” som i den andra Algeriet-rubriken, utan det är 
”spänt” inför valet. Detta ordval korresponderar med det mer våldsamma temat i 
bilden. Även resten av texten fokuserar mer på våld: ”Beväpnade soldater patrullerar 
i Alger inför torsdagens presidentval. Flera politiker har mördats under den infekte-
rade valkampanjen. De legala oppositionspartierna bojkottar valet och illegala grup-
per hotar att attackera vallokalerna. I lördags dödade en bilbomb fem personer när 
de var på väg att hämta sina röstkort nära staden Blida söder om Alger”. Så här är det 
bara. Algeriet har inte problem, Algeriet är ett problem, ett ställe där dessa saker bara 
inträffar. ”Beväpnade soldater”, ”patrullerar”, ”mördats”, ”infekterade”, ”bojkottar”, 
”hotar”, ”dödade”, ”bilbomb”; här frodas många negativa och starkt ideologiskt lad-
dade ord om olika händelser som ägt rum under en obegränsad tidsrymd och inte 
i det ögonblick då bilden togs. Bilden utgör snarast ett exempel, en illustration av 
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Algeriet, vilket i sig illustrerar Barthes (1969:225) idé om hur tidningsredaktörerna 
utgår från ett begrepp och söker en form åt det. Samma sak gäller med kvinnan som 
får personifiera landet. Som illustration av Algeriet visas sammanfattningsvis alltså en 
beslöjad skanderande kvinna och en framlyft mäktig man omgivna av knutna nävar 
och taggtråd. Ingenting särskilt hände när denna bild togs. I alla fall inte något som 
meddelas i detta sammanhang. Det går inte att utröna vare sig var eller när denna bild 
mer specifikt blivit tagen, utifrån den information som tillhandahålls i vare sig texten 
eller bilden.

Bildnotiser och kvinnorepresentation – exotism  
och patriarkala strukturer
Nationella och könsbundna myter är förenade i alla de Bildnotiser som undersökts. 
Exotisering av de nationellt/etniskt Andra och patriarkala strukturer är förenade i en 
allians, som kunde anas redan i analysen av ”Ett dygn i världen”-notiserna, men som 
blir än mer påträngande i en analys av myter i just de bilder som inkluderar kvinnor. 
Det kan konstateras att flera typer av annangörande är aktiverade samtidigt och att 
det knappast går att skilja de köns- respektive nations-/regionsrelaterade processerna 
åt. Jag ska dock titta lite närmare på hur detta sammanlänkade annangörande går till, 
rent språkligt, i såväl de lingvistiska som de visuella delarna. 

Annangörande genom referens till grupp är inte vanligt förekommande tex-
terna. De få grupper som nämns i de korta texterna är: ”demonstranter”, ”politi-
ker” och ”illegala grupper”; även nationella grupper förekommer i artikeln om det 
danska bröllopet. Artikeln nämner ”danskarna” (som inte lät sig hindras), ”köpen-
hamnare” (som beskrivs som flaggviftande) samt ”folket” (som Alexandra Manley 
och prins Joachim vinkar till). Dessa referenser till nationella grupper verkar dock 
inte annangörande. Inga personer associeras med grupperna, utom Erna Petersen, 
den danska kvinna som representerar det danska folket i artikeln. Det danska un-
derstryks i hela Bildnotisen om Danmark, både i texten, som redan antytts, och i 
bilden, av till exempel flaggan. Det danska beskrivs dock inte på något sätt som vare 
sig annat eller negativt, snarare tvärtom. Allting är, som sagt, glatt, säkert och stabilt 
i denna Bildnotis. Av de andra grupper som nämnts i bildnotismaterialet framträder 
såväl ”politiker” som ”illegala grupper” i den andra Algeriet-notisen. Dessa grupper 
är mer negativt framställda. Politikerna är döda och de illegala grupperna sägs ex-
plicit vara illegala. Kanske kan man säga att landet Algeriet därmed blir annangjort 
genom beskrivning av grupper. Demonstranterna i artikeln om demonstrationen 
i England beskrivs inte alls. Det pågår alltså överlag inte särskilt mycket annangö-
rande genom beskrivningar av grupper i de undersökta texterna. Detta är knappast 
förvånande, eftersom texterna är mycket korta. Hur är det med annangörande i 
bilderna, då?
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Jag menar att referens till grupper görs i bilderna blott genom den form de har; 
hur de är komponerade, såväl i kombinationen av bild och text som internt i själva 
bilden. Bildnotiserna finns på utrikessidorna och de flesta av dem betecknar ett spe-
cifikt land eller en specifik region antingen i rubriken eller i framställningen av texter 
på olika språk eller andra nationella symboler i bilderna. Bildnotiserna säger i regel 
väldigt lite, rent textuellt, och kan därför främst ses som exempel på hur det är i en 
viss nation och hur det är med ett visst folk. Detta gäller inte för alla Bildnotiserna, 
men för de flesta.7 På samma sätt görs implicita referenser till grupper grundade på 
kön, vilket blir tydligt först när bilderna studeras tillsammans och i sina textmässiga 
kontexter. Referenser till kvinnor som grupp i form av stereotyper är underliggande 
i materialet där antaganden om könens obevekliga och allt avgörande olikhet fro-
das tillsammans med anspelningar på kvinnors traditionella roll som fortplantare. I 
just denna roll, som fortplantare, är det i det närmaste omöjligt för ett samhälle som 
planerar för sin framtid att ignorera kvinnor (se Hylland Eriksen 1993:191 ). Fort-
plantningsaspekten tar sig särskilt tydliga uttryck i Bildnotiserna om de danska och 
engelska prinsessorna, vilka inte bara reproducerar folket, utan reproducerar natio-
nella symboler. Många av Bildnotiserna inkluderar dessutom såväl texter i bilden som 
andra bilder i bilden; flaggor, traditionella kläder och andra typer av nationella sym-
boler. På detta sätt fungerar de med sin symbolöverlastning som spektakel, samtidigt 
som världsordningen, bestående av såväl regionala rangordningar och kolonialism 
som av patriarkala strukturer, övervakas och kontrolleras.

Annangörande behöver inte i sig vara negativt, men hur är det med negativa 
representationer av Andra i materialet? Negativa representationer av Andra är enligt 
Boréus (aa s 43ff) en särskild typ av annangörande, som konstituerar diskursiv dis-
kriminering. Dylika representationer kan ske genom referens till en kategori, genom 
hur en grupp beskrivs samt genom association. Kategorier refereras som vi sett sällan i 
texterna och beskrivningar av grupper och deras eventuella negativitet har redan gåtts 
igenom. Negativ representation av Andra genom association har däremot inte aktua-
liserats tidigare. Det är uppenbart att negativ representation av Andra genom associa-
tion förekommer i den andra Algeriet-artikeln, med alla de negativa ord som samlats 
där trots att de relaterar till så många olika händelser. Algeriet är som sagt ett problem, 
enligt båda de Bildnotiser landet förekommer i här. En del negativa associationer före-
kommer också i artikeln om Sydafrika/Nigeria: ”uteslöts”, ”hängning av regimkritiker” 
och möjligen även ”tröst”. Både i Algeriet-artikeln och i Sydafrika/Nigeria-artikeln 
arbetar bilderna tillsammans med texterna i detta avseende. I Algeriet-bilden förstärks 
vålds- och övergreppsaspekter och i Afrika-bilden förstärks sorgsenhet och allvar, även 
om detta dras ned något av den skojfriska rubriken ”Tröst för missen”. 

Även i Bildnotisen om Tyskland/Nigeria finns negativa associationer. De är hu-
vudsakligen kopplade till Nigeria samt till multinationella företag. Den tyska kvinnan 

7 Vilket vi också kunnat se antydningar till i analysen av bildnotisklustren från VLT.
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kontrasterar genom att visserligen vara något maktlös och ledsen/anklagande, men är 
ändå inte död som dockan på bilden. Dockan refererar till Nigeria. Associationer mel-
lan grupper och ämnen i artiklar kan ses som ett sätt att rama in (“framing”, se Boréus 
aa s 49). De nationer eller regioner och det folk som lever där, som uppträder i det 
material som diskuterats här, kan ses som att de ramas in på detta sätt. Inramnings-
processen snävar in förståelsen av dem, begränsar de möjliga tolkningarna. Regio-
nerna eller nationerna och deras folk ramas in negativt i de diskuterade artiklarna om 
Algeriet, Sydafrika/Nigeria och (Tyskland)/Nigeria. Detta gäller även i viss mån den 
första artikeln om Algeriet, mest genom bilden i det fallet, och artikeln om prinsessan 
Diana. Diana-artikeln ramas dock samtidigt in som underhållande och blandar fara 
med nöje. Denna artikel är kanske särskilt komplex och är samtidigt den som inne-
håller mest text. Artikeln om Danmark inramas positivt genom ämnesvalet och hur 
nationaliteten därmed framstår, vilket även gäller för den andra Englands-artikeln. I 
den artikeln framstår dock samtidigt Frankrike som negativt.

En viss skillnad mellan representationer av Afrika respektive Europa kan således 
urskiljas gällande annangörande och negativa representationer av Andra i de Bildno-
tiser som analyserats här. Två artiklar om Sverige närliggande (väst-)europeiska länder 
är övervägande positiva gällande dessa länder (Danmark och England), en artikel om 
England är något motsägelsefull och en om Tyskland och Nigeria är negativ i relation 
till Nigeria men mer positiv i representationen av Tyskland. Tre artiklar om afrikanska 
länder är negativt inramade. Vad alla artiklarna ändå har gemensamt är att de, i en-
lighet med urvalsprincipen för detta delmaterial, inkluderar kvinnor. Mytanalysen 
visade att alla artiklarna, utom möjligen den om Tyskland/Nigeria gav uttryck för 
könsstereotyper, antingen genom personifiering eller genom att implicera (och expo-
nera) en patriarkal ordning. Det är slående att när kvinnor framträder, som de sällan 
gör i utrikesnyheter, så händer detta. Eller snarare: detta är de bilder som väljs ut för 
publicering. Det ”händer” inte bara att de hamnar där. I urvalet finns samma ”likhet 
i skillnaden” (se Lutz & Collins 2002:101) som kunde konstateras i den tidigare bild-
notisanalysen. Olika nationer representeras på olika sätt, men kvinnor av olika natio-
nalitet tenderar i princip alla att associeras med könstereotypa aspekter i utrikessidor-
nas representation av dem. Båda de kungliga kvinnorna representeras mytologiskt i 
relation till sina (fd/blivande) makar och förstås i ljuset av familjen och äktenskapet 
som institutioner (familjebildande och familjesplittrande). Den danska prinsessan är 
uteslutande god i detta avseende, medan Diana, som inte längre är gift med Charles 
vid denna tidpunkt, är både farlig och lockande. Den solida tegelväggen, som kan 
skådas i Danmark-bilden, har brutits ner av Diana. Hon har stört ordningen. De 
engelska demonstranterna exponeras också mycket som representanter för Kvinnan, 
vilket inte bara sker genom deras eget val av kläder, utan också genom val av motiv 
och kameravinkel, där ett dekolletage och en vätska som kommer ut ur munnen är 
centrala. Den nigerianska kvinnan uppträder i sin roll som skönhetsmiss, vilket är en 
traditionellt könsspecifik roll och den algeriska kvinnan skiljer ut sig från männen i de 
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algeriska bilderna genom sina kläder samtidigt som hon står bakom och bär fram en 
man. Bara den tyska kvinnan framträder som en person mer än som en Kvinna, men 
hon är fortfarande en kvinna som personifierar den lilla människan och därmed inte 
så mäktig i diskursen. Männen som förekommer på bilderna utgör förstås delar av 
samma patriarkala mönster i vars representationsnät kvinnorna är fångna, men deras 
traditionella roll i detta mönster skiljer sig markant från kvinnornas, och inga undan-
tag görs från denna regel i några av de bilder som undersökts här, även om männen i 
regel liksom kvinnorna saknar röst i Bildnotiserna.

Frågan om hur uttrycken för könsmässigt och nationellt bestämda myter för-
håller sig till de diskursiva praktikerna inom diskursordningen har redan uppmärk-
sammats i viss mån, främst gällande formaspekter, men saken kan utredas vidare. 
Dessutom kan frågan anknytas ytterligare till frågor om ideologier, maktrelationer 
och kulturella värderingar i den sociokulturella kontexten. Formen har redan kon-
staterats vara konstituerande för en del av det annangörande som pågår, såväl genom 
genrebenämningen som genom det med denna förknippade konstanta framhållandet 
av nationalitet. Det relativt vanligt förekommande framhållandet av vissa kläder, av 
symboler och av texter på andra språk kan kanske ses som en fråga om innehåll, men 
skulle också kunna betraktas som en formel (se van Dijk 2002:41) vilken i så fall 
inkluderar såväl form som innehåll, oåtskiljbara. Det framstår åtminstone som om 
redaktörerna hade en dylik formel framför sig då de väljer ut bilderna. Bildnotisen 
omfattar generellt ett exotiserande perspektiv på de Andra länderna. Detta ingår i den 
definition som gjorts av diskurstypen efter studier av materialet. Det är därför knap-
past överraskande att sådana perspektiv återfinns i de Bildnotiser som undersöks här. 
Mindre självklart är dock att samma sak gäller för kön, där det Andra könet – kvin-
nan – också betraktas utifrån ett exotiserande perspektiv. Detta ”sammanträffande” 
talar för att något i formen, i de diskursiva praktikerna inom diskursordningen kan 
kopplas till exotiseringen överlag. Jag tror att kombinationen av anslående bilder och 
korta texter som kan vara svåra att förstå är av avgörande betydelse för detta. Den 
lingvistiska formen är i sig begränsande. Den begränsar det möjliga innehållet och 
underbygger därmed förenklade meddelanden. Det är dock värt att notera att ut-
rymme fortfarande finns för att rama in närliggande länder positivt och mer avlägsna 
länder negativt, vilket en jämförelse av artiklarna visar. Av avgörande betydelse är 
också att Bildnotiserna uppenbarligen valts ut utifrån sina bilder och inte sina texter. 
Texterna kommer i andra hand i denna diskurstyp, som finns där för att betraktas, 
inte för att ge information, men kanske för att förstärka idéer. Dessa idéer handlar om 
världen och dess olika delar, men samtidigt också – vilket är mindre uppenbart vid ett 
ytligt betraktande – om kön. I reproducerandet av myter om nationer och kön utgör 
dessa Bildnotiser delar av större svenska/västliga diskurser om världsordningen. Dessa 
diskurser inkluderar – på det sätt de utspelar sig på utrikessidorna – en besatthet av 
nationer och olikheter. Den världsordning de omfattar är också bekönad, men detta 
är mycket mindre synligt.
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Är det då så konstigt att en patriarkal och exotiserande ordning framträder på 
utrikessidorna? Det är ju inte svårt att hävda att den finns i världen. Den fråga som är 
riktigt intressant att ställa är dock inte om ordningen uppträder, utan hur och när den 
uppträder. Här genomsyrar den just Bildnotiserna, som uppträder i materialet först 
1995 och som sedan förekommer i större utsträckning 2002. Ordningen har visserli-
gen inte specialstuderats i de andra diskurstyperna, men det kan ändå konstateras uti-
från genomgången av dem att den knappast passar ihop med Elithändelserapportens 
och Kommentarens perspektiv. I analyserna av några artikelexempel i kapitel 4 visade 
det sig att kön bakgrundades i dessa diskurstyper. En överväldigande majoritet av 
dem som uppträder där är män, men de framställs som om de vore människor, medan 
kvinnor får antas vara avvikande. Även denna diskursiva praktik utgör förstås en del 
av en patriarkal struktur, men i det fallet arbetar den liksom åt andra hållet. Där na-
turaliseras män. Inte heller nationalitet är lika mycket framhållet i dessa artiklar, åt-
minstone inte som annanhet. De utspelar sig ju i regel i den viktiga världen, som finns 
i alla länder. För övrigt vore det väl, ifall man i Bildnotiserna vill uppmärksamma ko-
loniala/exotiserande och patriarkala strukturer i samhället, lämpligt att diskutera dem 
explicit, istället för att reproducera dem implicit. Barthes (1969:242) skriver: ”om 
jag konstaterar att den franska imperialismen existerar utan att förklara den, behövs 
det mycket litet för att jag inte skall tycka den är naturlig, självklar…” (originalets 
kursiv).

Katastrofhändelserapporterna och Lägesrapporterna lär inte heller ge uttryck för 
den sammanvävda orgie i exotism och patriarkat som Bildnotiserna gör. Dessa rap-
porter karaktäriseras ju till stor del av den kortfattadhet som även Bildnotiserna har i 
texten, men Lägesrapporterna saknar i regel bilder, som ju utgör arena för en stor del 
av dessa processer i Bildnotiserna, och Katastrofhändelserapporterna – som ibland 
kan innehålla spektakulära bilder – nämner i regel inte kön. I en stor del av Katastrof-
händelserapporterna kan kön, som nämnts tidigare, över huvud taget inte avgöras. 
Av de övriga diskurstyperna På plats-narrativ och Citatnotiser kan man tänka sig att 
liknande sammanvävningar av det patriarkala och det exotiserande genomsyrar På 
plats-narrativerna, som liknar Bildnotiserna i perspektivet och som också ofta inklu-
derar bilder. I denna typ av texter ges dock i regel större utrymme för att de personer 
som finns med ska kunna framträda som subjekt, bland annat eftersom texterna är 
längre, men också på grund av stilen. Några På plats-narrativer studeras närmare i 
nästa kapitel: ”Tid, plats, människa”. Den studien får visa hur det förhåller sig med 
detta. Citatnotiserna i sin tur delar också Bildnotisernas perspektiv, men de saknar 
bilder och de ger alltid röst åt folk. Dessutom liknar de Elithändelserapporterna och 
Kommentarerna i det att de ofta rör sig i den elitpolitiska sfären. De ger i regel röst 
åt män från denna sfär, medan kön – återigen i likhet med Elithändelserapporternas 
och Kommentarernas diskurstyper – är bakgrundat. En aspekt av skillnaderna mellan 
diskurstyperna är således sammanfattningsvis att människor behandlas väldigt olika 
i olika diskurstyper. I Bildnotiserna framstår folk jämförelsevis som spektakel, som 



222

narrar, som marionetter och ett löjets skimmer vilar många gånger över dem och de 
länder eller regioner som de förknippas med. På detta sätt kombineras bilders all-
männa spektakelkaraktär här med deras likaledes allmänna övervakningskaraktär, då 
till exempel ”världen under ett dygn” skildras.

Människorna i bilderna hos de Bildnotiser som studerats framträder till stor 
del som exempel. De representerar på detta sätt stora grupper som förment homo-
gena. Detta förhållande gäller både för kön och för nationaliteter. Avslutningsvis 
kan man fråga sig om detta inte bara är annangörande, utan också diskriminerande. 
Sykes (1985:100) definition av ogynnsam behandling, vilket konstituerar diskursiv 
diskriminering refererades i kapitel 2. Den har att göra med mönster där mänskliga 
egenskaper förnekas. Sykes framhåller också att de-humanisering av individer – för-
nekande av dem som subjekt – måste ses som ofördelaktig behandling, liksom alla 
framställningar av grupper som om de vore homogena, då normal mänsklig variation 
förnekas. Resonemanget kan lätt appliceras på Bildnotisernas värld, där människor 
framträder som exempel, snarare än som just människor. Varje Bildnotis är dock inte 
i sig direkt diskriminerande. Betraktade var och en för sig kan deras representationer 
av regioner och personer framstå som tillfälligheter. Det är när man studerar dem 
tillsammans, vid sidan av varandra, som de uttrycker de myter och de därmed för-
knippade diskurser om världsordningen, som beskrivits. Då är de också, enligt Sykes 
(ibid) definition, diskriminerande.

EN BILD I BILDEN. MÄKTIGA MÄN FRÅN 
MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA
I materialet finns ett antal bilder som innehåller en bild i bilden. Dessa bilder, med en 
avfotograferad bild inom sina ramar, utgör liksom bilder i kvadrat och talar definitivt 
det metaspråk som Barthes (1969:212) kallat mytologiskt. Dessutom uppvisar dessa 
bilder starka tendenser till mönster när det gäller såväl nationalitet som kön. De fö-
rekommer mest i artiklar om Mellanöstern och Nordafrika och de inkluderar nästan 
uteslutande (mäktiga) män på sina bilder i bilden. Dessa bilder, hur de kommunice-
rar och hur de samverkar med omgivande texter, kommer att studeras närmare i detta 
avsnitt. Innan förekomsten av bild i bilden fokuseras ska dock först något sägas om 
förekomsten av text i bild, då dessa företeelser ofta överlappar varandra.

I de tidigare bildanalyserna har vid några tillfällen fenomenet text i bilden dis-
kuterats. I två bilder från Algeriet förekom text på såväl arabiska som franska, i en bild 
från England förekom text på engelska, i en bild från Ryssland och en bild från Vit-
ryssland förekom text på ryska, i en bild från Irak text på både arabiska och engelska. I 
båda Algeriet-bilderna och i Irak-bilden förekommer samtidigt också en bild i bilden. 
Tabell 10 visar förekomsten av text i bild i materialet.
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Tabell 10. Förekomst av text i bild i längre artiklar och notiser från olika regioner8 (antal)

Väst-
europa

Västeur. 
och fd 
Sovjet

Sverige 
och Väst-

afrika

Fd 
Sovjet

Mellan-
östern och 
Nordafrika

Västasien Östasien Sydöst-
asien

Väst-
afrika

Öst-
europa

6 1 2 2 13 3 1 1 1 1

n=31

Som tabell 10 visar förekommer text i bild oftast relaterat till regionen Mellanöstern 
och Nordafrika. I nästan alla dessa bilder förekommer annat alfabet än det latinska 
(som används i Sverige). Texterna i bilderna från Västeuropa är på engelska, franska 
och italienska. Texterna i bilderna i artiklarna om Sverige och Västafrika är på eng-
elska, liksom texten i bilden om enbart Västafrika. Två av de tre texter i bilden som 
förekommer i relation till Västasien är också på engelska. Båda förekommer i artiklar 
om Indien. Övriga artiklar innehåller texter på andra, lokala språk. Texten i bilderna 
understryker regionsanknytning, vilket faktiskt också kan sägas gälla de texter i bilden 
där engelska används även utanför Storbritannien. Detta förekommer nämligen i re-
gel i relation till tidigare kolonier, vilket också som redan nämnts gäller förekomsten 
av franska blandat med arabiska i ett par bilder från Algeriet. Engelska förekommer 
dock även vid ett par andra tillfällen som kompletterande språk i bilden i ett annat 
västeuropeiskt land, nämligen Italien, då en internationell demonstration pågår där. 
Återigen ger språket även i dessa fall på sätt och vis en regionsanknytning, då det sig-
nalerar internationalitet.

Av materialets totalt 337 bilder omfattar 27 stycken en bild i bilden. De fördelar 
sig över de regioner som tidigare använts i undersökningen som tabell 11 visar.

Tabell 11. Förekomst av bild i bilden (antal)

Nordamerika 
(USA)

Västeuropa Östeuropa Mellanöstern och 
Nordafrika

Afrika 
(utom Väst- 
och Nord-)

Västasien Östasien

1 2 1 16 1 2 4

n=27

Liksom när det gäller förekomst av text i bild, dominerar regionen Mellanöstern och 
Nordafrika även när det gäller bild i bild. Även Östasien förekommer relativt ofta med 
bilder i bilden. Från andra regioner förekommer bara ett eller ett par exempel. Norda-
merikabilden är den som visar ett amerikanskt par som hittar ett bröllopsfoto i sitt 

8 Förekomst av text i bild räknas när tillräckligt mycket av en text kan utläsas för att det 
ska kunna avgöras att texten inte är på svenska. Två av kombinationskategorierna har i detta 
delmaterial specificerats mer än i de tidigare studierna, eftersom så få artiklar ingår här. Detta 
gäller ”Annan kombination” som här uppträder som ”Västeuropa och fd Sovjetunionen” samt 
”Kombination Sverige-annat land”, som här uppträder som ”Sverige och Västafrika”.
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förstörda hus.9 I det fallet är fotot litet och det går knappast att urskilja hur personer-
na på det ser ut. Bilderna från Västeuropa utgörs dels av den Bildnotis från England, 
som handlar om prinsessan Diana10 och visar en massa tidningar med hennes bild på 
i en av sina bilder, dels av en Bildnotis från 2002 som visar en demonstrant i Florens 
där det pågår en demonstration mot ”USA:s krigshot mot Irak”11. På bilden håller en 
ung kvinna upp något som kanske ska föreställa en självmordsbomb och som inklu-
derar en ansiktsbild på George W Bush, på vilken en mustasch har målats så att han 
liknar Hitler. Bilden från Östeuropa är från Polen och består av en person som står 
och betraktar en valaffisch, som någon klottrat på.12 Affischens motiv är en porträtt-
bild av en man. Av bildtexten kan det utläsas att han kandiderar i det polska valet och  
att klottret består av en kommuniststjärna och orden ”Jag är på väg tillbaka”.

Bilden från Afrika (utom väst- och nord-) förekommer i en artikel om att 
”[j]ournalistmorden i Uganda kan klaras upp”.13 ”Journalistmorden” refererar till två 
svenska journalister som mördades i Uganda åtta år före denna artikels publicering. 
På bilden visas ett inramat porträtt av Idi Amin som ligger på marken bland en massa 
skräp. Tavlans glas är sprucket. Från Västasien kommer vidare två nästan identiska 
bilder från Indien.14 De skildrar samma händelse, men är lite olika beskurna och 
ackompanjeras av olika texter. På bilderna visas demonstrerande kvinnor och män i 
traditionella kläder (turbaner och draperade tyger). En eller ett par av dem håller fram 
en TV-apparat som visar en bild av vad som får antas vara en indisk kvinna. Hon har 
ett smycke eller en dekoration i pannan och håller i en orm.

Alla bilderna från Östasien skildrar Kina och alla är från 2002 då en partikon-
gress pågår där. En av dessa bilder visar hur en man uppe på ett hustak eller kanske 
ett murkrön drar ett tygstycke över ett gigantiskt väggporträtt som enligt bildtexten 
föreställer ”Kinas nuvarande president och kommunistpartiets ledare Jiang Zemin”.15    
I texten står det: ”Idag, fredag, väntas kommunistpartiets kongress välja Hu Jintao 
till ledare”. En annan kinabild visar en stor vägg-TV-skärm där Hu Jintao syns – för-
modligen talande – framför ett antal mikrofoner.16 Utanför denna bild i bilden syns 
en folksamling som betraktar TV-skärmen. Hu Jintao kan ses på ytterligare en av bil-
derna från Kina.17 Där visas, enligt bildtexten, hur en man gör honnör inför en tv-bild 

9 VLT ons 13/11 2002, Bilden diskuterades i ”Ett dygn i världen”-avsnittet
10 VLT tors 16/11 1995. Bilden diskuterades i avsnittet ”Kvinnor i Bildnotisernas mytiska 
värld”
11 Arb. mån 11/11 2002
12 Svd lör 18/11 1995
13 SvD fre 13/11 1987
14 VLT och Arb. mån 11/11 2002
15 VLT fre 15/11 2002. Samma bild återfinns på SvD:s förstasida samma dag (15/11 2002), 
men den ingår inte i materialet här eftersom den inte förekommer på en utrikessida.
16 Arb. lör16/11 2002
17 SvD lör 16/11 2002 
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av Kinas nye partichef Hu Jintao. Den fjärde bilden från Kina är ett foto av tre ”ryska 
dockor” på vilka bilderna av tre kinesiska ledare målats. Det är enligt bildtexten: ”Tre 
generationer med kinesiska kommunistledare: Jiang Zemin (i mitten), Mao Zedong 
(till höger) och Deng Xiaoping (till vänster)”. Alla dessa fyra bilder från Kina, är från 
samma år och är alla anknutna till samma partikongress. Bildkonstruktionen med 
en bild i bilden verkar alltså vara populär i anslutning till detta. Tillgång till andra, 
”vanliga” bilder saknas dock inte. De förekommer i andra artiklar om partikongressen 
i de undersökta tidningarna samma vecka. Resten av artiklarna som omfattar en bild 
i bilden, 16 stycken, är alla kopplade till Mellanöstern och Nordafrika. Dessa artiklar 
ägnas ett eget avsnitt eftersom de visat sig vara dominerande när det gäller detta feno-
men. Först ska dock några sammanfattande ord sägas om mönster i de andra bilder-
nas framträdande. Mönster som har att göra med såväl region som kön kan utläsas ur 
dessa bildrepresentationer. 

Bilden från USA utgör först och främst ett specialfall eftersom bilden i bilden är 
så liten att man knappt kan urskilja vad som återges på den. Om man ändå ska säga 
något om denna så anknyter den, som tidigare påpekats, till familjen som institution 
och den visar enligt texten att det finns hopp mitt i en förödelse. Familjen och hop-
pet är kopplade till varandra i samspelet mellan bilden och texten i denna Bildnotis. 
Bilden utgör också ett specialfall på så sätt att det är den enda förekomsten av bild i 
bilden från nordamerikaregionen. Alla de övriga bilder som inkluderar kvinnor är av 
mer uttalad spektakelkaraktär än resten av bilderna. Prinsessan Diana är, som tidigare 
kunnat konstateras starkt övervisualiserad i ”sin” bildnotis, där många bilder av henne 
förekommer tillsammans med i bilden närvarande sensationella texter. Bilden från 
Florens, där en kvinna håller upp en bombatrapp som innehåller en bild av George 
W Bush som Hitler, ingår i en tradition av Bildnotiser som visar demonstrationer och 
som då tenderar att lyfta fram de mest spektakulära uttrycken där. De två bilderna 
från Indien ingår i samma tradition; de visar en demonstration och de är behängda 
med starka regionala symboler. De bilder som inte inkluderar kvinnor är inte spek-
takulära på samma sätt, men anspelar ändå starkt på nationella och regionala ste-
reotyper. Bilden av Idi Amin bakom ett krossat glas, utslängd bland en massa skräp, 
anknyter till bilden av Afrika som en region i kris och misär; den anknyter också till 
ett neddragande av makten och om man är bekant med Idi Amin till maktmissbruk. 
I bilden från Östeuropa betraktar en representant för folket en kommunistisk ledare, 
vilket också är fallet i två av bilderna från Östasien, det vill säga Kina. Dessa tre bilder 
anknyter alla till stereotypen för relationen mellan makten och folket i kommunis-
tiska samhällen, där folket är tydligt underordnat, kanske till och med kuvat. Folket 
verkar samtidigt finna sig i detta. Delar av denna stereotyp kan tänkas vara nog så reell 
och det kan vara nog så befogat att lyfta fram dem. Frågan är dock om inte liknande 
maktförhållanden lika gärna skulle kunna visas i relation till icke kommunistiska län-
der. En av de två övriga bilderna från Kina visar en väggmålning av Jiang Zemin, som 
täcks av, vilket symboliserar maktskifte, men också anknyter till den kommunistiska 
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personkulten, genom exponeringen av själva målningen. Den återstående bilden från 
Kina anknyter också till något typiskt för regionen Ryssland/Sovjetunionen genom 
exponeringen av de ryska dockorna, som här består av kommunistiska kinesiska leda-
re. Genom denna koppling mellan Kina och Sovjet/Ryssland lyfts det gemensamma 
kommunistiska arvet upp till ytan. 

Mäktiga män från Mellanöstern och Nordafrika
De artiklar som innehåller en bild i bilden föreställande mäktiga män från Mellanös-
tern och Nordafrika fördelar sig som följer över undersökningsåren:

1987
Tunisien:”Tunisien. Glatt lugn på gatorna” (DN mån 9/11)

 ”Tunisiens premiärminister lovar: Fler partier skall tillåtas” (SvD ons 11/11)
 ”Tunisien. Löften om liberalisering” (DN tors 12/11)
 ”Oppositionen vädrar morgonluft efter maktskiftet. Krav på amnesti för pol-
 itiska fångar” (SvD lör 14/11)

1995
Algeriet:”Val i Algeriet” (DN mån 13/11)

 ”Spänt inför valet” (Metro mån 13/11 1995)
 ”Algeriet går till val i våldets skugga. Islamister hotar med terroraktioner. 
 370000 poliser och militärer utkommenderade” (SvD tors 16/11)

Israel:”Israel. 250 000 hedrade Yitzhak Rabin” (DN mån 13/11)
 ”Mordplanen var känd i flera månader” (VLT mån 13/11)
 ”Israel-PLO. Oro och hopp efter Rabin-mordet” (DN ons 15/11)

2002
Irak:”Film är bättre än verklighet” (VLT ons 13/11)
 ”Irak öppnar dörren för Blix. Saddam Hussein accepterar den nya 
 FN-resolutionen ’trots det usla innehållet’ ” (SvD tors 14/11)
Iran:”Khatami tar avstånd från dödsdom” (DN tors 14/11)
Quatar/Mellanöstern:”Skarpt budskap om nya attacker”/” ’Bandet visar att vi är i krig’ ” 
 (DN tors 14/11) 
 ”Nya varningar från bin Ladin” (VLT tors 14/11)
Turkiet: ”Ny premiärminister lovar ökad reformtakt i Turkiet” (SvD sön 17/11)

I genomgången av bilderna och deras textmässiga kontext fokuseras i första hand 
kompositionen av bilderna, särskilt avseende exponeringen av bilden i bilden och 
vad den omges av. I slutändan kommer de olika bildernas komposition att relate-

18 Se även kapitel 3, avsnittet ”Bilder och myter. Bildanalys”.
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ras till varandra, enligt Halls (1997a:232) idé om hur bilder ackumulerar mening.18 
Bildtexterna studeras, i likhet med i mytstudien, vidare tillsammans med bilderna. I 
den övriga texten fokuseras uttryck för landets relation till andra regioner, samt även 
i förekommande fall uttalanden om kön. Ty liksom bilderna får mening i relation till 
varandra får olika regioner i världen mening i relation till varandra, får kvinnor och 
män mening i relation till varandra (se t ex Said 1978/1995, de Beauvoir 1949/2002).  
Frågan är här i vilken mån och på vilka sätt texterna verkligen ger uttryck för dylika 
relationer och vilka mönster de i så fall uppvisar.

Tunisien 1987
Alla artiklar som innehåller bilder i bilden från 1987 handlar om Tunisien. Där har 
den förre presidenten Habib Bourguiba nyss störtats/avsatts (det uttrycks lite olika i 
olika tidningar olika dagar) och ersatts av Zine Ben Ali. Tunisien har också fått en ny 
premiärminister: Hedi Baccouche. Till bilden i måndagens DN lyder bildtexten så 
här: ”En butiksägare i Tunis uttrycker sin glädje över att Habib Bourguiba ersatts på 
presidentposten av Ben Ali men ännu har han inte plockat ner den officiella bilden av 
den förre statschefen från butiksväggen”. 
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Butiksägaren, som onekligen ser glad ut, håller upp en tidning som visar en bild på 
Ben Ali. Bakom honom på väggen hänger det porträtt på Bourguiba som bildtexten 
talar om. Fransk text kan utläsas på tidningen som butiksägaren håller upp. Artikeln 
som bilden utgör en del av är som typ en På plats-narrativ. I den därav följande ganska 
långa texten talas det om ”samhällets västerländska utveckling” och om ”islamiska 
stämningar”. Dessa fungerar som oppositioner i texten. Glädjen i bilden kopplas till 
det nya, som är det västerländska. Det sägs också att ”[v]ad den nya regimen vill visa 
omvärlden anses vara att Tunisien är stabilt och pålitligt och att Tunisien dessutom är 
en västallierad att räkna med”. Tunisiens roll i relation till väst uttrycks också som att 
”Tunisien tagit ett stort kliv mot ett västerländskt samhälle på mindre än 30 år”, vilket 
Bourguiba anges ligga bakom. Paris utgör vidare ett sorts epicentrum i artikeln. Där 
”sitter tidigare avsatta tunisiska politiker” som ”vädrar morgonluft”. Dessa politiker 
karaktäriseras i artikeln också som ”komplottmakarna”. I artikelns sista stycke står det 
vidare: ”Varken Ben Ali eller premiärminister Baccouche är intresserade av en häxjakt, 
säger en politisk journalist till DN. De vill ge en bild av Tunisien som en demokrati 
i vardande som kan locka till nyinvesteringar och sätta ny fart på ekonomin och på 
den demokratiska processen”. Här fungerar en spänning mellan sken och verklighet 
i uttrycket ”vill ge en bild av” som en presupposition på vilken kontentan av texten 
vilar. Det verkar enligt denna presupposition inte finnas några andra orsaker till att 
upprätthålla en demokrati i Tunisien än att man vill ge en bild av det, vilket i slutet av 
meningen förklaras med ekonomiska motiv, alltså: man vill ge en bild av demokrati 
– men vill inte verkligen ha det – för egen vinnings skull. Allt tal om västerländskhet 
– vilket brukar sammankopplas med demokrati – i Tunisien, slutar således i ett ut-
tryck för till synes oöverbryggliga skillnader.

Artikeln från onsdagens Svenska Dagbladet är en Elithändelserapport och visar 
enligt sin bildtext att: ”[m]aktskiftet i Tunisien märks även i vardagen. Här är det en 
bartender som byter ut porträttet av Bourguiba mot den nye ledaren Ben Ali”. I texten 
nämns att den tunisiska landsorganisationen UGTT länge ”genom sin självständighet 
gentemot statsmakten” utgjorde ”ett undantag i tredje världen”. Tunisien tillhör alltså 
tredje världen, får man nu veta, ifall man skulle ha tvekat. I uttrycket ”tredje världen” 
vilar en presupposition om att det också existerar en första och en andra värld, samt 
att dessa genom numreringen har företräde framför den tredje. Relationer till väst (den 
första världen) nämns då det redogörs för vad den nye premiärministern, Baccou-
che, säger om utrikespolitiken: ”Baccouche nämnde främst de goda relationerna med 
Frankrike, Italien och USA”. I övrigt talar artikeln mycket om ”muslimska integrister” 
och ”fundamentalister”. Det finns, antyds det, problem med dessa inom landet. Utom 
landet är man dock stolt över goda relationer till en rad västländer. 

Ungefär samma bild som i onsdagens SvD återfinns i torsdagens DN. Där kan 
man skåda samma man som byter porträtt på väggen. Här är han dock fotograferad 
mera underifrån och har hunnit lyfta ut det gamla porträttet något från väggen. Bild-
texten lyder: ”I alla offentliga lokaler tas porträttet av den avsatte tunisiske presiden-
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ten Bourguiba ner. Bilder på Zine Ben Ali sätts upp i stället”.
Varför denna fascination vid porträttbytet? Det är förstås en symbolhandling 

och symbolhandlingar är tacksamma att mediera, då de i regel är tydliga – närmast 
övertydliga – i sina uttryck. Dessutom är de ofta även visuella. Men det finns något 
mer i det här, vilket genomgången av de andra bilderna från Mellanöstern och Nord-
afrika får visa. Dessa bilder omfattar nämligen inte samma typ av symbolhandlingar, 
men har många andra likheter med Tunisien-artklarna. I texten till DN:s artikel, som 
är en På plats-narrativ, så sägs det i ingressen om själva bytet att: ”[p]orträtten på Ha-
bib Bourguiba, som fram till lördagens skrivning var Tunisiens envåldshärskare, tas 
ned. I alla offentliga lokaler, på alla hotell, i alla skolor, och till och med på väggarna 
på kioskerna under platanerna på Tunis huvudgata, Avenue Habib Bourguiba, hänger 
redan några dagar efter den välplanerade kuppen då han avsattes bilder av Tunisiens 
nye och starke man, presidenten Zine Ben Ali”. Bytet av porträtt är alltså högst sig-
nifikant. Det sker inte bara på den bild som visas i artikeln utan i princip överallt, 
enligt brödtexten. I texten, som är lång, står det vidare om kvinnor och Tunisien att: 
”Bourguiba var den förste presidenten i ett arabiskt land där kvinnan fick en laglig 
status i civilrättslig mening. Han såg till att kvinnan kunde begära skilsmässa bland 
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annat” samt (om att en stor del av budgeten fick gå till undervisning och att allmän 
skolplikt finns sedan 1956) ”att det senare visade sig vara svårt att få fattiga bönder 
på landsbygden att sända sina barn, främst flickor, till skolan är en helt annan sak”. 
I båda dessa citat och deras sammanhang finns en presupposition om en spänning 
mellan kulturell närhet och kulturellt avstånd i det att det är implicerat att Tunisien 
befinner sig närmare västländer än andra arabiska stater i sina politiska praktiker och i 
sin syn på ”kvinnan”, samtidigt som avståndet ändå framhålls i beskrivningen av ”fat-
tiga bönder på landsbygden”. I formuleringen ”fattiga bönder på landsbygden” fram-
hålls många skillnader. Det är också intressant att vad dessa personer gör sägs vara ”en 
helt annan sak”, men att det ändå genom den målande uppräkningen av skillnader, 
som även framkommer i att deras handlingar var kopplade till barn (ålder) och främst 
flickor (kön), blir centralt i berättelsen. Artikeln utgör ytterligare ett exempel på att 
en skillnad verkar dra till sig andra skillnader, såsom Hall (1997a:231f ) uttryckte det. 
Samtidigt illustrerar den hur det som är socialt perifert (”fattiga bönder på landsbyg-
den”) tenderar att hamna symboliskt i centrum (se Babcock 1978). Det är inte alls ”en 
helt annan sak” hur de uppför sig. Det blir snarare en huvudsak; en huvudsak som 
man inte vill skylta med. Här är således en representationens fetischism aktualiserad. 
En sak förnekas, samtidigt som den, just genom detta förnekande framhålls (se Hall 
1997a:266f ). Ersättningen för att tala om fattiga bönder på landsbygden blir här ett 
uttalande om att det inte är värt att tala om, i samma andetag som man talar om det. 

I samma artikel finns ytterligare en formulering som har att göra med relationer 
mellan Tunisien och väst. Ben Ali legitimeras i texten med följande ord: ”Ben Ali har 
en grundlig utbildning i Frankrike och USA i underrättelseverksamhet”. Det anges 
också att han varit general och under många år varit chef för den inre underrättelse-
tjänsten i Tunisien, men dessa uppgifter kommer först efter det att utbildningen i väst 
presenterats. Varför är en utbildning i väst, som också figurerade i den artikel om än-
kebränning i Indien som utgjorde ett av exemplen på På plats-narrativens diskurstyp 
i kapitel 4, så intressant?  Hade en grundlig utbildning i Tunisien kunnat dyka upp 
på samma sätt i texten? Kan en utbildning i Tunisien vara grundlig? Artikeln omfattar 
ett något ambivalent närhet-/avståndsperspektiv, som ger upphov till dessa frågor. Jag 
ska återkomma till dem i slutet av detta kapitel. I övrigt kan sägas om denna artikel att 
förutom att tunisiskhet och relationer till väst nämns, så nämns även tillhörighet till 
arabiska länder samt samröre med islamiska fundamentalister i texten.

I den fjärde och sista artikeln från 1987 (SvD, lör) som är en Kommentar, före-
kommer två bilder. På den ena bilden framträder för första och enda gången denna 
vecka Ben Ali på en direkt bild och inte som förut bara på en bild i bilden. Ben Ali 
visas i närbild och vinkar rakt in i kameran. Bakom honom syns flera andra män. Ar-
tikelns andra bild liknar mer de bilder som tidigare diskuterats. Bildtexten till denna 
lyder: ”Samling vid tidningskiosken i Tunis. Dagarna efter maktövertagandet, till for-
men en helt legal åtgärd men till innehållet odiskutabelt en statskupp, fylldes de tuni-
siska tidningarna av bilder på den nye ledaren Zine el Abidine Ben Ali”. 
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Mitt i bildens nederkant finns en porträttbild på Ben Ali. Förmodligen är det 
också han som syns på en löpsedel längst ner till vänster i bilden. I brödtexten, som är 
lång och analytisk, talas det dels mycket om situationen för kvinnor i Tunisien, dels 
om relationerna mellan Tunisien och övriga Afrika, främst Nordafrika. Så här låter 
det bland annat om kvinnorna: ”Varje afton sitter unga kvinnor i samspråk med var-
andra eller med sina pojkvänner på kaféerna längs Avenue Habib Bourguiba i Tunis. 
Om kvällen kan man möta ensamma kvinnor utan att de vare sig är eller betraktas 
som förtappade. Syner som dessa tillhör inte vardagen på andra håll i arabvärlden och 
även om samma fenomen nu kan påträffas i en del andra arabiska storstäder står om-
fattningen av frigjordheten och otvungenheten i en särställning i Tunisien”. Detta till-
skrivs Bourguiba och det talas om en modernism, som målas upp som något positivt, 
som han står för. ”Men”, kan man senare läsa, ”Bourguibas modernism blev aldrig 
fullgången”. Detta på grund av en ” djupt rotad islamsk tradition”. Om Bourguibas 
”visioner om en modern sekulariserad stat” sägs också att de ”kvävdes” och detta av 
honom själv, nämligen av ”den obesvärade maktfullkomlighet, också med rötter i tra-
ditionen, med vilken han styrde sitt land”. Tunisien har alltså varit på rätt väg, nästan 
västerländskt kan vi ana, men modernismen var omöjlig på grund av traditionen, 
även om Bourguiba med sin maktfullkomlighet torde ha haft praktiska möjligheter 
att driva igenom den. Modernismen i Tunisien ”blev aldrig fullgången”, som sagt var. 
Här anas återigen en evolutionstanke, enligt vilken det finns en naturlig utvecklings-
linje. På denna utvecklingslinje ligger väst före öst (se Lutz & Collins 2002:94). Vissa 
av de i (syd-)öst, som Tunisien, som utmålas som bättre än andra arabstater, kan vara 
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på rätt väg, men är ofullgångna. Vokabulären är här delvis hämtad från ett medi-
cinskt-biologiskt register och associerar till ofullgånget foster, ett foster som ännu inte 
är fött, och blir det inte fullgånget så klarar det sig inte. Återigen skymtar något av 
representationens fetischism i det att det sägs att kvinnor som går själva ute på natten 
och liknande fenomen också kan påträffas i andra arabiska storstäder, men vi lämnas 
med intrycket att detta är något som ändå inte förekommer. Det impliceras här att 
man inte vill sprida stereotypen om att kvinnor inte kan gå ut på kvällen i arabländer, 
men ändå åstadkoms just detta. Hela inledningen är ägnad åt att lyfta fram det för-
vånande i att detta kan förekomma. I övrigt bygger meningen ”Om kvällen kan man 
möta ensamma kvinnor utan att de vare sig är eller betraktas som förtappade” på den 
märkliga presuppositionen att det finns en möjlighet att dessa kvinnor skulle kunna 
vara essentiellt förtappade, oberoende av ifall de betraktas så. 

Algeriet och Israel 1995
1995 förekom tre artiklar om Algeriet samt tre om Israel som inkluderar en bild i 
bilden. Av artiklarna om Algeriet har de två Bildnotiser som förekommer i månda-
gens DN och Metro redan gåtts igenom i avsnittet ”Bildnotiserna och myterna”. Den 
tredje Algeriet-artikeln, i torsdagens SvD är en Kommentar och visar en bild av en 
soldat (eller något liknande), i ”rånarluva” och med ett skjutvapen i handen, som står 
intill vad som kan antas vara en valaffisch. På affischen syns samme man som förekom 
i de två Bildnotiserna som gicks igenom i mytanalysen, nämligen Liamine Zeroual. 
Denna affisch innehåller inte – som affischerna i de två bildnotiserna – någon text på 
franska. Den innehåller endast arabisk text. Artikeln liknar en bakgrundsartikel och 
talar mycket om landets historia och om islamism. Det skrivs bland annat att ”landets 
befolkning hamnat i kläm mellan två parter, militärregimen och islamistiska geril-
lagrupper, som tävlar med varandra i grymhet”. Såsom texten är konstruerad, genom 
att grymheten förblir oförklarad och över huvud taget okontextualiserad, fungerar 
det som en presupposition att de nämnda grupperna inte hade några särskilda motiv 
för denna grymhet; som om det vore mer för sakens skull de tävlade i denna märkliga 
gren. 

Relationer till andra länder och regioner antyds i meningen ”Nationer och in-
ternationella institutioner som har Algeriets ekonomiska framtid i sina händer vill ha 
någon form av representativa samtalspartners. Det är en orsak till att presidentvalet 
ordnas trots de minst sagt komplicerade förhållanden som råder”. Vilka dessa natio-
ner och internationella institutioner är framgår dock inte, så kontentan blir att Alge-
riets ekonomiska framtid ligger i några andras händer och att dessa andra bestämmer 
valdatumet. Algeriet framstår alltså som maktlöst i relation till andra, men också i re-
lation till de inre problemen (”de minst sagt komplicerade förhållanden som råder”). 
I avslutningsstyckena nämns omvärldens förhållningssätt till och inblandning i valet. 
Där nämns FN, Arabförbundet och den afrikanska enhetsorganisationen OAU, som 
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alla skickat valobservatörer. ”EU har däremot avstått från att skicka några observatö-
rer. Den europeiska unionen fortsätter att kräva val ’som är fria och inte går att ifråga-
sätta’. EU har inte heller hörsammat algeriska förslag om att påskynda diskussionerna 
om en association mellan de båda”. I slutändan framhävs på detta sätt skillnad och 
fortsatt åtskillnad antyds dessutom genom nämnandet av EU:s icke hörsammande av 
Algeriets förslag om närmande. Algeriets koloniala historia problematiseras inte i rela-
tion till de samtida problem som diskuteras.

De tre artiklarna om Israel relaterar alla till det nyligen begångna mordet på Isra-
els premiärminister Yitzhak Rabin. Under undersökningsveckan 1995 pågår minnes-
högtider, manifestationer, vallning av mördaren på mordplatsen etc. De två artiklarna 
från måndagens DN respektive VLT handlar båda om en minneshögtid och visar 
båda upp samma bild. Pojken på bilden håller upp ett plakat med en porträttbild 
av Yitzhak Rabin. Ovanför bilden, på plakatet, kan man urskilja årtalet 1922, ett 
bindestreck och sedan förmodligen början på ett nytt årtal, av vilket bara den första 
siffran – 1 – kan utläsas i sin helhet. På plakatet står något på hebreiska. I DN lyder 
bildtexten: ”Fredsmöte. En israelisk pojke håller upp en bild med sorgflor på den dö-
dade premiärministern Yitzhak Rabin vid det massmöte som ägde rum i Tel Aviv på 
söndagskvällen”. Det verkar alltså vara ett sorgflor som täcker delar av årtalet på pla-
katet. I VLT lyder bildtexten: ”Samling för fred. Flera hundratusen israeler samlades 
på söndagskvällen till ett möte på torget där Rabin mördades”. 

Brödtexten i DN:s artikel talar bara om förhållanden inom Israel(/Palestina) och 
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inte om förhållanden till någon övrig 
omvärld. I artikeln framträder bland 
annat Lea Rabin: ”Fru Lea Rabin, till-
sammans med några skolungdomar 
kvällens ende talare, vände sig till sin 
döde make”. Lea Rabin förekommer 
här visserligen i relation till sin make, 
men hon framstår som en egen per-
son. Hon är inte reducerad till ”Ra-
bins änka” och hon har en röst i tex-
ten i denna Elithändelserapport. VLT:
s artikel liknar DN:s i det att den inte 
heller tar upp några relationer mellan 
Israel och omvärlden, utan fokuserar 
på inre angelägenheter. I VLT:s text 
förekommer dock inte Lea Rabin, 
utan artikeln ägnas helt åt rapporter 
om och reaktioner på avslöjandet att 
Israels säkerhetstjänst hade informa-
tion om mördaren redan innan mor-
det skedde, men att de inte tagit den-
na information på allvar. Samma tema 
utgör också en del av DN:s artikel.19 

Den tredje artikeln om Israel som inkluderar en bild i bilden denna vecka består 
av en analys av situationen i Israel/Palestina efter mordet på Rabin och inkluderar ut-
talanden från två intellektuella palestinier. Artikeln är en Kommentar. 

I bilden i bilden återfinns text på hebreiska. Bildtexten lyder: ”Fredsmotstån-
dare. De nationalreligiösa extremisterna granskas nu i Israel. Här en affisch i Jerusa-
lem på den ortodoxe rabbinen Meir Kahane, som mördades för fem år sedan i New 
York. Han grundade det förbjudna Kach-partiet som bedrivit en hård kampanj mot 
Yitzhak Rabin”. Vare sig relationer till omvärlden eller nämnande av kön förekommer 
i artikeln. Däremot förekommer en hel del resonemang om relationer mellan Israel 
och Palestina. Omvärlden anknyts endast i bildtextens nämnande av New York, där 
rabbinen på bilden mördades för fem år sedan. Om man relaterar artiklarna om Israel 
till de artiklar om Tunisien och Algeriet, som gåtts igenom tidigare, så kan ett möns-
ter kopplat till religion och/eller arabiskhet anas. Från det judiska icke-arabiska Israel 
visas bilder i bilden av döda religiösa och/eller politiska ledare, medan levande aktiva 

19 VLT:s artikel, som inte alls nämner kön och som inte omfattar några kvinnor utgör en 
kombination av två diskurstyper, Lägesrapport och Elithändelserapport.
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politiker förekommer på en bild i bilden i materialet från de muslimska arabiska sta-
terna Tunisien och Algeriet. Vilka implikationer detta har återkommer jag till.

Irak, Iran, bin Ladin och Turkiet 2002
Under 2002 förekommer sex artiklar med en bild i bilden. Två av dessa skildrar Irak, 
som är av intresse bland annat för att landet denna vecka svarar på en FN-resolution 
gällande massförstörelsevapen. I efterhand kan detta karaktäriseras som upptrapp-
ningen till det som sedan kom att kallas Irak-kriget och som utbröt cirka fyra måna-
der senare. En annan artikel skildrar Iran, där en journalist dömts till döden, vilket 
det förekommer många protester emot. I Quatar/Mellanöstern återfinns upphovet 
till ytterligare två bilder i bilden detta år. Bilderna visar bin Ladin som talar i en video 
som spelas upp av Al Jazeera, som sänder från Quatar. Var bin Ladin befinner sig vet 
man inte riktigt, därav platsbestämmningen Quatar/Mellanöstern. Den sista artikeln 
som inkluderar en bild i bilden denna vecka skildrar Turkiet, där en ny premiärminis-
ter just utnämnts. 

En av artiklarna om Irak har redan nämnts, då den uppträder i ett av de bildno-
tiskluster i VLT som analyserades i avsnittet ”Världen under ett dygn…”. Bilden gicks 
dock inte igenom särskilt ingående då. På de bioaffischer som utgör bilder i bilden 
i denna artikel finns teckningar och foton av stereotypiska kvinnor och män, samt 
text skriven med både det arabiska och det latinska alfabetet. Texten ”Never say die”  
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kan läsas på ena sidan av affischen. Bildtexten lyder: ”Film är bättre än verklighet. På 
al-Nijoum-biografen på Saodun-gatan i Bagdad gick i går den amerikanska filmen 
Never Say Die. Irakierna ser gärna amerikansk film trots den pågående konflikten. I 
det här fallet handlar det om B-action från 1995 utan några kända namn i rollistan”. 
Av semi-rubriken ”Film är bättre än verklighet” följer intrycket att man ersätter verk-
ligheten med film i Irak, att man alltså använder substitut, vilket i det här fallet också 
är ett substitut utan kulturellt värde. Detta kan utläsas ur bildtexten. En sak ersätter 
alltså här en annan. Det talas om film i texten, men det som ligger i bakgrunden, det 
som är substituerat är verkligheten. Den talas det inte om här, men det är den – verk-
ligheten i Irak – som det egentligen handlar om. Kontentan av bildtexten blir att 
verkligheten i Irak är sämre än en amerikansk B-action från 1995, utan några kända 
namn i rollistan.

Även den andra artikeln om Irak, som inkluderar en bild i bilden år 2002, har berörts 
tidigare. Den utgjorde ett av exemplen på Kommentar i kapitel 4. Artikeln omfat-
tar två bilder som i det närmaste smälter samman. Den ena bilden är ett foto av 
Hans Blix. Den innehåller inte någon bild i bilden och diskuteras därför inte vidare 
här. Den andra bilden föreställer en irakisk soldat, eller liknande. I bakgrunden syns 
en bild i bilden bestående av en väggmålning eller något liknande som föreställer 
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Saddam Hussein. Det är den ofta använda bilden av honom där han är iklädd hatt, 
skjorta, slips och kavaj och lyfter ett gevär. 

I genomgången av denna artikel som exempel på diskurstypen Kommentar på-
pekades att de skillnader som lyfts fram i artikeln främst består av en skillnad mellan 
FN och Irak, men att en koppling mellan USA och FN samtidigt görs, så att FN och 
USA i slutändan står på en sida och Irak på den andra. Irak framstår genom artikelns 
perspektiv som annorlunda, medan USA och FN inte skildras så. 

År 2002 förekommer också en bild i bilden i en artikel om Iran. Artikeln fram-
träder som Elithändelserapport och på bilden syns en kvinna med täckt huvud hålla 
en bild av en man framför sig. Artikeln behandlar studentprotester mot en dödsdom 
mot journalisten Hashem Aghajari. I brödtexten står det att ”[T]rycket mot det iran-
ska domstolsväsendet” i och med detta ”ökar” och att landets ”reformvänlige president 
Muhammad Khatami” kallat dödsdomen för obefogad. Det sägs också att Aghajari 
vägrat överklaga domen, han menar att om domstolen tycker att domen är rättvis ska 
den verkställas, annars ska de själva ändra den. Ingen information om vad Aghajari 
dömts för ges i denna artikel. I VLT samma dag kan man dock läsa: ”Aghajari greps i 
augusti efter att i ett tal ha sagt att muslimer 
inte blint ska följa religiösa ledare. Han kräv-
de också reformer av shia, den gren av islam 
som är Irans statsreligion”.20 Och i Arbetarbla-
det från måndagen samma vecka informeras 
det om att Aghajari undervisar på universite-
tet.21 Aghajari och händelserna kring honom 
framstår utan dylik bakgrundsinformation i 
den här undersökta artikeln främst som illus-
trationer av en beklagansvärd situation. Vissa 
likheter med texten om det förbjudna partiet 
i Israel kan anas i att Aghajari blivit förbjuden 
i Iran, så till den grad att han skulle dödas. 
Detta anknyter i sig till en representationens 
fetischism, där man ägnar sig åt att både för-
neka och bejaka samtidigt. Tydligast blir detta 
förstås i bilden i bilden-tekniken, där i det här 
fallet Aghajari framträder utan att framträda, 
där han framhålls utan att vara närvarande, 
och där dessutom någon annan håller fram ho-
nom. Tidningen publicerar inte någon direkt 
bild på honom, bara indirekt. Det är någon 
annan som får stå för bilden, i det här fallet 

20 VLT tors 14/11 2002
21 Arb. mån 11/11 2002
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den student som håller i den och liksom döljer sig själv bakom den samtidigt. Likheter 
kan i detta avseende också ses med Bildnotiserna från Algeriet i det att det här återigen 
är en kvinna som håller fram en man. I två andra fall har en person på ett liknande 
sätt hållit fram en bild på en man och det var i de bägge identiska bilderna från Israel. 
Då är det ett barn som håller i bilden. I Tunisien-artiklarna förekom också porträtt på 
detta sätt, men de hålls inte fram, utan tas ned respektive sätts upp på väggen.22

 Två bilder i bilden föreställande Usama bin Ladin förekommer i DN respektive 
VLT på torsdagen i undersökningsveckan år 2002. På båda dessa bilder framträder 
han i TV. I DN är bilden ganska stor och det framgår att det är en TV-skärm som 
fotograferats, då det står ”Aljazeera Exclusive” i ena hörnan och text på arabiska löper 
i bildens underkant. Bildtexten avslöjar att: ”Den Qatarbaserade tv-stationen al-Jazira 
illustrerade det bandade talet med en gammal bild”. Frågan är varför man då har 
tagit ett foto av denna gamla bild när den visas i TV. Kunde man inte visa en annan 
gammal bild i stället? Uppenbarligen inte. Jag ska återkomma till varför, låt mig bara 
först presentera bild och text från VLT-artikeln. Där är bilden som sagt mindre till 
omfånget. 

bin Ladin visas talande i en mikrofon som han själv håller framför sig. Han 
har samma kläder som på DN-bilden och även i VLT förekommer en del arabisk 

text i bild. Bägge dessa bilder påmin-
ner om diskursiva praktiker hos svenska 
TV-nyheter omedelbart efter den 11:e 
september 2001. Då visades efter hand 
bilder från all världens hörn med reak-
tioner och kommentarer till det inträf-
fade. När bilder från al-Jazeera visades 
förekom de dock ofta i en TV som hade 
filmats på lite avstånd. al-Jazeeras bilder 
visades inte direkt i svensk TV, liksom 
bin Ladin här inte uppträder direkt i 
svenska tidningar, utan via gamla bilder 
från al-Jazeera. Det förekommer dock 
en ”vanlig” bild av bin Ladin i SvD 
samma dag23, så dylika bilder finns up-
penbarligen att tillgå. I detta val av indi-

rekta bilder förekommer samma typ av fetischism som i fallet med den iranska bilden, 
som nyligen diskuterades, och som i fallet med de flesta andra bilder i bilden som dis-
kuterats i detta avsnitt. Man behöver genom denna fetischism från redaktionens sida 
alltså inte stå för visandet av dessa personer från Mellanöstern och Nordafrika. Någon 

22 I ett fall håller dock en äldre man fram en tidning där en man kan skådas på bild, men 
bilden där är inte ett reguljärt porträtt.
23 ”Hot från bin Ladin bedöms vara äkta”, SvD tors 14/11 2002.
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annan – ibland en aktör som syns i bild – får istället stå för framhävandet.
VLT:s artikel är en Lägesrapport och texten pendlar mellan citat från och ut-

talanden om det nya bin Ladin-band som dykt upp och uttalanden om kommentarer 
till detta från ”experter världen över”. Tyngdpunkten i omvärlden ligger dock otvi-
velaktigt på USA. I DN är bilden på bin Ladin placerad mellan två artiklar och får 
betraktas som tillhörande dem båda. Den ena är en Kommentar, som är vinjetterad 
”Analys” och som saknar platsmarkör i form av ”avsändarort”. Artikeln har ingen 
huvudplats, vilket bland annat kan kopplas till diskurstypens distanserande förhåll-
ningssätt till händelsen och den analyserande stilen, men också till det faktum att 
man inte vet var bin Ladin befinner sig. bin Ladin blir till en abstrakt plats i artikeln; 
en plats som kommenteras och tolkas från andra mer konkreta platser som USA och 
Japan. Platser där terrordåd nyligen inträffat nämns också i texten; det nämns att 
bin Ladin talar om dem. Platserna är Bali, Moskva och Jemen. Det förekommer vi-
dare spekulationer om var flera terrordåd skulle kunna inträffa och anges till exempel 
att ”med tanke på USA:s militära uppladdning runt Irak finns numera dessutom ett 
överflöd av för al-Qaida attraktiva mål i det muslimska närområdet”. Öst förblir sam-
manfattningsvis, i form av bin Ladin som antas befinna sig i Mellanöstern, i artikeln 
en mystisk plats, medan väst tar sig mer konkreta uttryck och representeras av flera 
röster. 

 Den andra artikel som kan knytas till bin Ladin-bilden i DN inleds med plats-
markören New York och kretsar kring George W  Bushs reaktioner på bandet samt 
politiska åtgärder i USA som kan kopplas till ”kriget mot terrorn”. Denna artikel är 
en Elithändelserapport. bin Ladin nationsbestäms inte någonstans i texten. Kanske 
beror detta återigen på att man inte är säker på var han befinner sig. Denna artikel är 
mer förankrad i USA än den första, men de är båda i viss mån abstrakta när det gäller 
plats. De platser som kan utläsas utgörs dock huvudsakligen av USA och ett lite dif-
fust avgränsat Mellanöstern. I denna relation är det främst så att USA tolkar Mellan-
östern, men det förekommer också, i citat och referat från bin Ladins tal, ett initiativ 
till tolkning från Mellanöstern-hållet. 

Slutligen uppträder en bild i bilden också i en artikel om Turkiet år 2002. Den 
förekommer i Svenska Dagbladet från söndagen i den undersökta veckan och bildtex-
ten lyder som följer: ”Abdullah Gül utnämndes i går till Turkiets premiärminister och 
svarar på frågor om sin regering under ett porträtt av det moderna Turkiets grundare 
Kemal Atatürk”. På bilden står Abdullah Gül framför en mikrofon. Bakom och ovan-
för Gül syns det omnämnda porträttet av Atatürk. 

I brödtexten presenteras redan i ingressen en spänning mellan islam och EU, 
som sedan kommer att prägla den långa brödtexten i denna Elithändelserapport. 
Längre fram i texten sker visserligen modifieringar, så att det handlar om islamism och 
väst, men idén är ungefär densamma. I ingressen låter det så här: ”Hans parti, med 
rötter i den islamiska rörelsen, lovar att arbeta för ekonomiska och sociala föränd-
ringar som ska göra Turkiet mera acceptabelt för EU”. En anpassning sker alltså, i det 
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att öst anpassar sig till väst. 
Omedelbart efter ingressen 
står det att ”[d]en nye pre-
miärministern Gül är ord-
förande i det islamistiska 
Rättvise- och utvecklings-
partiet AKP”. Längre fram 
i texten framgår det dock 
att ”[d]et blott årsgamla 
AKP värjer sig mot att be-
skrivas som islamistiskt och 
vill hellre jämföras med de 
europeiska kristdemokra-
tiska partierna”. En strävan 
de alltså inte har mycket för 
i denna artikel.

Recep Tayyip Erdo-
gan, som är partiledare i 
AKP uttrycker via citat 
i texten ”-Vi är på väg att 
bygga en ny värld, som 
kommer att föra öst och 
väst samman här i Turkiet” 

och gör därmed en tanke som tidigare i artikeln fungerat som en presupposition, 
nämligen den om en spänning mellan öst och väst, explicit i artikeln. Texten berät-
tar också om att flera av de åtgärder Erdogan aviserade på en presskonferens ”föreföll 
kunna glädja Internationella Valutafonden (IMF)”, vilket liksom i ingressen ger ut-
tryck för hur öst här anpassar sig till väst, och inte tvärtom. Det närmande mellan öst 
och väst som Erdogan själv talar om, ska alltså ske främst i en riktning. Detta uttrycks 
också i formuleringen att Erdogan, Gül och andra ledare ”insett att Turkiets framtid 
måste byggas på fördjupad demokrati och ett nära samarbete med västvärlden”. De 
har insett detta. Uttalandet ger uttryck för en sanningsmodalitet med starka sannings-
anspråk. Det framställs alltså som ett faktum att detta är den enda vägen. Detta är 
inget man tycker något om, utan antingen inser man det, eller så inser man det inte. 
Vägen går västerut. 

I texten finns också en del uttalanden som uppenbart sker som svar på tidigare 
uttalanden, som beror på antaganden som görs i denna text, men som inte behöver 
uttalas här då de fungerar som presuppositioner; de är förgivettagna. ”…Abdullah 
Gül försäkrade i en intervju nyligen att ’först och främst är vi rationella människor, 
inte militanta islamister’ ”, lyder ett av dessa uttalanden, där Gül uppenbarligen för-
svarar sig mot antagandet om motsatsen. I ett referat av Erdogan kan vi vidare läsa att 
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”[ h]an utlovade också grundläggande reformer som säkert kommer att följas noga av 
dem som slår vakt om Turkiets sekulariserade system”. Dessa personer – de som slår 
vakt om det sekulariserade systemet – antyds alltså ha anledning att vara misstänk-
samma mot intentionerna hos AKP. Här finns en presupposition om att AKP bör 
misstros. Varför skulle annars detta behöva uttryckas?  Att folk som är intresserade 
av Turkiets sekulariserade system följer utbildningsreformer är väl annars knappast 
något att nämna, anledningen att det nämns är att de ”säkert” kommer att följa dem 
”noga” och att det alltså får antas finnas en anledning till detta. 

Artikelns sista stycke lyder: ”–Vi har ögonen på oss och är medvetna om vårt 
ansvar. Ja, vi kommer att vara mycket försiktiga, men det betyder inte att vi har något 
att dölja, sade Gül”. Här framstår ett uttalande återigen som ett svar på en misstanke 
om att AKP inte har rent mjöl i påsen, att man inte kan lita på det de säger; en pre-
supposition, som inte uttrycks direkt här, men som vilar på tidigare utlanden, från 
andra sammanhang. Gül motsäger här dessutom explicit idén om att något döljs av 
något annat. Man kan säga att han i och med detta bestrider en representationens 
fetischism. En (förbjuden/farlig) sak ersätts alltså här inte, enligt Gül, av en annan. 
En sak döljer inte en annan, säger han. I texten i övrigt antyds dock just detta, genom 
presuppostionerna som rekommenderar en misstro till vad AKP säger. Vad de säger 
och vad de gör antyds – liksom i flera av tunisienartiklarna – vara olika saker. 

En representationens fetischism anas också i bilden, där Atatürk framträder, 
utan att framträda. Där han förekommer indirekt, på en bild i bilden. Atatürk har 
dock kanske mer funktionen av nationell symbol – och kunde bytas ut mot en flagga 
eller något annat nationstypiskt – än att vara någon man inte vill representera direkt 
på bild, jämfört med de flesta andra bilder i bilden i artiklar från Mellanöstern och 
Nordafrika. Valet av denna bild är dock ändå intressant, då brödtexten innehåller fler 
citat och referat av Erdogan än av Gül, medan man ändå valt ut denna bild av Gül 
– framför Atatürk – till att ackompanjera texten. De uttalanden av Gül som refereras 
och citeras i texten verkar inte heller härstamma från det sammanhang som syns på 
bilden, utan sägs komma ifrån ”en intervju nyligen”. 

Fetischism och orientalism. Representation av bilder i bilder från  
Mellanöstern och Nordafrika
Användandet av en bild i bilden har ett tydligt fetischistiskt drag. Bruket utgör ett 
sätt att representera något genom något annat, i det här fallet en avbildning. Genom 
detta förfarande förskjuts representationen och ansvaret för denna från redaktionen 
till olika aktörer. Man behöver alltså inte på utrikessidorna stå för att på bild ha repre-
senterat själva personen, det är det någon annan som får stå för. 

Bilderna från Mellanöstern och Nordafrika kan delas in i tre grupper bestående av 
aktiva och levande politiker på bild, döda politiker på bild respektive ”övrigt”. Aktiva 
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och levande politiker på bild förekommer i de fyra artiklarna från Tunisien, i de tre 
artiklarna från Algeriet, i de två artiklarna om bin Ladin (Quatar/Mellanöstern) samt 
i en av Irak-artiklarna. Döda politiker (/religiösa ledare) på bild förekommer i de tre 
artiklarna från Israel och i artikeln från Turkiet. Övriga motiv förekommer i den andra 
Irakartikeln (filmaffischerna) samt i artikeln från Iran (den dödsdömde journalisten). 
Uppdelningen visar att inget av de icke-arabiska länder som finns representerade i ma-
terialet från Mellanöstern och Nordafrika – Israel, Iran och Turkiet –  finns med bland 
de länder som  representeras med en bild i bilden av en levande och aktiv politiker. De 
länder som finns representerade i denna grupp är alla arabiska och gruppen är större än 
de andra grupperna. I grupperna ”döda politiker på bild” och ”övrigt” ingår endast ett 
arabiskt land, nämligen Irak, som där förekommer med bilden av filmaffischen från ett 
av bildnotisklustren. Ytterligare två muslimska länder ingår där, nämligen Turkiet och 
Iran. I övrigt förekommer bara Israel i dessa två grupperingar av bilderna. 

Gruppen av bilder på levande och aktiva politiska ledare utgör den största de-
len av materialet av bilder i bilden från Mellanöstern och Nordafrika. Det är dock 
inte bara därför denna grupp är mest intressant. Den omfattar bilder på människor 
(män) som är mitt i sin politiska gärning, vad man sedan än må tycka om den. Flera 
av dem deltar vid tillfällena för bildernas publicering i valkampanjer. Det tycks fin-
nas en motvilja mot att visa upp dessa arabiska, muslimska politiker på samma sätt 
som företrädesvis västerländska och kristna politiker presenteras. Dessa förekommer 
ju i regel på direkta ansiktsbilder eller på direkta bilder av dem i talarstolar, framför 
mikrofoner eller skakandes hand med andra politiker. Endast en europeisk politiker 
förekommer på en bild i bilden i hela materialet och det är den polske politikern på 
en nerklottrad valaffisch. Av bildtexten framgår att han kandiderar i det polska valet 
och att klottret består av en kommuniststjärna och orden ”Jag är på väg tillbaka”.  Det 
är alltså fråga om en östeuropeisk politiker och till yttermera visso en kommunistisk 
sådan. Det finns således i denna bild en stark anknytning till öst, även om den skild-
rar ett europeiskt land. Det förekommer inga väst-politiker på en bild i bilden. Mac-
Doughall (2002:152) skriver om det sätt på vilket vi vanligen ser mäktiga män från 
väst representerade ”A[n]/…/implication of the close-up – as it is used in interviews 
with experts, and especially in the case of television ’talking heads’ – is the assumption 
of a hierarchical and specialized society in which certain persons have the authority to 
define social realities and speak for others” . På detta sätt får vi alltså inte se de mäktiga 
männen från Mellanöstern och Nordafrika, vilket i sig bidrar till att de framstår som 
mindre mäktiga i diskursen. Användandet av en bild i bilden i representationen av 
ledare från Mellanöstern och Nordafrika fungerar så att dessa ledare inte behöver/kan 
ses som likar till sina västerländska kollegor.

Materialet kan också delas upp gruppvis så att man skiljer på bilder som hålls 
fram av andra och övriga bilder. De bilder som hålls fram av andra i materialet är de 
två bilderna på den nyligen mördade Yitzakh Rabin från Israel, bilden av den val-
kampanjande Liamine Zeroual från Algeriet som förekommer framhållen i två artik-
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lar och bilden av den dödsdömde Hashem Aghajari från Iran. Här kan ett mönster 
konstateras i det att det är kvinnor och barn som håller fram dessa män på bilderna. 
Bildernas motiv samspelar vidare med vad som kunde konstateras i mytanalysen, där 
två av dessa fem bilder ingick, nämligen att de genomsyras av en patriarkal struktur. 
En sådan struktur är förstås alltid mer eller mindre närvarande, men den är inte alltid 
så här tydligt exponerad. Ingen man håller på detta sätt fram en annan man i mate-
rialet. Barn och kvinnor framhåller och upplyfter däremot framstående män. I en av 
Tunisien-artiklarna hålls visserligen en bild av en man (Ben Ali) fram av en man, men 
det är en tidning han håller fram; en tidning han säljer i butiken där han jobbar.24 

Även när det gäller textdelarna i de artiklar där en bild i bilden förekommer 
kan vissa mönster iakttas. Nästan alla texter framhåller – mer eller mindre explicit 
– skillnader mellan öst och väst. Detta förekommer dock inte när det gäller Israel(/
Palestina). I dessa artiklar framhålls istället skillnader inom landet och då främst när 
det gäller just relationen mellan Israel-Palestina samt mellan israeler och palestinier. 
I detta förhållande ligger kanske förklaringen till att Israel inte på samma sätt som 
de andra länder från Mellanöstern och Nordafrika som uppträder i detta delmate-
rial relateras till väst. Israel uppträder istället själv som väst i relation till det arabiska 
Palestina. En liknande avsaknad av relateranden till väst kan skådas i artikeln om 
det icke arabiskspråkiga Iran, men artikeln är ändå mycket skillnadsfokuserad och 
med sin kombination av huvuddukar på bild och rapporter om en dödsdom som kan 
kopplas till religiösa teorier och praktiker. Några av de övriga texterna är mycket korta 
och relaterar därmed inte mycket till väst, heller. Detta gäller främst Bildnotiserna 
från Algeriet. Dessa är dock liksom Iran-artikeln mycket fokuserade på skillnad och 
på annangörande, bland annat i sin visuella representation, där huvuddukar återi-
gen framträder, men också i en av texterna som i sin våldsfokusering samspelar med 
taggtrådar och knutna nävar i bilden. Shohat och Stam (1994:137ff) skriver att den 
återkommande representationen av den beslöjade kvinnan på bilder från Orienten 
visar hur hon får stå för det österländska som ett objekt som kan/måste avtäckas av 
väst för att bli begripligt. En av Israel-artiklarna är på ett liknande sätt spektakularise-
rande bildmässigt, genom att en pojke med kläder och frisyr i ortodox stil fokuseras 
på bilden tillsammans med en bild i bilden av en politisk ledare som enligt bildtexten 
är en ortodox rabbin som grundat ett förbjudet parti som drivit en hård kampanj mot 
Yitzhak Rabin. Bildtexten inleds med ordet ”Fredsmotståndare”, vilket får antas stå 
för såväl pojken som mannen på bilden. Lutz och Collins (1993:89ff) konstaterar i en 
studie av National Geographic hur bilder av Andra länder i tidskriften fokuserar på 
kulturell skillnad och att skildringar av människor i kläder som är så ”olika” som möj-
ligt bidrar till denna fokusering. Detta drag är, som tidigare nämnts, också slående i 
bildnotiserna.

24 I två av de andra tunisienartiklarna hålls porträtt av män av en man, men de lyfts inte fram 
på samma sätt som i de övriga fallen. Mannen är bara fångad i det ögonblick då han byter ut 
porträtten.
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Mest explicita och utförliga i relaterandet av öst till väst i texterna är några av 
artiklarna om Tunisien samt artikeln om Turkiet. I den artikel om Tunisien som upp-
träder i måndagens DN 1987 skrivs det att både Ben Ali och Baccouche ”vill ge en 
bild av Tunisien som en demokrati i vardande som kan locka till nyinvesteringar och 
sätta ny fart på ekonomin och på den demokratiska processen” (min kursivering). Det 
verkar allstå inte, som redan nämnts, finnas några andra orsaker till att upprätthålla 
en demokrati i Tunisien än att man vill ge en bild av det, vilket i slutet av meningen 
förklaras med ekonomiska motiv, alltså: tunisierna vill ge en bild av demokrati – men 
vill inte verkligen ha det – för egen vinnings skull. I denna passage finns en likhet 
med Turkiet-artikeln där det sägs att Erdogan, Gül och de andra ledarna ”insett att 
Turkiets framtid måste byggas på fördjupad demokrati och ett nära samarbete med 
västvärlden”. Denna demokrati- och västifieringsssträvan ifrågasätts dock implicit i 
artikelns sista stycke där ett citat av Gül lyder: ”–Vi har ögonen på oss och är med-
vetna om vårt ansvar. Ja, vi kommer att vara mycket försiktiga, men det betyder inte 
att vi har något att dölja”. Presuppositionerna och fetischismen i dessa meningar har 
redan diskuterats. Sammanfattningsvis misstänkliggörs Gül med flera genom att de 
behöver besvara den implicita frågan huruvida människor i väst kan lita på dem, ifall 
de har något att dölja, vilket kastar sin skugga också över uttalandena om fördjupad 
demokrati och nära samarbete med västvärlden. Dylika frågor behöver i regel inte till 
exempel George W Bush, Tony Blair eller Jacques Chirac besvara i den svenska mor-
gonpressen.

I en annan av artiklarna från Tunisien (DN tors 1987) lyfts det fram att Ben Ali 
har ”en grundlig utbildning i Frankrike och USA”. Liknande formuleringar förekom 
i den artikel om änkebränning i Indien som togs upp som exempel på diskurstypen På 
plats-narrativ i kapitel 4. Varför är dessa utbildningar i väst intressanta? Jo, helt enkelt 
för att det – i det närmande mellan öst och väst som det talas om i Turkiet-artikeln 
– är öst som ska anpassa sig till väst och aldrig tvärtom. I de relationer mellan öst och 
väst som uttalas eller impliceras i texterna är det alltså väst som är den bättre hälften 
(jfr Said 1978/2000:71). I Turkiet-artikeln lyder en del av ingressen: ”[h]ans parti, 
med rötter i den islamiska rörelsen, lovar att arbeta för ekonomiska och sociala för-
ändringar som ska göra Turkiet mer acceptabelt för EU”. Den anpassning som sker, 
sker alltså uteslutande från öst till väst. I Turkiet-artikeln används också orden öst och 
väst explicit som polariseringar.

Jag frågade i anslutning till Tunisien-artikeln om en utbildning i Tunisien skulle 
kunna vara grundlig i den utrikesjournalistiska diskursen, men frågan är egentligen 
ganska ointressant. Ja, det är klart att en utbildning i Tunisien skulle kunna framstäl-
las som grundlig i den utrikesjournalistiska diskursen, men det skulle i så fall inte 
vara typiskt för densamma och det förekommer inte heller i någon av de artiklar som 
närlästs. Vad som är intressant är däremot det som verkligen förekommer här och det 
är ett nämnande dels av utbildning i väst, dels av att denna varit grundlig. Informa-
tionen följs dessutom av en mening där det redogörs för vad Ben Ali gjort i Tunisien. 
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Inget av detta sägs vara grundligt. I de relationer mellan öst och väst som uttalas eller 
impliceras i texterna är det alltså sammanfattningsvis föga förvånande väst som är 
den bättre hälften. Det är också företrädesvis väst som tolkar öst, när tolkningar sker. 
Detta inkarnerar själva idén om orientalismen som en diskurs inom vilken väst förstår 
öst (se Said 1978/1995:40f ). En del av denna praktik är inbyggd i det faktum att de 
texter som studeras är skrivna för svenska tidningar. Sverige tillhör väst och texterna 
tolkar därmed, i den mån de tolkar något, för en västpublik. Det är dock inte alltid 
svenska tolkningar som förekommer i texterna. Där förekommer också till exempel 
amerikanska tolkningar, som i bin Ladin-artiklarna. I dessa artiklar tolkar USA (och 
i viss mån Japan) Mellanöstern. Mer implicita tolkningar av Mellanöstern och Nord-
afrika förekommer i princip i alla de artiklar som undersökts här, men kanske framför 
allt i Kommentarerna och På plats-narrativerna. Tolkningar av vad väst är för något 
förekommer dock aldrig i texterna, inte ens i de texter där relationer till väst explicit 
diskuteras. Vad väst är fungerar snarare som presuppositioner, vilka öst i texterna rela-
teras till. I bin Ladin-artiklarna har dock Usama bin Ladin en egen röst som levererar 
påståenden om västvärlden som bygger på andra presuppositioner än vad som kom-
mer till uttryck i de andra artiklarna: ”Som ni dödar kommer ni också att bli dödade. 
Som ni bombar kommer ni också att bli bombade”. Här är väst explicit formulerat 
som ”ni” och den förförståelse som uttalandena anspelar på är en helt annan än den 
som förekommer i artiklarna om Tunisien och Turkiet.

I övrigt är det så att även när annanhet inte framhålls gentemot väst i texterna, 
när i stället likhet framhålls – såsom i delar av de två artiklar som tar upp kvinnors si-
tuation i Tunisien – så är det fortfarande öst som relateras till väst och inte tvärtom (se 
Said 1978/1995:40f ) . Det är som Simone de Beauvoir (1949/2002:26) skriver om 
Kvinnan som det Andra könet: det är alltid Kvinnan som relateras till Mannen och 
inte tvärtom. Det är på samma sätt alltid – för att nu tala med Said – Orienten som är 
det Andra i dessa artiklar. 

Förutom den representationens fetischism som kunnat iakttas i bildkomposi-
tionerna, så förekommer också en representationens fetischism i texten. I de fallen 
fungerar den oftast som en ”disclaimer”, det vill säga man förnekar öppet en sak, men 
sedan lyckas man ändå framhålla densamma. van Dijk (2002:41) som använder ter-
men i sin forskning om medieskildringar av invandrare ger som ett typexempel frasen 
”Jag är inte rasist, men…”, vilket lämnar en öppning för att ägna resten av texten 
åt nedlåtande/annangörande och liknande kommentarer om exempelvis invandrare. 
Man förnekar alltså en uppfattning, samtidigt som man ger den spelrum. Detta hän-
der i två av artiklarna om Tunisien. I ett fall sägs det att ”det är en helt annan sak” 
vad ”fattiga bönder från landsbygden” gör. I samma andetag framhålls just detta. Vad 
de fattiga bönderna på landsbygden gör är att låta bli att sända sina barn – ”främst 
flickor” – till skolan. I texten hamnar därmed, som redan nämnts, de socialt perifera 
fattiga bönderna på landsbygden symboliskt i centrum. Det de gör blir inte en ”helt 
annan sak”, utan framstår som signifikativt. På ett liknande sätt förhåller det sig med 
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uttalanden om kvinnor i en annan av Tunisien-artiklarna, där det sades att synen av 
ensamma kvinnor ute på natten inte var ovanlig i Tunis och även förekom i andra 
arabiska storstäder, men förhållandet framhölls ändå som förvånande. 

I några fall representeras något explicit bannlyst, vilket förstärker fetischismas-
pekten. I bildtexten i artikeln om rabbinen som mördades i New York sägs det att det 
parti han grundade är förbjudet. Här visar man alltså upp något förbjudet, samtidigt 
som man genom att säga att det är förbjudet i texten och använda sig av en bild i 
bilden slipper stå för detta från tidningens sida. Samma sak gäller för den bannlysta 
Aghajari i Iran-artikeln och kan antas gälla även för bin Ladin i de två artiklar som 
handlar om honom. Spår av samma tabuering ingår dock i alla artiklar om Mellanös-
tern och Nordafrika som innehåller en bild i bilden.

Slutligen kan det konstateras, utifrån analysen av artiklar om Mellanöstern och 
Nordafrika som innehåller en bild i bilden, att denna typ av bildanvändning är mer 
regionspecifik än typspecifik. De undersökta artiklarna i detta delmaterial uppträ-
der i form av På plats-narrativer, Elithändelserapporter, Lägesrapporter, Bildnotiser 
och Kommentarer. De enda diskurstyper som inte förekommer med en bild i bilden 
från dessa regioner är alltså Katastrofhändelserapporter och Citatnotiser. Citatnotiser 
innehåller i princip aldrig bilder och Katastrofhändelserapporter sticker ut från de an-
dra typerna genom sin matter of fact-stil och genom sina avindividualiserade uppräk-
ningar av (döda) personer, där kön bakgrundas och personer i regel endast uppträder 
i form av sin nationalitet och sin status som levande/död.

BILDER AV DE ANDRA – TABUERING, 
ÖVERVISUALISERING OCH EN  PÅTVINGAD KNAPPHET

At one level there are no photographs which can be denied. All photographs 
have the status of fact. What has to be examined is in what way photography 
can and cannot give meaning to facts.

(Berger 2002:54). 

När ett foto används för att kommunicera, och inte bara för att avgöra till exempel hu-
ruvida ett ben är brutet eller inte (röntgenfoto), är upplevelser och erfarenheter inblan-
dade och detta gör frågan om sanning och fakta komplex (se Berger, ibid). Fotografier 
som används som kommunikation bär dock med sig associationer till röntgenbilders 
funktion. Något av denna tycks vara inbyggd inte i alla foton, men väl i dominerande 
uppfattningar om alla foton. I de foton som undersökts i detta kapitel framträder inne-
hållet ofta som spektakel, vilket Mitchell (1994) kopplar till fotografiets illusionsas-
pekt, medan formen – särskilt tydligt i vinjetter som ”Ett dygn i världen”, men före-
kommande också i resten av materialet genom lay-out och genrespecifika drag – indi-
kerar övervakning, vilket Mitchell (ibid) kopplar till fotografiets realismaspekt. 
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”In itself the photograph cannot lie, but, by the same token, it cannot tell the 
truth; or rather, the truth it does tell, the truth it can by itself defend, is a limited 
one”, skriver Berger (2002:53). Vilken är då denna begränsade sanning; den san-
ning som bilderna ger oss? Överlag finns i bildmaterialet många män på neutrala 
huvudbilder eller i officiella sammanhang. Det är som om den gamla magisk-re-
ligiösa regeln att man inte får se (guda)konungen äta fortfarande gällde (se Frazer 
1890/1925/1994:240ff). Kvinnor är å andra sidan knappast synliga alls, vilket också 
korresponderar med gamla magisk-religiösa regler kring att kvinnan – på grund av 
sin kropp (till exempel vid menstruation) – måste vistas utanför samhället (se Frazer 
1890/1925/1994:250ff). När det gäller politiska (och religiösa) ledare från Mellanös-
tern och Nordafrika, verkar det finnas ett ännu starkare tabu än bruket kring (en del 
av) de gamla konungarna. Det är inte bara det att vi tidningsläsare i Sverige inte får se 
dem äta; vi får inte ens se dem direkt, vi måste skapa en distans mellan dem och oss, 
vilket snarare motsvarar tabueringen av kvinnor, och får därför företrädesvis se dem 
på en bild i bilden. Detta kan alltså dels ses som ett tecken på ett starkare hot, men 
också på en starkare uteslutning. De finns visserligen med, men inte på riktigt, inte 
som människor. Said (1978/1995:108) skriver ”Arabs/…/are thought of as camel-ri-
ding, terroristic, hook-nosed, venal lechers whose undeserved wealth is an affront to 
real civilization. Always there lurks the assumption that although the western consu-
mer belongs to numerical minority, he is entitled to own or expend (or both) the ma-
jority of the world resources. Why? Because he, unlike the Oriental, is a true human 
being”. Orientalen ses annars ofta som samtidigt vek och biologiskt underlägsen samt 
farlig och hotande (Said 1978/1995:40). Den kvinnliga orientalen är både ivrig att 
bli dominerad och slående exotisk. Överlag är orientalen i det västerländska tänkan-
det irrationell, depraverad, barnslig och olik, vilket innebär att europén är rationell, 
dygdig, mogen och normal. I materialet finns exempel på de flesta av dessa drag, 
även om det omänskliga kanske är det mest slående; ett drag som dessutom går igen 
för personer från fler regioner än Mellanöstern och Nordafrika i bildnotismaterialet, 
där subjektsrollen övergripande förnekas de Andra. Orientalismen är ett självförstär-
kande slutet system ”där företeelserna är vad de är därför att  de är vad de är en gång 
för alla, av ontologiska skäl som inget empiriskt material kan rubba eller ändra på” 
(Said 1978/2000:151). I detta liknar orientalismen den magi och mytologi som Fra-
zer (1890/1925/1994) beskriver (se Said, ibid).

Skulle de mäktiga männen från Mellanöstern och Nordafrika ha representerats 
uteslutande direkt på bild – och inte indirekt på en bild i bilden – så skulle likhet med 
västerländska mäktiga män impliceras. De västerländska ledarna förekommer uteslu-
tande på direkta bilder. De tillåts alltid tala till oss med den auktoritet som närbilden 
för med sig (MacDougall 2002:152). I och med att denna skillnad i bildrepresenta-
tionerna av män från Mellanöstern och Nordafrika (samt i viss mån även män från 
övriga öst-regioner som Östasien och Östeuropa) och män från Väst upprätthålls, så 
skapas inte bara en distans till männen från Mellanöstern och Nordafrika, utan repro-
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duceras också en tänkt skillnad mellan män från öst respektive väst. 
Skulle inte ”en bild i bilden”-fenomenets  relation till representationer av just 

mäktiga män från Mellanöstern och Nordafrika  kunna vara motiverat av en särskild 
porträttradition i denna region, då?  Åsne Seierstad (2003:36,70) beskriver till exem-
pel mycket målande i boken Hundra och en dag hur hon möter såväl fotografier som 
målningar och statyer av Saddam Hussein vart hon går i Irak under sin tid som ut-
rikeskorrespondent där under 2003. Att något över huvud taget existerar leder dock 
sällan i sig till omedelbar reproduktion i medierna. Kvinnor existerar exempelvis i 
mycket högre grad i världen än de gör på tidningsbilder. Samma sak gäller över huvud 
taget, som den kvantitativa studien visat, representationen av olika regioner i världen. 
Att porträtt förekommer i större eller mindre grad betyder alltså inte att de behöver 
återges i utrikessidornas skildringar av världen. Vad som främst är intressant i repre-
sentationen av de bilder i bilden som diskuterats här är därför snarare hur den up-
penbara fascinationen vid denna typ av bilder på utrikessidorna förhåller sig både till 
representationer av andra länder och till övergripande idéer om såväl dessa länder som 
om de länder som inte representeras på motsvarande vis. Tolkningen av bilderna som 
uttryck för tabuering, fetischism, distanserande och skillnadsfixering samspelar också 
med ett urskiljande av liknande fetischistiska drag i många av de texter som omger 
bilderna. Även ett upprätthållande av en skillnad förknippad med såväl fascination 
som med känslor av hot, aspekter som med Said (1978/2000) måste karaktäriseras 
som orientalsim, kommer till uttryck i texterna. 

Ibland talar man om hur människor och ögonblick förevigas av kameran; att 
man genom avbildningar på sätt och vis kan överleva döden. Faris (2002:79) upp-
märksammar i stället hur fotografiet introducerade – och detta på ett sätt som inget 
annat visuellt medium kunnat leva upp till – ”the death effect”. De som fotografe-
rades blev döda inför kameran, döda för att de blivit sedda, för att deras andning 
avbrutits, för att deras tal hindrats. Fotografier gör människor stumma och därför på 
sätt och vis döda. Denna ”dödseffekt” framträder särskilt tydligt i Bildnotiserna, där 
de personer som fångats av kameran sällan eller aldrig har en röst i texten. Detta sätt 
att representera är intressant, menar Faris, (2002:82) vidare, inte som kontrast till 
något orepresenterat antaget mera verkligt tillstånd, utan som ett vittnesmål om hur 
väst vet att de har kunskap om de Andra25, de Andra är alltid inramade, tystade, är 
helt enkelt alltid som fotografierna visar dem. Detta gäller förstås i olika hög grad för 
olika Andra. Vissa uppträder kanske i många olika representationsformer, vissa upp-
träder kanske på andra ställen och då med röst, men många, kan det ändå i slutändan 
konstateras, uppträder på utrikessidorna bara i Bildnotiserna och råkar därmed ut för 
diskurstypens dödseffekt. De blir till föremål, snarare än människor. De är förnekade 
subjektivitet (se Boréus aa s  24). De illustrerar världen för de svenska läsarna, vare sig 
de vill det eller inte. Kan då inte detta vara bra; att världen illustreras för oss, åtmins-

25 Faris talar dock inte om ”de Andra”, utan mer specifikt om ”the Navajo”.
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tone bättre än om den inte illustrerades alls? MacDougall (2002:150) skriver: ”Worse 
than just showing nothing, these false emphases contribute to an image of a world 
that is mute and off balance”. Faris (2002:83) skriver på ett liknande sätt om navaho-
indianerna att de i bildrepresentationer inte är något annat än exotisk rekvisita; färg-
glada inrättningar i västvärldens projekt. Vad har då detta med själva fotografiet att 
göra? Är det något i fotografiets form, som styr innehållet på detta sätt? Faris skriver 
så här:

Though photography is considered innovative, in fact there is no room for 
innovation. Photography must lean on new subjects, new types of behaviour, 
new things people will do in front of the camera. Its innovation depends upon 
how outrageous humans will be, how shameless or perverse photographers 
will be. As Navajo change, so, too, does the photographic subject, but because 
the West only has a limited series of ways in which it accepts Navajo images, 
photography must, in most circumstances, continually repeat itself.

(Faris 2002:84)

Den repetition, som Faris talar om här, framträder tydligt i likheten i motiv hos de 
bilder från Mellanöstern och Nordafrika som innefattar en bild i bilden, liksom i 
Bildnotisernas diskurstyp överlag. Samtidigt kan en strävan till innovation i motiv-
valen anas. Många av bilderna innehåller mer eller mindre spektakulära motiv, som 
exempelvis hängningen av dockan i Tyskland/Nigeria-artikeln. Som Faris sade: ”Its 
innovation depends upon how outrageous humans will be”. Detta gäller såväl framför 
som bakom kameran. Spektakulariteten kan alltså kopplas till en strävan till förnyel-
se. Samtidigt är det just det spektakulariserande draget som är gemensamt för många 
av de bilder som diskuterats här. Fotografierna upprepar sig alltså konstant. En del i 
upprepningen är paradoxalt nog innovationsivern.

Det spektakulära draget i Bildnotiserna  – och i fenomenet ”en bild i bilden” 
– skulle kunna karaktäriseras som en övervisualisering, en visuell överladdning, vil-
ken i Bildnotiserna spelar mot en knapphet i de lingvistiska delarna. Fenomenet har 
nämnts i relation till de många tidningsbilderna av prinsessan Diana som fångats på 
ett och samma foto, men skulle också kunna sägas pågå i bilder som inte innehåller 
flera bilder i bilden. I dessa bilder består överladdningen exempelvis av andra symbo-
ler, som i bilden från Algeriet, där taggtråd och knutna nävar omgärdar en kvinna med 
täckt huvud som håller upp ett plakat där dessutom lingvistiska tecken på flera språk, 
skrivna med flera alfabet, ingår. I Bildnotiserna framträder världen i bildmaterialet 
som spektakel. Spektakelaspekten understryks dessutom av de många ”humoristiska”, 
semi-rubriker som ackompanjerar bilderna samt av att texterna antingen genom sin 
kortfattade och närmast informationslösa karaktär ger bilderna företräde eller genom 
det lilla mått av information som ändå ges tenderar att bli stereotypa och understödja 
de spektakulära aspekterna i bildmaterialet. 

I de bildnotiskluster som uppträder i VLT år 2002 fanns en uttalad strävan att visa 
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en annan bild av världen; en annan än den som vanligen visas på utrikessidorna åsyftas 
antagligen med detta. Bildnotisklustren vill på detta sätt avtäcka världen, dra ifrån slöjan 
av ” de viktigaste eller största händelserna”, för att visa vardag och mångfald. Här anas 
en inkarnation på ett mer övergripande plan av den beslöjade kvinna som relativt ofta 
kan ses på bild i skildringarna av de Andra länderna; den beslöjade kvinna som enligt 
Shohat och Stam (1994:137ff) symboliserar ett öst som kräver ett västerländskt avtäck-
ande för att kunna förstås. Tanken om mångfald impliceras samtidigt genom kartorna 
och pilarna som visar vilka ”skilda hörn av världen” som bilderna hämtats ifrån. Analy-
serna av dessa bilder har dock, tillsammans med det övriga bildmaterial som diskuterats i 
detta kapitel, visat att denna intention inte låtit sig materialiseras. Snarare kan paralleller 
dras till vad Andén-Papadopoulos (2000:171) kunnat konstatera i en studie av pressbil-
der från Vietnamkriget, nämligen att: ”…pressfotografierna bekräftar och reproducerar 
djupt liggande kulturella myter och värderingar. Det ligger närmare till hands att säga att 
de projicerar ideologiskt infärgade bilder på världen, än att de i någon mening avtäcker 
denna”. 

Även i de mytinspirerade analyserna av Bildnotiser där kvinnor uppträder fram-
träder paralleller till Andén-Papadopoulos studie. Hon skriver att ”…den Andra – ara-
ben, asiaten och afrikanen likväl som kvinnan – oundvikligen objektifieras och berövas 
sin identitet närhelst hon eller han skrivs in i det historiska eller etnografiska rum som 
definieras av den västerländska patriarkala fantasin” (Andén-Papadopoulos 2000:123, 
se även Clifford:1988:5). Här har det dock kunnat konstateras att detta inte bara är 
kopplat till region, nationalitet, etnicitet och kön, utan också till vilken diskurstyp som 
människan ifråga uppträder i. Vissa, i mytanalysen företrädesvis kvinnor som kan knytas 
till Afrika och i analysen av Bildnotisklustren företrädesvis mörkhyade kvinnor (i Ame-
rika), är – för att tala med Todorov – mer av våra barbarer än Andra. De allra flesta som 
uppträder i de Bildnotiser som analyserats i båda dessa studier är dock objektifierade 
genom att de saknar röst och främst tycks framträda som rekvisita (se Boréus aa s 21ff, 
Faris 2002:83). Kombinationen av koloniala och patriarkala fantasier tar sig därmed 
starkare uttryck i Bildnotisens diskurstyp än i de andra typerna, även om exotiserande 
perspektiv dominerar också i På plats-narrativerna och Citatnotiserna. Här får alltså dis-
kurstypernas stabiliserade konfigurationer av innehållsliga och formmässiga aspekter en 
avgörande betydelse för hur såväl nationaliteter som kön – hur människor – framstår. Ib-
land bryter dock regionens betydelse igenom diskurstypernas gränser. Detta har kunnat 
iakttas i analysen av förekomster av en bild i bilden, där mäktiga män från Mellanöstern 
och Nordafrika visade sig inta en särskild roll, och det i artiklar tillhörande många olika 
diskurstyper. Man kan därmed se en likhet i skillnaden – inte bara som i fallet med kvin-
norna i Bildnotiserna i relation till hur kvinnor från olika världsdelar framträder i en viss 
diskurstyp utan också i relation till hur vissa regioner framträder i materialet överlag, i 
det att det förekommer många olika diskurstyper här, men att de ändå är bildmässigt 
lika.

Överlag kan man säga att för den historia med och i vilken väst definierar och si-
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tuerar de Andra, utgör fotografiet ett avgörande bevis. På detta sätt blir dess roll i det 
västliga projekt som består i en sorts samtidig kartläggning och kolonisering (materiell 
eller symbolisk) av världen utifrån sin egen horisont, att fungera som ett verktyg i en 
rationalistisk diskurs (jfr Faris 2002:86). Fotografiet på utrikessidorna fungerar därmed 
som övervakande samtidigt som det spektakulariserar (se Mitchell 1994:126f). De Andra 
blir i detta projekt, för att tala med Faris (2002:86) blott information, blott tecken; gester 
som kan fångas med visuella teknologiska hjälpmedel. Här finns en etablerad och fast 
hierarki av observatörer, subjekt, representationer, verklighet, föreställningar och objekt. 
Här finns ett kontrollerat spektakel. Ett spektakel som för att det kontrolleras inte full-
ständigt upplöses i kaos. Kontrollen utövas av utrikesjournalistiken, vilken på detta sätt 
allstå själv håller samman världen, såsom den framställs på utrikessidorna.

Avslutningsvis kan sägas att förutom att jag med Faris, som i det citat som inledde 
detta kapitel, förväntade mig att i fotografierna kunna läsa Väst, så förväntade jag mig 
också, fortfarande i enlighet med Faris, att kunna läsa de begränsningar för hur männis-
kor från olika regioner samt av olika kön kan framstå i sådana representationer samt ty-
piska sätt på vilka de verkligen framstår. Människorna i bilderna, samt även i de flesta fall 
i de texter som bilderna samspelar med, begränsas starkt av såväl diskurspraktiken som av 
dominerande diskurser kring Orienten-Occidenten och över huvud taget om Andra regi-
oner i relation till Sverige och/eller Väst, samt av såväl idéer som praktiker som utgår ifrån 
en patriarkal struktur. Fenomenet påminner om den påtvingade knapphet som Foucault 
(1993:49f ) talar om. Alla de olika begränsande aspekterna flyter i regel in i varandra och 
kan vara svåra att skilja åt. Det har dock blivit tydligt att Bildnotisens diskurstyp uppvisar 
ett starkt samspel med en intrikat sammanflätning av exotiserande och patriarkala dis-
kurser och att den verkar begränsa andra möjliga uttryck. Samtidigt överskuggar ibland 
regionens betydelse skillnader mellan de olika diskurstyperna. Detta gäller i de specifika 
visuella samt i viss mån även lingvistiska sätt att representera Mellanöstern och Nordaf-
rika som kommer till uttryck i de artiklar från regionen som innehåller en bild i bilden. 
Liknande tendenser kan dessutom anas när det gäller framställningar av det östliga/orien-
taliska Kina, även om dessa artiklar inte gåtts igenom i detalj här. Sammanfattningsvis 
snävas de ramar inom vilka vi kan förstå de Andra in i de kanske mest visuellt påtagliga 
fotografiska representationerna av dem av såväl övergripande – stereotypa – idéer som av 
diskursordningen på utrikessidorna. De diskursiva praktiker som kan kopplas till olika 
diskurstyper är i detta avseende starka, men orientalismen som idé, framträder starkare. 
Eller så kan man i slutändan ändå inte skilja på orientalismen och utrikesjournalistiken; 
orientalismen kan ses som inbyggd i utrikesjournalistikens idé, där den främst genom-
syrar representationer av orientaliska länder, men också väller över i representationer av 
andra delar av världen; det vill säga i alla de delar som framställs som mera de än vi.
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7. TID, PLATS, MÄNNISKA

– Skall jag berätta en historia för dig så att du somnar? En om hur det fastnar 
 i väggar och tak.
– Är den sann?
– Alla historier, i och med att de berättas, är sanna. Som historier. Och för att 
du tvivlade, skall jag förlägga den i den verkligaste av verkligheter.

Ur Göran Tunströms De heliga geograferna, s 53

Journalistiken berättar alltid historier. De kan vara mer eller mindre sagolika och ha mer 
eller mindre uttalade sanningsanspråk, men de är alltid historier och som historier är 
– eller blir – de sanna. Jag ska här gå igenom några historier som mer har karaktären av 
utpräglade historier i den traditionella betydelsen av ordet, än av de kortfattade med-
delanden, som ju också förekommer flitigt i (utrikes-)journalistiken. Dessa historier har 
dessutom ett särskilt sätt att framhäva sina sanningsanspråk, vilket kommer till uttryck i 
formen. Historierna inleds med en särskild sorts överrubrik, som med ett par variationer 
består av en platsangivelse följd av en tidpunkt (dag, årtal och/eller datum). Följande 
dylika rubriker förekommer under respektive år (inom parentes anges vilken diskurstyp 
de tillhör):
1987

Moskva, söndag. Ingen nyordning på Gorbatjovs bal (P, DN 9/11)
New York, tisdag. Dold i röken (P, DN 11/11)
Moskva 1987. Jeltsin ångrar och bekänner (Kom., SvD 14/11)
Söndag. Managua. I Nicaragua har sanningen två ansikten (Kom., DN 15/11)

1995
New York, måndag. ”Höjd färdtaxa är rasism” (Kom., DN 14/11)
Jerusalem, torsdag. Gravfynd orsakar grottstrid (L, DN 17/11)

2002
London/måndag. ”Hovbetjänt våldtogs av manlig kollega” (Kom., DN 12/11)
Peking/tisdag. Diskussioner utvecklas till läxförhör (P, DN 13/11)
Moskva/onsdag. Putins grova groda generade pressen (Kom., DN 14/11)
Buenos Aires/torsdag. En stukad stad ser ljuset igen (P, DN 15/11)
Kolumn/söndag 17 november. Platsar halvmånen bland stjärnorna i
EU:s flagga?1 (Kom., SvD 17/11)

1 Denna rubrik har inkluderats i detta delmaterial trots att den saknar en sådan platsangivelse 
som de övriga överrubrikerna har, eftersom plats ändå anges i själva rubriken och eftersom den 
grafiskt och på flera andra sätt liknar de andra inkluderade artiklarna.
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Den övergripande formeln är alltså ”plats + tidpunkt + vanlig rubrik”, eller, för att 
vara mer specifik, ”plats + tidpunkt + händelse/process som ses som typisk för denna 
plats och denna tidpunkt”. Jag menar nämligen att det särskilda framhållande av tid 
och plats som förekommer i formeln förstärker några av (utrikes-)journalistikens van-
liga praktiker (se van Dijk 2002:41). Det särskilda framlyftandet av plats- och tids-
bestämmelse tillsammans kan ses som en fingervisning till läsaren, en fingervisning 
som pekar ut hur resten av rubriken och den följande texten ska läsas. För förståelsen 
av texten är det alltså än mer viktigt än det vanligen är inom utrikesjournalistiken att 
beakta var i världen en händelse utspelar sig. Det är dessutom av högsta intresse när 
händelsen inträffat. Händelsen eller processen ska ses som typisk för såväl den plats 
som den tidpunkt som anges. När man läser texten måste man komma ihåg att det 
inträffade inträffat just i Buenos Aires på torsdagen eller i Moskva 1987. 

Endast en av de rubriker av denna typ som förekommer i detta material inne-
fattar ett årtal. I de övriga rubrikerna framhålls istället en veckodag, i regel dagen 
omedelbart före artikelns publicering, men ibland själva publiceringsdagen. Årtals-
rubriken avslöjar en annan aspekt av formeln, nämligen att den har historieskrivande 
ambitioner (se även Roosvall 2002a). I årtals- eller datum-varianten lyder formeln 
snarast ”plats + tidpunkt + händelse som ses som eller antas bli historisk”, vilket i för-
längningen förstås också kan ses som typiskt för en plats och en tid. 

Tidpunktsangivelserna kan som sagt var vara mer eller mindre specifika. Ibland 
anges till och med minuter. Tidningen Metro hade vid det som kallades för krigs-
slutet i Irak i april 2003 som rubrik på sin förstasida ”Bagdad 2003-04-09 16.49: 
Saddam Husseins regim kollapsade”. Rubriken ackompanjeras av den vitt spridda 
bilden av hur några USA-soldater drar ner en Saddam-staty i Bagdad. Omedelbart 
under bilden, som upptar huvuddelen av sidan, står det: ”Ett historiskt ögonblick”. 
Den historieskrivande ambitionen blir här alltså explicit. Nästan samma bild, samma 
motiv men i ett senare skede av statyneddragningen (när den verkligen gått av) upp-
tar hälften av Svenska Dagbladets förstasida samma dag. Svenska Dagbladet har som 
rubrik ”Regimen har kollapsat”, men vad som verkligen är värt att notera är bildtex-
ten, som lyder: ”Centrala Bagdad onsdagen 9 april klockan 18:55: Under folkmas-
sans jubel drar ett amerikanskt militärfordon omkull Saddamstatyn på Paradistorget”. 
Såväl Metros förstasidesrubrik som Svenska Dagbladets förstasidesbildtext har klara 
historieskrivande ambitioner. De kan ange det exakta klockslaget för när Iraks regim 
”kollapsade”/”kollapsat”. Tidningarna är på detta sätt med om att skriva världshisto-
ria, samtidigt som de legitimerar sin sanning med exakt plats och tidpunkt (jfr van 
Dijk 2002:45). De förväntar sig åtminstone att händelsen ska bli historisk. Tidsutpe-
karen i rubriken förstärker denna aspekt hos nyhetsinstitutionen och platsutpekaren 
förstärker den alltid närvarande annanhetsaspekten hos utrikesnyheter och antyder 
således skillnad genom den framhävande praktiken.

Vad ses således som typiska, särskilt signifikativa, händelser, frågor eller teman 
för de platser och tidpunkter som ingår i materialet? Och är formen dessutom på nå-



254

got sätt knuten till negativa framställningar av de Andra? I en tidigare studie (Roosvall 
2002a) av rubriker om Sovjetunionen i svenska tidningar, i vilken den historieska-
pande aspekten av denna typ av överrubriker först uppmärksammades, kunde en ten-
dens till ett samband mellan överrubriker som endast är platsbestämmande – såsom 
”Moskva” eller ”Sovjetunionen” – och negativt innehåll i de följande artikeltexterna 
konstateras. Är de tids- och platsbestämmande överrubrikerna knutna till negativa 
framställningar av de Andra på ett liknande sätt? Kristina Boréus (2003:40) nämner, 
som refererades i teorikapitlet (kap 2) tre huvudsakliga typer av negativa framställ-
ningar av de Andra: genom att referera till en kategori, genom att beskriva en grupp 
och genom association/sammankoppling.2 Förekommer några dylika diskursiva prak-
tiker i materialet eller är det som signaleras vara typiskt för de beskrivna tiderna och 
platserna alls inte negativt? 

Texterna kommer att analyseras med ett särskilt fokus på relationen mellan form 
och mening. Olika former eller formuleringsmönster kan antingen förstärka eller 
”försvaga” betydelser (van Dijk 2002:41). Särskild uppmärksamhet kommer också att 
ägnas åt hur tider, platser och personer signifieras. Förekomsten av binära oppositio-
ner kommer också att uppmärksammas och analyseras (se Allan 1999:160f ). Andra 
aspekter som lyfts fram i analysen är rubriken, som kan ses som särskilt signifikativ 
för hela texten (se van Dijk 2002:38), och textens sista mening, eftersom den vanli-
gen uppträder som en sammanfattande mening, som summerar texten och/eller gör 
ett sista för texten signifikativt påpekande. När det gäller representation av personer 
är frågan vilka som finns med, vad de kallas, hur de kategoriseras, hur grupper be-
skrivs och vad grupper associeras med. Lexikaliteten hos både nominalfraser och verb, 
som beskriver såväl tid och plats som personer, kommer också att diskuteras. Tid och 
plats kan dessutom signifieras genom referens till de människor som lever där och då 
– och vice versa – så de olika aspekterna i analysen kommer i själva verket att flyta in 
i varandra, även om det görs ett försök att redovisa dem separerat i redogörelsen för 
texterna. 

Analysen kommer att presenteras enligt en textsjoksmodell. Det innebär att alla 
ord som betecknar de aspekter som redogjorts för ovan (tid etc.) excerperas ur tex-
terna och sätts samman till ett textsjok. Textsjoket utgör en sorts grafisk modell, som 
illustrerar innehållet i en text genom att bortse från relativt neutrala drag och istället 
lyfta fram tematiskt (eller på annat sätt) signifikativa drag genom att sätta samman 
dem till en harang som konstituerar en version av artikeln som har högre densitet 
och som genom detta förfarande kommer att framstå som mer ideologiskt laddad 

2 Boréus listar vidare negativa framställningar av de Andra som en särskild typ av diskursiv 
diskriminering. Andra typer av diskursiv diskriminering är enligt Boréus indelning exkludering 
från diskursen, diskriminerande objektifiering och förslag om ofördelaktig behandling. I 
denna studie undersöks inte typer av diskriminering, men typer av negativa framställningar 
av de Andra är av stort intresse för studiens syfte (vilket också objektifiering kan vara, även om 
huruvida den skulle vara diskriminerande eller ej inte fokuseras här).
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än texten i sin helhet, helt utan att något nytt läggs till (se Widestedt 2001:47f, se 
även kap. 3).3 Textsjoken presenteras löpande i sidans kant, följt av en uppräkning av 
i texten förekommande personer. De aspekter som fokuseras i analysen presenteras 
i följande ordning för varje artikel: Rubrik, Personer (hur de beskrivs, vad de gör), 
Tid(er), Plats(er), Avslutande mening, samt Binära oppositioner. 

MOSKVA, SÖNDAG. INGEN NYORDNING PÅ 
GORBATJOVS BAL
Textsjoket är organiserat så att de delar av texten som hänvisar till händelser år 1914 
är kursiverade, medan händelser som utspelar sig i textens nutid är återgivna i normal 
stil.

Rubriken: Vad som fokuseras i rubriken är ”Ingen nyordning”. Varför fokuseras 
detta? Jo för att en nyordning kunde ha väntats. Perestrojka betyder nyordning. Be-
greppet var 1987 nyss infört av Gorbatjov, men på hans egen bal gällde det tydligen 
inte. I rubriken måste ”ingen nyordning” förstås i relation till sovjetkommunismen, 
som fortfarande existerar, men som är under omdaning. I brödtexten kan ”ingen ny-
ordning” förstås i relation till tsartiden, vilket inte heller är särskilt smickrande för 
Gorbatjov och Sovjetunionen vid denna tidpunkt. Rubriken ger alltså en negativ bild 
av Sovjetunionen vid denna tid. Sovjetunionen lever inte upp till förväntningarna (på 
ett negativt sätt).

Mellanrubriker är ”Ingen vodka”, ”Werner grym” och ”Säg hej till Fidel”, vilket 
förstärker stereotypen om den vodka-alkoholiserade ryssen, även om det står ingen 
vodka. Varför över huvud taget ta upp det om man inte vill aktualisera ett problem? 
”Ingen vodka” utgör en variant av teorin om representationens fetischism, på en slags 
närvaro genom frånvaro; på hur man undviker det förbjudna eller skamliga, men 
ändå inkorporerar det, genom just sådana här praktiker (se Hall 1997:266ff). Werner 
syftar på Lars Werner, den svenske kommunistledaren som närvarar på balen. Werner 
är grym, vilket idag (2004) skulle kunna tolkas som att han är cool, men som 1987 
knappast hade denna modifierade betydelse. Han, den svenske kommunisten, och 
balen han är på kopplas istället samman med grymhet i den traditionella betydelsen 
av ordet. ”Säg hej till Fidel” ger slutligen en humoristisk touch till artikeln. Man sko-
jar här med kommunistgubbarna, vilket förminskar dem.

Personer, hur de beskrivs och vad de gör: Texten är tätt befolkad. Många av de per-

3 Eftersom jag förväntar mig att de artiklar som undersöks här kommer att vara på sätt och 
vis tematiskt organiserade redan från början, genom det faktum att de är konstruerade för att 
beteckna en viss region och en viss tid – i ännu högre grad än andra artiklar på utrikessidorna 
– kommer jag att organisera textsjoken artikel för artikel och alltså inte blanda utdrag ur olika 
artiklar (som ju betecknar olika tider och platser).
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soner som förekommer finns endast med i upp-
räkningar, men Michail Gorbatjov, storfurstin-
nan Maria Pavlovna och Fidel Castro förekom-
mer upprepade gånger. De kvinnor som finns 
med i texten gör i stor utsträckning detta i rela-
tion till män. Här finns Meriel Buchanan ”dotter 
till den brittiske ministern vid tsarens hov under 
åren före revolutionen”, här finns ”politbyrån 
med fruar” och ”kollegernas fruar” (fortfarande 
politbyrån), samt fru Nikonov ”som såg ut som 
en vanlig fru Nikonov”. Raisa Gorbatjova kallas 
här visserligen inte för Gorbatjovs fru, men hon 
uppträder i texten enbart i egenskap av detta 
och hon ”såg bländande ut som vanligt”. Något 
annat gör hon inte i texten. Ytterligare en kvinna 
förekommer och det är den historiska personen 
storfurstinnan Maria Pavlovna. Hon förekom-
mer inte i relation till någon man, utan står för 
sig själv som ansvarig för överdådiga baler. Även 
Meriel Buchanan gör något själv i texten, näm-
ligen skildrar storfurstinnans bal i en bok. Båda 
dessa damer är till skillnad från de i texten mer 
passiva damerna pre-revolutionära. De tillhör 
överklassen. Texten – och alltså Sovjetunionen 
som vi blivit fingervisade att se det – är i övrigt 
befolkad av politruker.

De sovjetiska politruker som förekommer 
mest frekvent i texten är Jegor Ligatjov och Gei-
dar Alijev. Ligatjov är ”den verklige puritanen i 
Politbyrån, uppvuxen i ett fromt sibiriskt hem 
där det varken dracks eller röktes”. Han ”hade 
vatten i sitt glas och kunde därför tömma det 
som om han varit på storfurstinnans bal”. Han 
gör i princip ingenting själv i texten, utan blir 
beskriven, och detta i relation till alkohol, något 
som över huvud taget fokuseras i texten. Ligat-
jov utmålas i detta hänseende som ett undantag 
bland de ryska politikerna. Alijev, i sin tur, var 
”till för ett par veckor sedan/…/med i den in-
nersta kretsen, i politbyråns sägenomspunna 
kamratklubb”. Sedan ”berövades” han inte bara 

storfurstinnan Maria Pavlovna… 
våren 1914… bal i Sankt 
Petersburg… dignade borden… 
”zakuski”, det traditionella ryska 
tilltugget… fattigmannens gurkklyfta 
och svarta brödskiva… överflödets 
otaliga delikatesser… svamp som 
ångade i en tjock gräddsås… lite 
kaviar som det fanns tre sorter 
av… lite kallrökt fisk… små 
saltgurkor…härliga små korvar 
som serverades skållande heta… 
kall grönsakssallad… rökt lax… 
skinka… fyllda ägg serverade med 
en delikat sås… ”Ett imperiums 
sönderfall”… Meriel Buchanan… 
dotter till den brittiska ministern 
vid tsarens hov under åren före 
revolutionen… betjänter… glas 
med vodka… lätta små skratt, 
halvt undertryckta… förtjusande 
stämning… avslappnad glädje… 
jag… Michail Gorbatjov… 
Kreml…inte lika överdådigt 
dukade… storfurstinnans… 
kaviarn och den rökta fisken och 
gurkorna… de små svamparna i 
den rykande varma gräddsåsen… 
skinka och patéer… oliver och 
olika ryska korvar… frukt i 
stora skålar… vodkan… istället 
flaskor med mineralvatten och 
äppeldricka och något som kallades 
”Prazdritjnyi”… champagne… 
sovjetisk champagne… 
silverbrickor… rött och vitt 
vin… perestrojkanyordning… 
sorlet och skratten… annat 
än på storfurstinnans tid… 
Najibullah från Afghanistan… 
försvarsministern Jazov… vapen… 
sätta emot ”dusjmanernas” 
stingermissiler… Michail 
Sergejevitj… skålade… 
Honecker… Castro… Kadar… 
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medlemskapet, utan också ”den svarta tiome-
terslimousinen”. Alijev ”stod/…/på fel sida om 
hedersbordet” (min kursivering). Han beskrivs 
utifrån tillhörighet och ägodelar. Allt han gör är 
”står” och ”föreföll samlad”, två icke-transaktiva 
aktioner som alltså inte påverkar någon annan 
person (eller ens sak) i diskursen. Han sägs vi-
dare vara pensionär nu. Han är alltså fel. Texten 
avslöjar dock inte vad som hände innan han blev 
fråntagen sitt medlemskap och sina privilegier, 
bara att han har det sämre nu; att han befinner 
sig på fel sida. Fidel Castro framstår knappast 
som en människa i texten, snarare som en ikon 
som de andra vill bli fotograferade med. Han gör 
själv ingenting i texten. Gorbatjov i sin tur ”gick 
runt/…/och skålade”, ”hade” ( vinet i glaset), 
”försökte ställa upp” (sin politbyrå) och ”sade”. 
Inga starka handlingar någon av dem, men han 
har en replik i slutet av texten, då han ”sade”: 
”Säg adjö nu alla till Fidel”. I övrigt diskute-
ras alkohol också i relation till Gorbatjov. Han 
dricker knappast alls under balen deklareras det: 
”glaset var lika fullt efter den sista skålen som 
före den första”. Gorbatjov kan slutligen också 
sägas beskrivas genom beskrivningen av balen 
och de jämförelser som görs med Maria Pavlov-
nas bal 1914, då denna nutida bal i rubriken kal-
las ”Gorbatjovs bal”. Hans bal framstår som trå-
kigare än storfurstinnans. Så här lyder ett citerat 
utdrag ur Buchanans bok om hennes bal: ”Hela 
tiden gick betjänter omkring och delade ut små 
glas med vodka, samtalen surrade runtom och 
lätta små skratt, halvt undertryckta, skapade 
en förtjusande stämning av avslappnad glädje”. 
Gorbatjov skildras också på bild i denna artikel. 
Han visas något nedifrån, vinkande, som om 
han vinkade till folket från en balkong. Han är 
iklädd pälsmössa och ler. Bilden är därmed inte 
en klassisk Elithändelserapport-bild, även om 
den visar en politiker i närbild. Leendet bryter 
av något från detta. Valet av en bild där Gorbat-

Mengistu från Etiopien… glaset 
var lika fullt efter den sista 
skålen som efter den första… 
Jegor Ligatjov, den verklige 
puritanen i politbyrån… fromt 
sibiriskt hem…vatten i sitt 
glas… på storfurstinnans bal… 
enklare gästerna… amiraler 
och marskalkar… utländska 
ambassadörer… sovjetiska 
ministrar… drusiska kämpar 
från Libanons berg… byråkrater 
från centralkommitténs mäktiga 
apparat… Lars Werner från 
Stockholm… någon rumän … 
Ceausescu… Anna-Lisa Stoican… 
sin Mihail[Stoican]… han var 
förgrymmad, Werner… trängseln 
bland byråkraterna och generalerna 
och Werner… Geidar Alijev… 
den innersta kretsen, i politbyråns 
sägenomspunna kamratklubb… 
den svarta tiometerslimousinen… 
på fel sida om hedersbordet… 
pensionär [Alijev]… musik… 
som på storfurstinnans bal… den 
nyskrivna sången… ”folkartist”… 
vid tsarens hov… ”revolutionens 
eldar”… Tass…familjefoto på 
politbyrån med fruar och Castro… 
Michail Sergejevitj… Castros 
breda bringa… Lev Zajkov… 
kollegernas[i politbyrån]fruar… 
trevlig revolutionshelg… Raisa 
Gorbatjova såg bländande ut som 
vanligt… fru Nikonov såg ut som 
en vanlig fru Nikonov… Fidel… 
Michail Sergejevitj… jag… 
rulltrappan ner till Kremls slitna 
kullerstenar…

Personer: storfurstinnan Maria 
Pavlovna, Meriel Buchanan, den 
brittiska ministern vid tsarens hov 
åren före revolutionen, betjänter, 
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jov framträder iklädd pälsmössa korresponderar 
samtidigt med stereotypa bilder av Ryssen.

Lars Werner ”från Stockholm” han ”gick 
runt och letade efter någon rumän”, en trans-
aktiv handling, som dock inte får något resultat 
i texten. Han verkar aldrig hitta någon och be-
skrivs inför detta som ”förgrymmad”; en affektiv 
reaktion, som implicerar maktlöshet snarare än 
makt.

Tiden (tiderna): Två olika tidpunkter är av-
görande i denna text, dels textens nutid (en sön-
dag i november 1987), dels våren 1914 då den 
överdådiga balen hölls av storfurstinnan Maria 
Pavlovna. Jag ska återkomma till detta då grund-
läggande oppositioner i texten diskuteras.

Platsen (platserna): på samma sätt som arti-
keln skildrar två tider, så skildrar den två platser, 
dels Sankt Petersburg (1914), dels Kreml (sam-
tid). Sankt Petersburg har ett historiens skimmer 
över sig. Kreml är däremot befolkat av i princip 
alla de kommunistiska ledare som personifierade 
den ”farligaste” sidan av  kalla kriget under 80-
talet. Uttalanden om Kreml, Sovjetunionen och 
det sovjetiska folket har annars mycket med alkohol att göra. Alkohol är något prob-
lematiskt i sovjetdiskursen4. Flera personer är mycket restriktiva med alkohol i sam-
tidsskildringen. Det framgår inte varför, men det behövs inte heller, eftersom läsarna 
förutsätts vara insatta i den presupposition om ryssar som texten vilar på, nämligen 
att de inte kan hantera alkohol. 

Många andra nationer anknyts i texten genom nämnande av personer, i dessa 
fall kommunister, som representerar dem. Dessa platser beskrivs dock överlag inte.

Slutorden: ”Jag tog rulltrappan ner till Kremls slitna kullerstenar”. Från festen, 
där ingen nyordning åstadkommits, från denna låtsasvärld där uppe, tar textförfatta-
ren rulltrappan ner, liksom till botten. Där kan han stå med båda fötterna på marken, 
på kullerstenarna, som till yttermera visso är slitna. Kreml och Sovjetunionen är slit-
na platser. Där görs försök att ge fantastiska baler, men balerna utgör en låtsasvärld. 
Dessutom är Gorbatjovs bal sämre än balerna var på tsartiden.

Michail Gorbatjov (ibland kallad 
Michail Sergejevitj), Najibullah 
från Afghanistan, försvarsminister 
Jazov, Honecker, Castro (även 
en gång kallad Fidel), Kadar, 
Mengistu från Etiopien, Jegor 
Ligatjov (den verklige puritanen i 
politbyrån), de enklare gästerna, 
amiraler och marskalkar, 
utländska ambassadörer, sovjetiska 
ministrar, drusiska kämpar från 
Libanons berg, byråkrater från 
Centralkommitténs mäktiga 
apparat, Lars Werner från 
Stockholm, någon rumän, 
Ceausescu, Anna-Lisa Stoican, 
Mihail (Stoican), Geidar Alijev, 
den innersta kretsen i politbyråns 
sägenomspunna kamratklubb, 
folkartist, politbyrån med fruar, 
Lev Zajkov, Raisa Gorbatjova, 
fru Nikonov och textförfattaren 
(”jag”). 

4 Något som kan urskiljas i flera artiklar om Sovjetunionen från samma vecka 1987 (se Roosvall 
2002a) samt också förekommer i materialet från 1995 (VLT, SvD och Metro, tors). Ekecrantz 
(2002:160) finner liknande exempel i en analys av reportage från Ryssland under 90-talet, där 
man också kan urskilja inomryska ”spritgeografiska” förhållanden i det att de delar som ligger 
mer österut utpekas som mer av problemområden.
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Grundläggande binära oppositioner: texten vilar främst på oppositionen mellan 
förr och nu, här i betydelsen före revolutionen respektive textens samtid (1987). Vissa 
saker är visserligen ungefär likadana förr och nu. Maten till exempel. Den är typiskt 
rysk i bägge tiderna.5 Musiken var dock bättre förr, anges det, liksom – verkar det 
– feststämningen i stort. Alkoholen är idag ett problem, men verkar inte ha varit det 
på tsartiden (åtminstone inte i de fina salonger som beskrivs). Överlag var det bättre 
förr än nu, kan det konstateras. Till och med kvinnorna verkar ha haft det bättre 
1914 än 1987. Texten implicerar detta genom de vitt skilda beskrivningarna av de 
pre-revolutionära damerna och de nutida ”fruarna”. Förr representeras dessutom av 
det mer västliga Sankt Petersburg, medan nu inte bara representeras av det mer östliga 
Moskva, utan dessutom av det tungt ideologiskt laddade Kreml. Oppositionerna kan 
illustreras på följande vis:

Förr (tsartiden) Nu (kommunisttiden)
Bra Dåligt

S:t Petersburg Moskva
___________________

Väst idag 

”Förr” (tsartiden), ”bra” och ”S:t Petersburg”, som är mer västligt än Moskva hänger 
alltså ihop, medan ”nu” (kommunisttiden), ”dåligt” och ”Moskva”, som är mer östligt 
beläget kopplas samman på den motsatta sidan. Ekecrantz (2002:151) har konstate-
rat en liknande tendens i en tidigare nämnd studie av reportage från Ryssland under 
90-talet. Han framhåller att Öst och Väst som en ideologiskt rekonstruerad polaritet 
i reportagen förekommer dels i form av att västvärlden och Ryssland polariseras, dels 
genom att bilden av ett Ryssland som inom sig slits mellan öst och väst målas upp. 
Skillnaden mellan platser inom landet i den här analyserade texten är dock i detta fall 
beroende av tiden. Det sägs inget om skillnader mellan S:t Petersburg och Moskva i 
textens samtid. Trots spänningarna, skillnaderna, mellan förr och nu i texten så visas 
dessutom också en kontinuitet upp. Det finns verkligen något typiskt (sovjet-)ryskt.

NEW YORK, TISDAG. DOLD I RÖKEN
Följande artikel kan delas in i två delar. Den ena handlar om New York, som ligger 
dolt i röken från bränder i den amerikanska södern. Den andra delen behandlar i sin 
tur den amerikanska södern, där eldarna härjar. En avdelning av uppräkningen har 
gjorts vid det ställe i texten där fokus flyttas från New York till Virginia. 

5 Beskrivningar av mat används ofta för att konnotera etnicitet (se Hultén 2002:48, Woodward 
1997:31ff). Födan har över huvud taget en central symbolisk betydelse. Den skiljer gudar från 
människor, folk från folk (se Haag 1999:212, Kristeva 1992:121).
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Rubriken: Förutom New York, tisdag, be-
står rubriken endast av orden ”Dold i röken”. 
Vad kan man säga om detta? New York just nu 
är dolt, kan inte ses. Den annars så framträdande 
staden överskuggas av något annat, ett problem, 
en rök – ingen rök utan eld. Man måste gå till 
själva brödtexten för att få veta var elden brinner 
och var alltså det överskuggande amerikanska 
problemet finns; det som gör att det fantastiska 
med USA nu inte syns. Artikeln innehåller inga 
mellanrubriker.

Personer, hur de beskrivs och vad de gör: 
Newyorkarna associeras med dagliga löprundor 
i Central Park. Denna sunda aktivitet måste de 
nu avstå ifrån på grund av röken från södern. 
Turisterna har som vanligt begivit sig ut till fri-
hetsgudinnan, men kan inte se staden som de 
önskar. Piloterna som flyger in mot New York, 
beskrivs inte närmare. De gör bara sitt (mo-
derna) jobb. Känsliga personer bör stanna inne. 
Ungdomarna (i Virginia) anlägger bränder och 
utgör alltså problem. Myndighetspersonerna i 
samma region är uppgivna inför detta. Det tas 
till psykologer för att förklara hur de tänker där, 
vilket lyfter fram ungdomarna som patienter 
som det ska ställas diagnos på. Detta gör dem till 
Andra i texten samt implicerar att problemen i 
södern är psykologiska och individuella, vilket 
automatiskt bakgrundar andra förklaringar, till 
exempel strukturella sådana, som kan knytas till 
fördelning, klass, kön och/eller etnicitet. Texten 
förtäljer samtidigt att de flesta i Virginia jobbar 
med kol (de som inte är arbetslösa, alltså). Kolet 
kan associeras med samma nedsmutsande, kan-
ske till och med döljande effekt som den rök som 
nämns i rubriken.

Inga enskilda personer förekommer i ar-
tikeln och kön framgår inte heller i något fall. 
Grupperingar av människor som beskrivs i nar-
ratörsdiskursen dominerar helt. De som framstår som mest aktiva i texten är ”ung-
domarna” som anlägger bränder, något som dock samtidigt framstår som klart nega-

…newyorkarna… dagliga 
löprundor i Central Park… New 
Yorks berömda silhuett… Empire 
State Building… skyskraporna… 
New Yorks profil… sedan 
i söndags… turisterna… 
frihetsgudinnan… hela New 
York har försvunnit… piloterna 
på väg till New York… känsliga 
personer… inga skadade… här i 
staden… på tisdagen lättade locket 
över New York…
…eldarna i söder… från Texas till 
Virginia… något av tradition i 
Virginia [att anlägga bränder]… 
arbetslösheten… koldistrikt… 
ungdomarna anlägger bränder 
för att ha något att göra… 
myndighetspersoner… uppgivet… 
ett ovanligt trist liv… ett ovanligt 
trist område… psykologer… 
mental ohälsa… klena 
utbildningsnivån… massmedierna 
bevakar bränderna… Buchanan 
County i händelsernas centrum… 
många ovanligt trista grå hålor… 
65 procent av befolkningen jobbar 
i kolgruvorna eller med saker som 
är beroende av kolet… fixa ett 
jobb… frivilliga brandmän tjänar 
3,35 dollar i timmen i Virginia…

Personer: newyorkarna, turisterna, 
piloterna, känsliga personer, 
ungdomarna (i Virginia), 
myndighetspersoner, psykologer, 
befolkningen och frivilliga 
brandmän. Eventuellt kan 
massmedierna ses som något slags 
kollektiv av personer. Det nämns 
att de bevakar eldarna i södern.
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tivt. Myndighetspersoner och psykologer får sina uttalanden refererade och framstår 
därmed som relativt mäktiga i texten. De får definiera ungdomarna och faktiskt hela 
problemet i södern, som det framstår.

Tiden (tiderna): Allt utspelar sig i textens omedelbara nu, men det finns ett un-
derliggande antagande om vad som är modernt och vad som är gammaldags, som gör 
att tidsdimensionen glider något ändå (se vidare under grundläggande binära oppo-
sitioner).

Platsen (platserna): New York beskrivs med hjälp av kända turistmål, skyskrapor 
och över huvud taget sin berömda ”sky line”. Folket där är dessutom hälsosamt, när 
de inte hindras av röken. Stadens silhuett skildras också på en liten bild. På denna 
bild är staden inte dold, utan vi ser den som den ska se ut, i all sin prakt och storhet. 
Södern i allmänhet och Buchanan County i synnerhet beskrivs med ord som arbets-
löshet, koldistrikt, ovanligt trist liv, ovanligt trist håla, många ovanligt trista grå hålor. 
Befolkningen där beskrivs som arbetare i kolgruvor eller arbetslösa. De lider av men-
tal ohälsa och klen utbildningsnivå. Där finns också psykologer som kan diagnosti-
cera dem och myndighetspersoner som är uppgivna inför problemen med framför allt 
ungdomarna.

Slutorden: ”Dessutom är det förstås ett sätt att fixa jobb – frivilliga brandmän 
tjänar 3,35 dollar i timmen i Virginia”. – America is all about the money! Det verkar 
vara svårt, en del har inget jobb, men det finns alltid ett sätt att fixa pengar i Ame-
rika. 

Grundläggande binära oppositioner: den grundläggande binära oppositionen 
i denna text är den mellan stad och land. Denna opposition kan samtidigt länkas 
till oppositionen modernt-gammaldags. New York är den moderna staden i världen. 
Landet är gammaldags, outvecklat. Här anas evolutionstankefiguren i representatio-
nen igen. Vidare är oppositionen nord-syd inom USA aktualiserad. Den samspelar 
tydligt med de andra oppositionerna på följande sätt:

Stad Land
Modernt Gammaldags

Nord Syd

Det förekommer således främst binära oppositioner inom ett land i denna artikel. 
USA ska kanske ses som ett motsättningarnas eller åtminstone variationernas land. 
Jag återkommer till detta i analysen av New York-artikeln från 1995. Slutligen kan 
det konstateras att de binära oppositionerna i texten relaterar till varandra på så sätt 
att det vanliga livet i New York just nu inte kan levas för att problemen i södern träng-
er sig på och överskuggar det. Kanske överskuggar röken från södern även de problem 
som kan tänkas finnas i New York. 
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MOSKVA 1987. JELTSIN ÅNGRAR OCH BEKÄNNER 
Rubriken: Den här rubriken är den enda i mate-
rialet som innehåller ett årtal. Den historieskri-
vande aspekten av detta har nämnts tidigare. Vad 
är det då som ses som historiskt? Jo, att Jeltsin 
ångrar och bekänner. Denna rubrik måste, lik-
som rubriken om Gorbatjovs bal, ses i ljuset av 
perestrojkan, liksom av begreppet glasnost som 
infördes vid samma tid av Gorbatjov. Glasnost 
betecknar öppenhet och informationsfrihet och 
har ibland beskrivits som en ”islossning” i det 
sovjetiska samhället, perestrojka betyder som sagt 
nyordning (/ombyggnad/omstrukturering). I 
denna tid – 1987, som utpekas i rubriken, fung-
erar dessa begrepp både som ideal och förväntan 
när det gäller Sovjetunionen. Men vad händer? 
Jo, Jeltsin, denna ”reformman”, som han kallas 
i några andra artiklar samma vecka, han ångrar 
och bekänner. Han har uppenbarligen betett sig 
illa, säger att han ångrar detta och bekänner, likt 
ett barn. Sådana avböner kan man alltså tvingas 
till i Sovjetunionen 1987, denna förväntat mo-
derna tid.

Mellanrubriker är ”Grym och maktlysten”, 
”Handplockad” och ”Kvar tills vidare”. Här finns 
antydningar om vad Jeltsin ångrar och bekänner. 
Han är grym och maktlysten (om vi utgår ifrån 
att mellanrubriken handlar om honom). Den 
relativt stora ansiktsbilden på Jeltsin förstärker 
denna utgångspunkt. Layouten annonserar tyd-
ligt i samspelet mellan bild och rubrik att arti-
keln fokuserar på honom. Han är vidare hand-
plockad och kvar tills vidare. Trots sin hemskhet 
har han alltså handplockats av någon och han är 
kvar tills vidare. Detta är möjligt i det sovjetiska 
samhället 1987.

Personer, hur de beskrivs och vad de gör:
Både Jeltsin och Gorbatjov förekommer många 
gånger i texten. De övriga personer som nämns 
förekommer en eller två gånger. Gorbatjov kal-

Boris Jeltsins avsked som partichef 
i Moskva… återkallar mörka 
minnen från Sovjetunionens 
historia… hård kritik av kollegor 
följs av självkritik och ett hastigt 
försvinnande från maktscenen… 
det öppna skådespelet… Jeltsins 
avsked… interna striden… 
Michail Gorbatjov… Boris 
Jeltsin… Gorbatjov… firandet 
av oktoberrevolutionen… 
nästan tre sidor långa artikel i 
partitidningen Pravda… Moskvas 
centralkommitté… Jeltsin 
anklagades… ”vänsterextremist 
och ultraradikal”… grym 
och maktlysten… ”grymhet, 
bonapartism och maktlystnad”… 
”alltför olik moskvaborna”… 
skällsord…”hysteriker, 
äventyrare och en som 
sviker reformpolitiken”… 
partimedlemmar… självmord… 
tyranniska uppträdande… 
politbyråmedlem… Pravda… 
Jeltsin drog sig inte för… 
kritik mot partiledaren 
Gorbatjov personligen… 
välinformerade källor i den 
sovjetiska huvudstaden… 
Gorbatjovs reformpolitik… 
sovjetiska folket… den 56-
årige Jeltsin… handplockats till 
partiledarposten i Moskva… 
reformiver… större än hans 
chefs… retade upp…  de andra 
i Moskvas kommunistledning… 
enligt Pravda… djupt ångrar… 
självkritik… för tankarna tillbaka 
till mörkare tider i den sovjetiska 
historien… en ångerfull Jeltsin… 
förlorat ansiktet… kommunist… 
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las omväxlande vid enbart efternamn, för och 
efternamn, hela sitt namn Michail Sergejevitj 
Gorbatjov och ”partiledaren Gorbatjov”. Jeltsin 
kallas första gången han nämns för Boris Jeltsin 
, men i resten av texten enbart Jeltsin. Han blir 
dock kallad många andra saker i texten: vänster-
extremist och ultraradikal, grym och maktlysten, 
alltför olik moskvaborna, hysteriker, äventyrare 
och en som sviker reformpolitiken, en ångerfull 
Jeltsin, kommunist och politisk ledare, skyldig 
(säger han själv), oansvarig och omoralisk och 
slutligen återigen, enligt ett citat av honom själv: 
skyldig. Dessutom framhålls hans grymhet, bo-
napartism och maktlystnad, att hans uppträ-
dande är tyranniskt, hans reformiver, hans själv-
kritik, att han förlorat ansiktet, hans politiska 
misstag, att hans framträdande personliga drag 
är ärelystnad, att hans ställning är ohållbar. Han 
är vidare anklagad, han orsakar självmord, han 
drog sig inte för att rikta kritik mot partiledaren 
Gorbatjov personligen, han retade upp de andra 
i Moskvas partiledning, han ångrar (djupt), han 
har försökt behärska sig (säger han själv). Jeltsins 
handlingsrepresentation består sammanfatt-
ningsvis av tre transaktiva handlingar (orsakar, 
riktar kritik mot och retade upp), vilka alla är 
interpersonella och alltså påverkar andra män-
niskor. Alla dessa handlingar, som tyder på en 
maktposition i diskursen, har en negativ påver-
kan på andra människor. ”Ångrar” och ”försökt behärska” sig är affektiva reaktioner, 
vilka ofta förknippas med personer som har liten makt i diskursen. I förhållande till 
handlingen ”anklagad” fungerar Jeltsin som passiv påverkad deltagare och framstår 
alltså som maktlös. Han framstår därmed som både mäktig och maktlös i denna text, 
där de tecken på makt som förekommer alla är uttryckta tillsammans med negativa 
följdverkningar. I övrigt framhålls också Jeltsins ålder på ett ställe i texten. Han är 
vid tillfället 56 år. Vi får också se Jeltsin på bild. Det är en närbild som är beskuren så 
att övre delen av pannan och huvudet inte syns. Jeltisn ser allvarlig ut på bilden och 
framstår genom bildens beskärning och uttrycket i ansiktet som mer naken än till 
exempel Frankrikes president François Mitterrand och Arthur Scargill, fackförenings-
ledare i Storbritannien, som uppträder på huvudbilder på samma tidningssida (SvD, 
s 4, 14/11 1987).

politisk ledare… skyldig… 
Michail Sergejevitj Gorbatjov… 
prestige… i Sovjetunionen och 
i världen… Tass… politiska 
misstag… framträdande personliga 
drag… ärelystnad… försökt 
behärska mig… kandidatmedlem 
i den sovjetiska politbyrån… 
förlorar… hans ställning 
ohållbar… ”oansvarig och 
omoralisk”… Gorbatjov höll ett 
kort anförande… deklarerade… 
det kollektiva ledarskapet… 
talare… kritiken… försök att 
splittra politbyrån… en talare… 
en annan… Tass… Jeltsin… gå 
snett… skyldig till allt som lagts 
mig till last…

Personer: I texten förekommer 
Boris Jeltsin (partichef i Moskva), 
Michail Gorbatjov, Moskvas 
centralkommitté, partimedlemmar, 
politbyråmedlem, Pravda, de andra 
i Moskvas kommunistledning, 
Tass, kandidatmedlem i den 
sovjetiska politbyrån (=Jeltsin), 
talare, politbyrån, en talare, en 
annan.
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Det är sällan man ser så ingående och ordrika beskrivningar av en person i den 
seriösa morgonpressen, som de som förekommer kring Jeltsin. Alla dessa beskrivning-
ar för tanken till Fowlers (1991:85) term ”over-lexicalization”.6 Det är vanligen kvin-
nor som råkar ut för denna överdrivna beskrivningsvilja i diskursen, och ofta handlar 
det då om deras kroppar. Här antar Jeltsin en motsvarande roll i texten och i Sovjet-
diskursen. Han överlexikaliseras, som en kvinna, och beskrivs samtidigt i en barnroll. 
Han har gjort fel säger de vuxna (de andra i partiet). Han måste nu be om ursäkt, men 
det räcker inte med det, han måste både ångra och bekänna sitt fel. Han bär inom 
sig sådant som ses som fel: ärelystnad, bonapartism etc. Listan är hur lång som helst. 
Han fungerar helt enkelt som ett abjekt (se Kristeva 1992, Haag 1999:94), det vill 
säga han är en utestängd individ som personifierar det vi känner motbjudande hos oss 
själva. Han får stå för allt detta – och det blir mycket på en gång. Abjektion kommer 
från latinets abjicere som betyder ”kasta ifrån sig”. Funktionen brukar ofta associeras 
med exkrementer, det vill säga det vi stöter ifrån oss, och äcklas av (Kristeva 1992:96). 
Dessutom associeras den med kvinnlighet (Kristeva 1992:236). Allt i enlighet med 
den gamla fascinationen och rädslan för kvinnors kroppar och särskilt vad livmodern 
kunde ställa till med (se Foucault i teorikapitlet) och i enlighet med hur överlexikali-
seringen vanligen fungerar i nyhetsdiskursen. Här finns också en koppling mellan den 
upphöjda ledaren och den orena kvinnan som båda varit tabuerade figurer i många 
religioner och riter, där ledarna – hövdingarna, konungarna, var tabuerade för att de 
var farliga för vanliga människor genom sin upphöjdhet och styrka, medan kvinnor 
– särskilt de som menstruerade eller nyss fött barn – var farliga genom sin orenhet 
och besmittning. Jeltsin inkarnerar, liksom männen från Mellanöstern och Nordaf-
rika som diskuterades i föregående kapitel, i denna text sidor av båda dessa tabuerade 
grupper; hotet och den symboliska orenheten (se Frazer 1890/1925/1994:244ff).

Gorbatjov är den enda icke-anonyma person som förekommer i texten förutom 
Jeltsin själv. Gorbatjov förekommer som referens i inledningen i meningen ”sedan 
Gorbatjov kom till makten”. Där framstår han som relativt mäktig, man mäter tiden 
efter denna händelse, men handlingen framstår samtidigt inte som avsiktlig, han tog 
inte medvetet och transaktivt makten, utan han ”kom” icke-transaktivt ”till” den. På 
det lexikala planet antyder uttrycket ”kom till makten” dessutom en åtskillnad mel-
lan Gorbatjov och till exempel svenska ledare, som knappast ”kommer till makten”, 
utan snarare bara blir, utses eller väljs till statsminister. Gorbatjov förekommer vidare 
som passiv mottagare av ett meddelande från Jeltsin, som att han ”försökte/…/förmå 
honom” (Jeltsin) att avstå från att avgå tills firandet av oktoberrevolutionen var avslu-
tat. Huruvida detta lyckades framgår inte av texten. Det talas också om ”Gorbatjovs 
reformpolitik” och det nämns att Jeltsin ”handplockats till partiledarposten i Moskva 
av Gorbatjov personligen”, vilket innehållsmässigt tyder på stor makt, men formmäs-
sigt kunde uttryckts starkare, exempelvis ”G handplockade J”, vilket skulle ändra fo-
kus i meningen, som nu uppträder i form av en passiv transformation. Gorbatjov har 

6 Se även Sykes 1985
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vidare ”kallat” Jeltsin (för oansvarig och omoralisk), han ”höll” ett anförande i vilket 
han ”deklarerade” och han ”sade”. De två senare handlingarna hänger ihop med di-
rekta citat i texten, något som stärker Gorbatjovs position där. Gorbatjov hyllas vidare 
av Jeltsin i ett citat: ”Michail Sergejevitj Gorbatjov, vars prestige är så stor i Sovjetu-
nionen och i världen”. Gorbatjov råkar i övrigt inte ut för några värderingar i texten, 
vilket gör att han snarast fungerar som en motpol till Jeltsin där.

Tiden (tiderna): 1987 är framhållet i rubriken. Sovjetunionens historia nämns ett 
par gånger i relation till denna tid och paralleller dras emellan dem. En gång nämns att 
mörka minnen återkallas, en annan att tankarna förs tillbaka till mörkare tider. Firandet 
av oktoberrevolutionen nämns också. Det syftar här på det specifika firandet detta år, 
men i begreppet ligger en påminnelse om den verkliga historiska oktoberrevolutionen. 

Platsen (platserna): Moskva framhålls i rubriken och det är också där allt utspe-
lar sig. Händelserna antyds dock karaktärisera hela Sovjetunionen och särskilt dess 
mörka historia. Folket där personifieras dels av Jeltsin, det ultimata abjektet, dels av 
alla andra vanliga stela – i relation till Jeltsin lite långsamma i sin reformtakt – kom-
munistiska politiker. Vare sig Jeltsin eller de andra erbjuder några identifikationsmöj-
ligheter (som inte är direkt negativa).

Slutorden: ”Jag är skyldig till allt som lagts mig till last”. Jeltsin uttalar själv enligt 
texten dessa ord. Sammanfattningsvis är alltså alla de hemskheter som sagts om ho-
nom i texten helt berättigade. Samtidigt som han får smisk så tackar han i princip för 
det. Detta för tankarna till en masochism, som samspelar med Jeltsins funktion som 
abjekt i den dominerande världsordningsdiskursen.

Grundläggande binära oppositioner: Oppositionen mellan nu och då, mellan 
1987 och Sovjetunionens mörka historia är genomgående. Den är dock motsägel-
sefull på så sätt att historien lyfts fram både för att visa på skillnad gentemot den 
glasnost och perestrojka som nu ska råda och för att visa på likheter i hur illa det kan 
gå för en person som sticker ut. Denna person må sedan utmålas som hemsk, det 
är i alla fall i sig hemskt att dessa mörka minnen gör sig påminda. En annan möjlig 
underliggande opposition är den mellan individ- och statsnivå. Jeltsin representerar 
här individen; visserligen en helgalen kommunistisk individ, men ändå, medan staten 
representeras av Gorbatjov, andra partifunktionärer och partiorgan. Båda dessa nivåer 
är problematiska i Sovjetunionen vid denna tid, men de är det på olika sätt. Individen 
är galen. Staten är hemskt rigid och auktoritär, något som ska ses i ljuset av att man 
hade hoppats på bättre. Oppositionerna i texten kan illustreras som följer. 

Dåligt Bra
Förr – Nu  

Rysk stat –  Rysk individ
Den ”bra” sidan är dock latent i texten och kan inte fyllas med något innehåll därifrån. 
Det impliceras dock genom själva genrekonstruktionen att Sverige är något helt annat och 
därmed i det här fallet borde vara det som är bra, det som utgör en motpol till Ryssland.
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SÖNDAG. MANAGUA. I NICARAGUA  
HAR SANNINGEN TVÅ ANSIKTEN
Rubriken: ”Söndag. Managua. I Nicaragua har 
sanningen två ansikten”. I denna rubrik utpekas 
kanske än mer än i de andra att det problem som 
tas upp är specifikt för det omskrivna landet. Det 
sägs nämligen inte bara att detta gäller Managua, 
utan också att ”I Nicaragua har sanningen två 
ansikten”. Förhållandet gäller inte i hela världen, 
inte i Stockholm, utan i Nicaragua. Det är ty-
piskt för Nicaragua att sanningen har två ansik-
ten. Uttalandet vilar på presuppositionen att i 
resten av världen har sanningen bara ett ansikte. 
Nicaragua sticker därmed ut på ett negativt sätt.

Mellanrubriker är ”Skadeglatt tonfall”, 
”Vad är sant?” och ”Skvaller och rykten”, vilket 
sammanfattningsvis uttrycker både en tarvlighet 
(skadeglatt, skvaller och rykten) av abjektskarak-
tär och instabilitet (vad är sant?).

Personer, hur de beskrivs och vad de gör: 
Olika nicaraguanska tidningar förekommer flera 
gånger, liksom sandinister och olika uttryck för 
oppositionen samt mödrar och amerikanskan 
Jeane Kirkpatrick. Det talas mycket om folk-
samlingar; i siffror som 1300 och 25000, men 
också i termer som publiken, kvinnor, mödrar. 
De enda enstaka personer som nämns är ame-
rikanska Kirkpatrick och förre diktatorn Anas-
tasio Somoza. Somoza uppträder som referens. 
Han deltar inte i de händelser som beskrivs. 
Kirkpatrick deltar och är den enda som gör det 
som namnges, vilket ger henne en stark position 
i texten, men det sägs också att de som lyssnar 
till hennes tal till övervägande del inte visste vem 
hon var, vilket i sin tur tar tillbaka styrkan något. 
Övriga kvinnor som förekommer är nicaragua-
ner. De förekommer i grupp och ofta i relation 
till sin familj, nämligen som mödrar. Detta att 
förekomma i relation till sin familj, är ett vanligt 

…sant… inte sant… i Nicaragua 
… beror helt och hållet på…  
vilken tidning man läser… 
regeringstrogna… oppositionella 
La Prensa… tidningsläsare 
i Nicaragua… paranoida 
känslan… två helt olika länder… 
nicaraguanska baseballandslaget… 
djup kris… fått stryk av länder 
som Kina… knappast ens vädret 
som beskrivs på likartat sätt i La 
Prensa och de regeringstrogna 
Barricada eller El Nuevo Diario… 
på morgonen läser man i Barricada 
och El Nuevo Diario… ynklig 
demonstration… en storartad 
marsch för demokratin… 1300 
nicaraguaner… gränsen till 
Costa Rica… costaricanska 
gränsvakterna… massflykt 
från svält och ofrihet… 25000 
nicaraguaner… med våld stoppats 
av den sandinistiska polisen… de 
nicaraguanska flyktingarna i Costa 
Rica… major Roger Miranda, 
sekreterare till försvarsministern 
Humberto Ortega… deserterat 
till USA… förrädare… hjälte… 
vad som hävdas vara avskriften av 
en bandinspelning… avhoppad 
medlem i säkerhetspolisen… sägs 
ha sökt politisk asyl på Costa 
Ricas ambassad i Managua… 
Costa Ricas konsul… flykting… 
två kvinnodemonstrationer stötte 
ihop… mödrar ur ”Sandinisternas 
hjältar och martyrer”… kvinnor… 
anhöriga till sådana som är 
fångar idag… ”total amnesti”… 
fanatiska contrasanhängare och 
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representationssätt för kvinnor i medierna (se 
Fowler 1991:96). Att det i detta latinamerikan-
ska land dessutom är mödrar som framhålls, kan 
ses i ljuset av populära representationer av de be-
römda argentinska mödrarna på Plaza de Mayo. 
Övriga grupperingar kallas bland annat för fana-
tiska (contrasanhängare och somozister).7

Vad gör folk i texten då? De deltar i de-
monstrationer och andra folksamlingar, de läser 
tidningarna, de flyr eller försöker fly till Costa 
Rica, de tvingas betala ett högt pris, vissa tystar 
andra, personer misstänkliggörs, det förekom-
mer skvaller och rykten, folk sitter och är lätt 
berusade, de viftar med amerikanska flaggor, det 
förekommer manipulation, oppositionen agerar 
och sandinisterna beskriver. Sammanfattnings-
vis förekommer alltså få enstaka personer, men 
många folksamlingar och stora grupper, som då 
de dyker upp främst demonstrerar eller försöker 
fly från landet. De som är kvar i landet är be-
rusade och viftar omedvetet med amerikanska 
flaggor.

Tiden (tiderna): Förutom nutiden, den i 
rubriken angivna söndagen, talas det i texten om 
50 års diktatur och om hur historien hela tiden 
upprepar sig så att de valda presidenterna störtas 
om och om igen. Det ser likadant ut i Nicaragua 
”såväl före som efter revolutionen”. Denna kon-
stans, denna tröstlöshet, framstår som speciell 
för Nicaragua.

Platsen (platserna): Huvudplats för artikeln 
är Managua och i en vidare mening Nicaragua, 
men även Costa Rica, dit folk flyr, är av avgö-
rande betydelse för Nicaragua-diskursen. Också 
USA spelar en roll, främst via sin ambassad och 

somozister… mödrar som tvingats 
betala det högsta priset… förre 
diktatorn Anastasio Somoza… 
”den sandinistiska mobben”… 
med våld tysta den demokratiska 
oppositionen… enbart de element 
som bekräftar en redan bestämd 
slutsats har någon betydelse… 
inget nytt i Nicaragua… såväl 
före som efter revolutionen… 
50 års diktatur… två helt olika 
världar… illustration av hur 
den ideologiska debatten förs 
i Nicaragua idag… principiell 
polarisering istället för dialektisk 
öppenhet… misstänkliggörande 
av personer istället för debatt i 
sakfrågor… skvaller och rykten 
istället för fakta… extrem 
misstänksamhet istället för bara 
aningen förtroenden… trycka 
rykten rakt upp och ner… 
karaktärisera den debatt mellan de 
politiska partierna… formfrågor… 
lätt absurd ingrediens… 
denna ”debatt”… besökande 
kongressledamöter, potentiella 
presidentkandidater och andra 
personligheter från USA… 
antisandinistiska agitationstal… 
USA:s förra FN-ambassadör Jeane 
Kirkpatrick… USA:s ambassad 
i Managua… publiken sitter, 
lätt berusad av gratisspriten 
och viftandes med amerikanska 
flaggor… visste bara undantagsvis 
vem Jeane Kirkpatrick var… 
manipulation… sandinisterna… 

7 En intressant benämning som används är ”element”. Man kan liksom inte vara element i 
vilket land som helst. Eller kan man det? Är man ett element så är man hur som helst dålig. 
Ordet element som beteckning för en person används i svenskan nästan enbart tillsammans 
med ”störande”; ”ett störande element”. Man kan också vara farlig politiskt om man är ett 
element. Det är dock inte helt klart att texten med ordet element syftar på en person, den 
skulle möjligen också kunna tolkas som att mer allmänna företeelser åsyftas. 
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den besökande förra FN-ambassadören för USA, 
Jeane Kirkpatrick. När det gäller Nicaragua i sig, 
så symboliseras landet inledningsvis av sitt ba-
seballandslag. Det går dåligt för detta landslag. 
De är i en djup kris, vilket belyses genom näm-
nandet av att de ”fått stryk av länder som Kina”. 
Nicaragua karaktäriseras också av folkhopar. 
Folket där verkar dock helst vilja fly till en annan 
plats, i första hand Costa Rica. Platsen beskrivs 
också som såväl våldsam som förtryckande. Det 
talas om massflykt från svält och ofrihet, man 
blir med våld stoppad av den sandinistiska po-
lisen, folk är fanatiska och misstänksamheten är 
extrem.

Slutorden: ”Som dock trist nog, även pas-
sar rätt bra för att beskriva sandinisternas egen 
debatteknik” (ordet manipulation, vilket sandi-
nisterna använder för att beskriva oppositionens 
agerande). Kontentan av detta är att alla är lika 
goda kålsupare i Nicaragua, det vill säga alla är 
lika usla. Inte nog med att sanningen har två 
ansikten, alltså, de är dessutom dåliga båda två. 
Detta ses avslutningsvis som ”trist”.

Grundläggande binära oppositioner: Det 
finns många binära oppositioner i den här tex-
ten. Redan i rubriken får vi veta att sanningen 
har två ansikten i Nicaragua. Inledningsvis ut-
trycks denna  opposition främst genom en pola-
risering av olika tidningar i landet. Tidningarna 
kan vidare knytas till den politiska oppositionen 
respektive sandinisterna, den binära opposition 
som egentligen ligger bakom de ”två ansiktena”. 
Det finns också en opposition i texten mellan USA och Nicaragua, eller på ett mer 
övergripande plan, mellan Nord(väst) och syd. Det förekommer i texten fyra i sig po-
lariserade meningar staplade på varandra. De lyder ”principiell polarisering istället för 
dialektisk öppenhet”, ”misstänkliggörande av personer istället för debatt i sakfrågor”, 
”skvaller och rykten istället för fakta” och ”extrem misstänksamhet istället för bara 
aningen förtroenden”. Meningarna karaktäriserar i texten den nicaraguanska debat-
ten (och hur det ser ut i tidningarna). Debatten i Nicaragua signifieras alltså av den 
dåliga sidan av dessa oppositioner. Var finns uttrycken för den goda sidan, – fakta, 
öppenhet, förtroenden samt debatt i sakfrågor? Det sägs inte i denna text, men det 

oppositionens agerande… 
sandinisternas egen debatteknik…

Personer: tidningen La Prensa, 
tidningsläsare i Nicaragua, 
nicaraguanska baseballandslaget, 
de regeringstrogna tidningarna 
Barricada och El Nuevo Diario, 
1300 nicaraguaner, costarikanska 
gränsvakter, 25000 nicaraguaner, 
den sandinistiska polisen, de 
nicaraguanska flyktingarna 
i Costa Rica, major Roger 
Miranda (sekreterare till nästa), 
försvarsminister Humberto 
Ortega, avhoppad medlem i 
säkerhetspolisen, Costa Ricas 
konsul, flykting, mödrar (ur 
”Sandinisternas hjältar och 
martyrer”), kvinnor, anhöriga, 
fångar, fanatiska contrasanhängare 
och somozister, mödrar, förre 
diktatorn Anastasio Somoza, 
den sandinistiska mobben, den 
demokratiska oppositionen, 
element, personer, de 
politiska partierna, besökande 
kongressledamöter, potentiella 
presidentkandidater och andra 
personligheter från USA, 
USA:s förra FN-ambassadör 
Jeane Kirkpatrick, publiken, 
sandinisterna och oppositionen.
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får antas vara i tidningens här, nämligen nordväst, i Sverige och kanske också i USA, 
som i texten kommer på besök till Nicaragua. En annan opposition i texten är före 
och efter revolutionen. Det visar sig dock att allt är likadant före och efter, precis som 
att alla nicaraguaner är lika goda kålsupare, det vill säga lika dåliga. Hopplöshet och 
meningslöshet blir kontentan av detta. Sammanfattningsvis kan textens oppositioner 
illustreras som följer:

Lögn Sanning
Dåligt Bra

Nicaragua före revolutionen andra (icke Nicaragua)
Nicaragua efter revolutionen andra (icke Nicaragua)

NEW YORK, MÅNDAG. ”HÖJD FÄRDTAXA ÄR RASISM”
Rubriken: ”New York, måndag. ’Höjd färdtaxa är rasism’ ”. New York förknippas med 
rasism. New York ”är” i princip rasism. Styrkan i detta påstående dämpas dock något 
av att tidningen själv inte tar på sig att säga detta. Uttalandet ”höjd färdtaxa är rasism” 
står inom citationstecken. Det är någon som säger detta där. Det pågår en diskussion 
om rasism (liksom, vilket kommer att anknytas i själva texten, det gjorde på 60-talet). 
Det finns inga mellanrubriker i artikeln.

Personer, hur de beskrivs och vad de gör: Ingen person nämns vid namn i denna 
text. Folk är antingen företrädare för grupp er eller företag, eller så ingår de bara i 
grupper som definieras av lönegrad, hudfärg, var de bor, vilket färdmedel de tar till 
jobbet etc. De som beskrivs mer ingående är de högutbildade jurister och journalister 
som är ”kunniga och välformulerade” och ”stropphängarna”, de som kampanjar för 
kollektivtrafiken, som beskrivs som ett ”mycket elakt släkte”. De framstår som mäk-
tiga då de kan få ”de mäktiga” att ”ömsom rodna och ömsom ilskna till”. Hudfärg 
framhålls inte i relation till de framgångsrika stropphängarna. Det görs däremot till 
dem som bara pendlar. Minoriteter, varav svarta och spansk-amerikaner anges, ”får ta 
den stora stöten”. Även rika vita pendlare tas upp, de bor i fashionabla förorter. Kön 
vare sig nämns eller impliceras i artikeln.

Tiden (tiderna): Förutom nutiden, med sin heta debatt om priset för att åka 
kommunalt i New York-området och dess rasistiska konsekvenser, relateras i artikeln 
60-talet genom att medborgarrättslagarna från denna tid nämns. Dessa lagar kunde 
förstås ha nämnts utan att årtalet togs upp. Man kunde också ha utelämnat vilka la-
gar det handlade om och enbart rapporterat att stropphängarna fick rätt i första in-
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stansen. Så är dock inte fallet. 60-talet är högst 
relevant för förståelsen av denna text. Den ska 
ses i sammanhang av den stora ”ras”-konflikt 
som kom upp till ytan då och kanske också av 
den förändring som sedermera åstadkoms. I 
texten nämns att det är ”stropphängarna” som 
åberopat medborgarrättslagarna i ett försök att 
stoppa prishöjningen i domstol.

Platsen (platserna): Liksom i artikeln om 
New York från 1987 står staden i sig i centrum. 
Nu symboliseras den av ”the token”, tunnelba-
nepolletten. Det sägs till och med i texten att 
polletten ger en nostalgisk association till staden 
(”inget ger en mer igenkännande mer nostalgisk 
association…”). Stockholm används vid ett till-
fälle som kontrast till New York. Det är kollek-
tivtrafikmässigt bättre i Stockholm, för där kan 
man köpa månadskort. Kollektivtrafiken i stort 
används liksom polletten för att skildra hela 
New York. Tunnelbanan och bussarna utnyttjas 
av det hårt arbetande folket, och de är många: 
fem miljoner om dagen. Pendeltågslinjerna går 
till de fashionabla förorterna. Texten skildrar 
alltså via de olika färdmedlen olika platser inom 
eller strax utanför staden New York. New York 
kännetecknas också i hög grad av den ”upprör-
da debatten”, som ”döljer” sig bakom begreppet 
”the token” i domstolarnas handlingar. Återigen 
framträder här alltså något som döljer sig i New 
York. I den tidigare analyserade artikeln var det 
staden själv som doldes i röken från eldarna i 
Södern. Här är det en upprörd debatt som 
döljer sig bakom begreppet ”the token” – det 
begrepp som symboliserar staden, enligt tex-
ten. Den upprörda debatten behandlar rasism, 
klassfrågor och bostadsortssegregering, i likhet 
med de skillnader mellan syd och nord som 
kommer till uttryck i den andra New York-ar-
tikeln. Staden kännetecknas vidare i denna text 
av de starkt engagerade stropphängarna som 
har diskuterats ovan. En positiv bild ges därmed 

Igenkännande… nostalgisk… 
association till New York… 
tunnelbanepolletten… ”the 
token”… symbol… kännetecken… 
heta upprivande politiska 
debatter… domstolsbehandling… 
döljer… upprörd diskussion… 
rasdiskriminering… 
myndigheterna… en och en 
halv dollar… politikerna… 
ingen avsikt att diskriminera… 
vanliga resenärer… jurister… 
synligt rasistiskt… tunnelbanan 
och bussarna… fem miljoner 
resenärer…lågavlönade… det hårt 
arbetande folkets färdmedel… 
minoriteter… svarta… spansk-
amerikaner… ta den stora stöten… 
anklagelsen… diskriminering… 
tyngd… pendeltågslinjerna till 
de fashionabla förorterna… de 
rika, vita pendlarna… betydligt 
lägre… norra förorterna… 
New York-borna… inte lika 
lyckligt lottade… pendlarna 
i exempelvis Stockholm… 
New York… pollett… ingen 
av de fördelar ett månadskort 
ger… domstol… militanta 
entusiasmen… pendlarnas egen 
intresseorganisation, Straphangers 
Campaign, ”stropphängarnas 
kampanj”… kunniga och 
välformulerade jurister och 
journalister… övertygande 
kunskap… stropphängarna… 
mycket elakt släkte… blandar 
fakta med märkliga maningar… 
de mäktiga… ömsom rodna 
och ömsom ilskna till… 
talesman för stropphängarna… 
chefen för kollektivtrafiken… 
betala mer… sämre service… 
recept för olycka… kommer 
att ödelägga ditt kärleksliv… 
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av New Yorkarna, liksom i den andra New York-
artikeln där de också förknippas med aktivitet, 
i det fallet också med hälsosamhet, genom jog-
gandet i parken.

Slutord: ”Under veckan hålls nya förhör om 
effekterna av prishöjningen och det kan leda till 
att höjningen helt stoppas”. Liksom i den andra 
New York-artikeln handlar de avslutande orden 
om pengar. Annars är kontentan att vi inte vet 
hur det kommer att gå. Problemet i New York, 
ytligt sett pollettproblemet, men djupare sett 
”ras”-problemet, är ännu inte löst. Diskussionen 
fortsätter. Problemet kvarstår.

Grundläggande binära oppositioner: I texten förekommer följande oppositioner:

New York Stockholm
xxxxxxxxxxVita    Svarta (/icke-vita)

iFörortixiCityxxxx
xRika     Fattigax

Oppositionerna finns alltså framför allt inom New York, men där finns också en mer 
allmängiltig skillnad mellan alla New York-bor och alla stockholmare. Trots denna 
skillnad lär det finnas möjligheter att identifiera sig med någon av alla de grupper 
inom New York som nämns: vita, rika, lågavlönade, svarta, spansk-amerikaner, juris-
ter, journalister, lobbygrupper, pendlare i allmänhet, kunder etc. Konfliktnivån och 
olikheterna i staden framställs dock som i sig närmast oöverkomliga.

Straphangers Campaign… 
myndigheterna… inför domstol… 
minoriteter… intressegruppen… 
medborgarrättslagarna på 60-
talet… stöd av domstolen… 
myndigheterna… nya förhör… 
kan leda till att höjningen helt 
stoppas…

Personer: politikern , vanliga 
resenärer, jurister, lågavlönade, det 
hårt arbetande folket, minoriteter, 
svarta, spansk-amerikaner, de 
rika vita pendlarna, New York-
borna, pendlarna i Stockholm, 
pendlarna (i New York), kunniga 
och välformulerade jurister och 
journalister, de mäktiga, talesman 
för stropphängarna, chefen för 
kollektivtrafiken, myndigheterna, 
minoriteter och intressegruppen. 
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JERUSALEM, TORSDAG. GRAVFYND ORSAKAR 
GROTTSTRID
Rubriken: I rubriken ”Jerusalem, torsdag. Grav-
fynd orsakar grottstrid” kopplas Jerusalem sam-
man med strid. En strid kommer till stånd. Den 
har orsakats av ett gravfynd, vilket för upp Je-
rusalems historiska prägel till ytan. Striden är 
dessutom en grottstrid – vad det nu är? – vilket 
ytterligare understryker samma prägel, genom 
såväl associationer till religiösa mirakel i Jeru-
salem med omnejd, som möjligen även till stri-
den kring dödahavsrullarna, som också hittades 
i en grotta. Jerusalem idag handlar alltså väldigt 
mycket om Jerusalem igår. Både idag och igår 
förknippas staden med strid och mer implicit 
med religiositet. Artikeln innehåller inga mellan-
rubriker.

Personer, hur de beskrivs och vad de gör: Ar-
keologen Simon Riklin nämns ett flertal gånger, 
liksom arkeologer som grupp (inkluderat arkeo-
logimyndighetens utryckningspatrull). ”De or-
todoxa” nämns två gånger, medan ultraortodoxa 
judar nämns en gång. Den mackabéiska ätten 
har också en framträdande plats i artikeln. Ju-
darna som bredare grupp nämns bara en gång i 
artikeln och då i relation till greker (då de fick 
självständighet efter 150 år av grekiskt välde ett 
par hundra år före Kristus). Nästan ingen av de 
nämnda grupperna eller personerna beskrivs 
närmare. Detta är inte särskilt överraskande ef-
tersom denna text är en Lägesrapport och inte en 
På plats-narrativ eller Kommentar som de andra 
texterna i denna studie. En person får dock ändå 
ett attribut: ”den vansinnige grekiske kungen 
Antiochus Epifamus”, som är en historisk per-
son och alltså inte deltar i den nutida ”grottstri-
den”. Vad gör då de personer som uppträder i 
artikeln? De utforskar, stormar, jagar, slår sönder 
och kräver. Övervägande starka och våldsamma 

Moderna grävmaskiner… fädernas 
tro… vetenskapens tjänare… 
säregen kulturkollision… det 
bibliska Modi’in… mitt emellan 
Jerusalem och Tel Aviv… hål 
i en kulle… öppningen… 
grotta… system av grottor… 
arkeologimyndighetens 
utryckningspatrull…  Shimon 
Riklin, specialist på den 
hellenistiska epoken… 
utforska grottorna…över tjugo 
stensarkofager… inskriptioner 
på grekiska… gravkammare… 
familjer ur den judiska 
överklassen… texterna är på 
grekiska… egennamnen är 
judiska… Riklin… skulle/   /
hållit tyst med… som vanligt… 
judiska kvarlevor… stormades 
platsen… ultraortodoxa judar… 
arkeologin… djävulens påfund… 
jagade polisen… inkräktare…
de ortodoxa utgrävningar 
av begravningsplatser… 
gravskändning… slagit sönder… 
fornminnen… läget komplicerades 
ytterligare… arkeologerna… 
krävde… vägbygget och hela 
projekteringen av den nya 
staden Modi’in… omprövas…
fantastisk upptäckt… rikedom… 
dårskapen… överintendenten 
för fornminnesmyndigheten, 
general Amir Drorj… Modi’in… 
hasmonéernas… mackabéerna… 
hemby… år 167 f Kr… det 
judiska upproret… den vansinnige 
grekiske kungen Antiochus 
Epifamus… tre år senare… 
judarna… självständighet… 
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eller potentiellt våldsamma handlingar. Konflik-
taspekten uttrycks också i nominaliseringar som 
uppror (i historisk tid).

 Tiden (tiderna): Förutom samtiden, det vill 
säga tiden för gravfyndet och grottstriden, nämns 
årtalet 167 f Kr då ett judiskt uppror ägde rum 
samt det faktum att tre år efter samma uppror 
blev judarna självständiga. Flera vagare referenser 
bakåt i tiden förekommer också då seder från förr 
diskuteras. Den hellenistiska epoken används in-
direkt som beteckning för tiden av grekiskt styre 
före upproret, genom presentationen av Riklin 
som specialist på denna epok.

Platsen (platserna): Både de samtida och de 
historiska händelser som presenteras i artikeln 
äger rum i Jerusalems närhet, närmare bestämt i 
byn Modi’in. Referenser till Grekland förekom-
mer som sagt också. Först i relation till Grekland 
presenteras judarna som en bredare grupp i ar-
tikeln. Annars presenteras de i mindre gruppe-
ringar som ultraortodoxa, ortodoxa, mackabéer 
(ättindelning) samt den judiska överklassen.

Avslutningsord: ”Fortsättning följer” indike-
rar att det här tar aldrig slut. Det har alltid pågått 
och det kommer alltid att pågå. Vad är då ”det 
här”? Jo, striden. Och inte vilken strid som helst, 
utan en historisk-religiöst betingad strid, såsom 
den presenterats i rubriken och vidare diskute-
rats i artikeln. Denna historisk-religiösa strid är förstås lätt att se i ljuset av de övriga 
historisk-religiösa strider som pågår i samma område mellan israeler och palestinier. 
Palestinier nämns dock inte alls i denna artikel. Kopplingar till politiska och militära 
aspekter av konflikter i området görs inte heller. Omedelbart före den avslutande me-
ningen ”fortsättning följer” lyder texten så här: ”Vägverket kräver nu att få återuppta 
arbetet genast, de ortodoxa kräver att området lämnas ifred, arkeologerna kräver att 
få gräva vidare och regeringen har blivit ett bekymmer rikare”. Detta ger en något dis-
tanserad, humoristisk avslutning på artikeln. Händelserna i Jerusalem framstår där-
med även som spektakel, som cirkus.

Grundläggande binära oppositioner: Texten omfattar flera grundläggande binära 
oppositioner. (Ultra-)ortodoxa judar ställs mot andra judar, judar i allmänhet ställs 
mot ytterligare andra folkslag,  vetenskap ställs mot religion och modernt ställs mot 
antikt. Det finns ingen antydan till balans eller harmoni i motsatsernas förhållande 

efter hundrafemtio år av grekiskt 
välde… arkeologen Shimon 
Riklin… något mycket märkligt… 
sarkofaginskriptionerna… ordet 
Hasmon... de mackabéiska 
härskarnas familjenamn… 
oerhört… Riklin… mackabéiska 
ättens familjegrav… Vägverket… 
de ortodoxa… området lämnas 
ifred… arkeologerna… kräver… 
regeringen… ett bekymmer 
rikare… fortsättning följer…

Personer: arkeologimyndighetens 
utryckningpatrull, Shimon Rihlin 
(specialist på den hellenistiska 
epoken), familjer ur den judiska 
överklassen, ultraortodoxa judar, 
polisen, inkräktare, de ortodoxa, 
arkeologerna, överintendenten 
för fornminnesmyndigheten 
general Amir Drorj, hasmonéerna, 
mackabéerna, den vansinnige 
grekiske kungen Antiochus 
Epifamus, judarna, arkeologen 
Simon Riklin, de mackabéiska 
härskarna, Mackabéiska ätten 
och regeringen. Judiska kvarlevor 
nämns också. 
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till varandra. De är klart binära. Konflikt står på detta sätt i centrum för artikeln som 
helhet. Dessutom används i artikelns inledning såväl ”strid” som ”kollision” för att 
beteckna händelserna, – och i förlängningen för att beteckna regionen. Oppositio-
nerna kan illustreras som följer:

Judar Andra (Greker)
Religion   Vetenskap
xAntiktxiModernti

(ultra)Ortodoxaj  Arkeologerxxxxxx

LONDON/MÅNDAG. ”HOVBETJÄNT VÅLDTOGS AV 
MANLIG KOLLEGA”
Rubriken: I rubriken ”London/måndag. ’Hovbetjänt våldtogs av manlig kollega’ ” an-
nonseras det ämnesområde som för tillfället ska förknippas med London och den 
nation som staden som huvudstad symboliserar. Med London kan man förknippa 
hov (-skvaller), det vill säga kungahuset, homosexualitet och perversioner/kriminellt 
sexuellt beteende. Skvalleraspekten understryks i rubriken av citationstecknen. I lik-
het med fallen med bilderna i bilden behöver tidningen själv – i och med citations-
tecknen – inte stå för uttalandet, utan framhåller att någon annan påstått detta. 

Artikeln innehåller inga reguljära mellanrubriker, men några inledande ord är 
fetstilta och står i versaler i några av styckena. Dessa är ”Panik griper palatset”, ”Myck-
et kretsar kring” och ”Drottningens”. ”Panik griper palatset” understryker skandalas-
pekten och relaterar direkt de kungligas reaktioner till den händelse som rapporteras 
i själva rubriken. Den andra ”mellanrubriken” säger ingenting i sig, medan den tredje 
– ”Drottningens” – återigen framhäver de engelska kungligheternas roll i texten. Ett 
citat är också fetstilt och förstorat mitt i texten. Det lyder ”En tidigare högt uppsatt 
polis har sagt att manliga prostituerade smugglades in i de kungliga slotten av betjän-
ter”. Förutom att betjänterna våldtar varandra smugglar de alltså dessutom in manliga 
prostituerade. Och dessa uppgifter kommer från vad som framställs som en säker 
källa.

Personer, hur de beskrivs och vad de gör: Prinsessan Diana, prins Charles, drott-
ningen och förre betjänten Paul Burrell förekommer flera gånger i texten, liksom en 
rad anonyma betjänter. Betjänterna Paul Burrell och George Smith spelar huvudroller 
i de händelser som rapporteras. Båda dessa beskrivs i texten som tvivelaktiga perso-
ner. Smith beskrivs av den av prins Charles anställda som han anklagat för våldtäkt 
(och som fortfarande jobbar för prinsen), som en opålitlig alkoholist. Smith ”påstår 
sig” vidare enligt texten ha bevittnat en annan ”incident”. ”Incident” står inom ci-
tationstecken i texten, men det gör inte ”påstår sig”. Burrell i sin tur ”har/…/ingen 
aning om” vart det band där George Smith berättar om händelsen tagit vägen. Texten 
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förtäljer också att han friats från anklagelser om 
att ha stulit prinsessan Dianas saker. Och ban-
det är bara mystiskt borta! Om Burrell sägs också 
att han ”bryter butlerskråets annars så heliga 
tystnad”. Han tjänar pengar på att berätta ”sin 
historia” (just nu på USA-turné). ”Hans rykte 
blir alltmer skamfilat” sägs det och vi får ett ex-
empel på en bidragande orsak till detta: ”bland 
annat har underhållaren Michael Barrymore 
påstått att Burrell försökte förföra honom bara 
några dagar efter Dianas död”. Avslutningsvis i 
artikeln meddelas att en annan av prins Char-
les anställda anklagas för att sälja officiella gåvor 
till prinsen och gör ”sig en rejäl hacka på köpet”. 
De andra betjänter som förekommer i artikeln 
”säger sig” antingen själva ha blivit våldtagna, 
eller påstås ha varit inblandade i en ”incident” 
med någon i kungafamiljen. Betjänterna, som 
klass- och statusmässigt befinner sig underst på 
den sociala  skala som finns representerad i arti-
keln, beskrivs alltså ingående, främst genom vad 
andra säger om dem, vilket utgör en antydan till 
överlexikalisering kring dem. Denna överlexi-
kalisering gäller främst sexuella aspekter, men 
gäller också pengar. Sammanfattningsvis är Lon-
don befolkat med kungligheter, deras betjänter, 
manliga prostituerade, fd poliser och den brit-
tiska pressen. De som verkligen skandaliseras i 
texten är betjänterna, av vilka de som nämns alla 
är män och alla är inblandade i homosexuella 
relationer eller händelser. De enda kvinnor som 
figurerar i artikeln är den döda prinsessan Diana 
och drottningen. Diana nämns i relation till en 
betjänt och det sägs att hon bandade hans berät-
telse. Drottningen nämns bara i den grupperan-
de och beskrivande frasen ”drottningen och de 
andra kungligheternas läppar är förseglade”. De 
manliga homosexuella betjänterna verkar här ha 
övertagit den traditionella kvinnotextrollen som 
överlexikaliserade kroppar.

Tiden (tiderna): Artikeln är samtidsorien-

”panik griper palatset”… 
”Charles betjänt förnekar 
våldtäkt”… ”monarkin hotas”… 
skandalrubrikerna… den 
brittiska pressen… det brittiska 
kungahuset… fanfarerna… 
drottningens gyllene 50-
årsjubileum… ”firmans”… åter 
slagit i botten… sensationerna… 
prinsessan Dianas betjänt 
Paul Burrell… friades från 
anklagelserna… stulit… 
försvunnet band… den förre 
hovbetjänten George Smith… trätt 
fram… Diana… den anklagade… 
ännu jobbar åt prins Charles… 
opålitlig alkoholist… polisen…  
”incident”…icke namngiven 
medlem av kungafamiljen… 
en av betjänterna… Diana… 
hemligheter… Paul Burrell… 
ännu en betjänt… utsatt 
för våldtäkt… tidigare högt 
uppsatt polis… manliga 
prostituerade… smugglades 
in i de kungliga slotten… 
betjänter… drottningens… de 
andra Kungligheternas… läppar är 
förseglade… den förre betjänten 
Paul Burrell… bryter butlerskråets 
annars så heliga tystnad… stora 
pengar… USA-turné… rykte… 
skamfilat… underhållaren Michael 
Barrymore… /Burrell/ försökte 
förföra /Barrymore/… några dagar 
efter Dianas död… lök på laxen…
anklagas en av prins Charles 
närmaste anställda… officiella 
gåvor till prinsen…redig hacka…

Personer: Charles betjänt, det 
brittiska kungahuset, drottningen, 
prinsessan Dianas betjänt Paul 
Burrell, förre hovbetjänten 
George Smith, Diana, prins 
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terad, men prinsessan Diana och händelser som 
hon varit med om spelar en relativt stor roll i ar-
tikeln trots att hon varit död i fem år när detta 
skrivs. En annan tidsangivelse är nämnandet av 
”drottningens gyllne 50-årsjubileum”, som an-
knyter till kungahusets historia.

Platsen (platserna): Huvudplats är London, 
eller åtminstone England, men en ”USA-turné” 
nämns också. En viss mystik, eller åtminstone osä-
kerhet när det gäller plats förekommer också då ett band är försvunnet. Det ska ha legat 
i en viss ask, men nu är det borta. En annan viktig plats i artikeln är de brittiska tidning-
arna. Det är där historierna som rapporteras i den svenska tidningen först är tryckta.

Avslutningsord: ”Som lök på laxen anklagas en av prins Charles närmaste anställ-
da för att sälja officiella gåvor till prinsen och göra sig en ordentlig hacka på köpet”. 
Det vill säga: inte nog med allt hemskt som redan rapporterats i artikeln, dessutom… 
Meningen förstärker alltså snarast det negativa i det redan rapporterade. Tillägget, det 
som dessutom rapporteras är ytterligare kriminalitet och girighet i hovkretsarna.

Grundläggande binära oppositioner: Den mest betydelsefulla binära oppositionen 
i artikeln är den underliggande relationen mellan moral och dekadens. Denna oppo-
sition korresponderar med uppdelningen folket-hovet, där betjänter och kungligheter 
står på en sida tillsammans, medan resten av folket står på den andra. En viss skillnad 
mellan betjänter och kungliga upprätthålls dock i artikeln, då betjänterna hängs ut 
och ifrågasätts på ett mer explicit sätt än de kungliga. Betjänterna hamnar i en mel-
lanställning, de är varken folk eller kungligheter, och illustrerar Babcocks (1978) idé 
om att det som är socialt perifert ofta hamnar symboliskt i centrum. Detta gäller både 
för deras position och för deras handlingar i denna artikel. Hovet sammankopplas i 
slutändan överlag med dekadens. De genomgående teman som kan kopplas till hovet 
och dekadensen är pengar, sex, aristokrati, skandaler, kriminalitet, homosexuella samt 
droger eller åtminstone alkohol. I slutändan handlar det liksom i Jeltsin-artikeln om 
att inte ha kontroll över sina drifter. Även i denna London-artikel spökar abjektet i 
bakgrunden.  Så dekadenta vill eller vågar vi inte vara, tendenser som liknar detta vill 
vi inte se eller visa upp hos oss själva. De samlas istället i avlägsna, avvikande personer, 
i helt andra. Den brittiska pressen kan i viss mån också knytas till detta resonemang. 
Det är den som står för ”skandalrubrikerna”, som vidarerapporteras i den svenska 
pressen. Den brittiska pressen blir här den svenska pressens abjekt. En underliggande 
opposition är den mellan Sverige och England, inte bara gällande pressen, utan impli-
cit även gällande moral-dekadens. Oppositionerna kan illustreras som följer:

Moral Dekadens
Folk Hovet, främst betjänterna

Laglydighet Kriminalitet

Charles, icke namngiven 
medlem av kungafamiljen, en 
av betjänterna, ännu en betjänt, 
tidigare högt uppsatt polis, manliga 
prostituerade, betjänter, de andra 
kungligheterna, underhållaren 
Michael Barrymore, samt en av 
prins Charles närmaste anställda.
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Folk-sidan av oppositionerna är dock huvudsakligen latent, främst implicerad genom 
tidningsrubrikerna och den publik man kan tänka sig att de är riktade till. Hov-, de-
kadens- och kriminalitetsidorna är således helt dominerande i texten.

PEKING/TISDAG. DISKUSSIONER UTVECKLAS TILL 
LÄXFÖRHÖR
Rubriken: I rubriken ”Peking/tisdag. Diskussio-
ner utvecklas till läxförhör” förknippas Peking 
och i förlängningen Kina med läxförhör. I me-
ningen finns en implicit attityd till textens ämne, 
en modalitet, som har att göra med huruvida 
något bör göras/hända (se Fowler 1991:85) Det 
som egentligen skulle, eller rent av borde, vara 
diskussioner i Peking blir istället till läxförhör, 
vilket måste ses som något negativt gentemot vad 
man idealt förväntar sig av diskussioner. Läxför-
hör signalerar dessutom inte bara ett lärare-elev-
förhållande, utan även implicit ett vuxen-barn-
förhållande. Vilka som ses som vuxna respektive 
barn meddelas inte i rubriken, men det framträ-
der klart i artikeln och diskuteras nedan.

Artikeln innehåller inga reguljära mellan-
rubriker, men några fetstilta styckeinledningar i 
versaler finns med. Dessa är ”Under kristallkro-
norna”, ”De har mera karaktären”, ”Nästan alla” 
och ”Vi frågar en”. Den första ”mellanrubriken” 
karaktäriserar platsen för läxförhören, vilken pa-
radoxalt nog är inredd med kristallkronor. Ytlig 
lyx och dogmatism blandas alltså. Den andra 
inledningen säger väldigt lite utan avslutningen 
på meningen. ”Nästan alla”, däremot, den tredje 
inledningen, antyder en sorts heltäckande karak-
tär hos artikeln. Det som undersöks/rapporteras 
gäller för de allra flesta. I den sista inledningen 
framgår också att det i texten frågas och att det 
journalistiska jobbet därmed är ordentligt gjort. 
Den tveksamma karaktären hos ämnet för arti-
keln – ”läxförhören” – balanseras alltså av textens 
egen ifrågasättande och heltäckande karaktär. 

Kristallkronorna…de rymliga 
salarna…stora folkhallen i 
Peking…ett av världens få 
regerande kommunistpartier…
framtiden…utländska 
journalister…de så kallade 
gruppdiskussionerna…uppspelta 
och fnissande delegater…
fotografera varandra tillsammans 
med Pekings nye partisekreterare 
Liu Qi… uppåtgående stjärna… 
delegaterna… breda fåtöljerna… 
deras ansiktsuttryck blir helt 
nollställda… vi… skrota alla 
eventuella förväntningar… heta 
debattämnen… partikongressen… 
hålls vart femte år… jag… 
högst rituella föreställningar/
gruppdiskussioner/… läxförhör… 
vittnar… delegaterna, nästan 
enbart i 50-60-årsåldern… 
västerländska kostymer… 
förträffligheten i partichefen 
Jiang Zemins rapport… 
upprepa nyckelfraserna… 
de/delegaterna/… kypare 
i svarta kostymer och vita 
handskar… oavbrutet förser 
delegaterna… te… varma 
handdukar… färdiga politiska 
standarduttryck… kodord… ”de 
tre representationerna” (Jiang 
Zemins modell för en förnyelse 
av partiet)… ”helhjärtat tjäna 
folket”… ”tredje generationens 
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Texten går grundligt till väga.
Ett citat är uppblåst i slutet av texten. Det 

lyder ”Nästan alla organiserar sina inlägg som 
uppräkningar i stil med ’åtta arbetsuppgifter och 
fem kom-ihåg’ ”. Detta illustrerar och förstärker 
läxförhörskaraktären hos diskussionerna.

Personer, hur de beskrivs och vad de gör: 
Delegaterna på partikongressen nämns många 
gånger som grupp i artikeln. Jiang Zemin nämns 
också ett flertal gånger, men bara i referenser till 
saker han skrivit eller sägs stå för. Han deltar inte 
själv i något som rapporteras. Journalisten själv 
och hans kollegor nämns också många gånger, 
som ”utländska journalister”, ”jag” och ”vi”. De 
som beskrivs mest ingående i artikeln är dele-
gaterna som grupp. De är ”uppspelta och fnis-
sande”, ”nästan enbart i 50-60-årsåldern” och 
bär ”västerländska kostymer”. De organiserar, 
rabblar, men antecknar inte. Dessutom kan ”de-
ras ansiktsuttryck bli helt nollställda”. De fram-
står på detta sätt som en blandning mellan barn 
och robotar. En kvinna fokuseras i artikeln, en 
kvinnlig delegat, som dock enligt textens språk-
bruk egentligen inte kan räknas till delegaterna 
då ”delegaterna/…/pratar med varandra medan 
den stackars talaren, en kvinna från en fram-
gångsrik by, rabblar produktionssiffror”. Den 
enda kvinnan är alltså en stackars kvinna; hon 
befinner sig i en för kvinnor i medierna vanlig 
”beklagansvärd situation” (se Sköld 1995). Den 
enda delegat som får uttala sig direkt i artikeln är ”en av de utvalda till partikongres-
sen”. Delegaten uttalar avslutningsmeningen, vilken i sin inramning utgör en humo-
ristisk och/eller förlöjligande sammanfattning av läget i Kina  (se vidare i diskussionen 
om avslutningsorden). Ytterligare en grupp beskrivs i texten och det är kyparna. De är 
iklädda ”svarta kostymer och vita handskar” och förser ”oavbrutet” delegaterna med 
”te och varma handdukar”. Deras klädsel lyfts här alltså fram trots att den knappast 
är särskilt uppseendeväckande för en kypare. Den är förstås strikt och kan förknippas 
med att ha det gott ställt, vilket kan tänkas rimma illa med ”ett av världens få rege-
rande kommunistpartier”. 

Tiden (tiderna): Förutom samtiden, partikongressen i Peking, så nämns fram-
tiden, som diskuteras på kongressen. Texten, som är en På plats-narrativ, är annars 

ledarskap med Jiang Zemin 
som kärna”… ”befria tänkandet 
och sök sanningen ur fakta”… 
nästan alla… organiserar sina 
inlägg som uppräkningar…”åtta 
arbetsuppgifter och fem kom-
ihåg”… ingen antecknar… 
”diskussionerna”… andra 
timmen… provinsen Jiangsus 
möteslokal… delegaterna… 
pratar med varandra… den 
stackars talaren, en kvinna från 
en framgångsrik by… rabblar 
produktionssiffror… vi… en av de 
utvalda… ”diskussioner, nej det 
har vi i små grupper, inte här”… 
baner… förkunnar… här pågår 
gruppdiskussioner… delegaterna 
från Jiangsu… 

Personer: ett av världens få 
regerande kommunistpartier, 
utländska journalister, delegaterna, 
Pekings nye partisekreterare Liu 
Qi, delegaterna, vi, jag, partichefen 
Jiang Zemin, kypare i svarta 
kostymer och vita handskar, ”den 
stackars talaren, en kvinna från en 
framgångsrik by”, en av de utvalda, 
samt en del andra referenser till 
delegaterna som ”nästan alla” och 
”ingen”. 
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strukturerad kring artikelförfattarens upplevelser där och då och saknar referenser till 
historiska händelser eller över huvud taget andra tidpunkter. Implicit anknyts dock 
hur det var förr i meningen ”[f ]ör första gången har utländska journalister inbjudits 
att avlyssna de så kallade gruppdiskussionerna”. Alltså har utländska journalister inte 
fått delta vid gruppdiskussioner vid tidigare partikongresser, som enligt texten hålls 
vart femte år. Här finns en skillnad mellan nu och då.

Platsen (platserna): Allt utspelar sig ”under kristallkronorna i de rymliga salarna 
i stora folkhallen i Peking”, där folk slår sig ner i de ”breda fåtöljerna”. Platsen skild-
ras annars med hjälp av beskrivningar av hur människorna där beter sig. De blir dels 
försedda med te och varma handdukar, vilket konnoterar lyx eller åtminstone välbe-
hag, dels är de ömsom nollställda ömsom ohövligt pratande medan talare ”rabblar 
produktionssiffror”, vilket snarast konnoterar en skräckvision av skolan. Den lyx som 
beskrivs här liknar den lyx som beskrivs i artikeln om Gorbatjovs bal. Den tonar fram 
mot bakgrunden av beskrivningar av en kommunism som den skär sig med. Ytterli-
gare ett sätt att skildra platsen är genom reporterns i denna artikel relativt påtagliga 
närvaro. ”Vi är tvungna att snabbt skrota alla eventuella förväntningar”, skriver re-
portern om sig och sina kollegor, syftande på möjligheten att få någon inblick i vad 
som är heta debattämnen. Det är lite av lök på laxen här också. Peking lever inte upp 
till förväntningarna, även om de knappast var höga; ”alla eventuella förväntningar”. 
Gruppdiskussionerna är nämligen ”högst rituella föreställningar”.

Avslutningsord: Den avslutande meningen i denna artikel består delvis av ett citat 
från en delegat, ”en av de utvalda till partikongressen”, som tillfrågas av reportern om 
”det ska bli några diskussioner över huvud taget”. Så här lyder citatet och hela slutme-
ningen: ” ’Diskussioner, nej de har vi i små grupper, inte här’, säger han stående under 
ett baner som ändå förkunnar att här pågår gruppdiskussioner för delegaterna från 
Jiangsu”. De avslutande orden handlar alltså om motsägelsefullhet, eller rent av om 
lögn. Åtminstone handlar det om sken och verklighet. Om äkthet och simulering. I 
Peking ljuger man. Den svenska tidningsläsaren kan här dock enligt textens utform-
ning få sanningen förmedlad genom att både verkligheten och skenet beskrivs.

Grundläggande binära oppositioner: Något av det som nämnts i relation till ar-
tikelns slutord utgör i själva verket grundläggande binära oppositioner i texten som 
helhet: äkthet och simulering, sken och verklighet. Andra binära oppositioner som 
har betydelse i texten är frihet-kommunism, vuxna-barn och väst-öst. Reportern och 
hans kollegor representerar väst och frihet. Alla kineser representerar öst och kommu-
nism, medan partiet representerar en vuxen gentemot delegaterna som representerar 
barn. Förutom att kommunistpartiet nämns i början av artikeln så associerar ett antal 
framställningar implicit till kommunismens stereotyp: förmågan hos delegaterna att 
bli helt nollställda och att rabbla, alltså att fungera som en robot. Viljan att fotogra-
fera sig med kommunistiska berömdheter framhålls också här, liksom i artikeln från 
Moskva om Gorbatjovs bal, där det var Fidel Castro som alla ville bli fotograferade 
med. Annars associerar ”uppspelta och fnissande delegater ägnar sig åt att fotografera 
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varandra…” till stereotypen av den ständigt fotograferande japanen, en geografiskt 
närliggande stereotyp. Öst och väst framhålls inte explicit, men fungerar implicit 
genom texten i och med reporterns framhållande av sig själv och andra utländska 
journalister och deras eventuella förväntningar som kom på skam. Textens binära op-
positioner kan illustreras som följer:

Väst Öst
Äkthet Simulering

Verklighet Sken
Frihet Kommunism

Vuxen-Barn
Parti-Folk

Slutligen kan sägas om denna text att den fokuserar mycket på hur man talar på parti-
kongressen i Kina år 2002. Artikeln utgör sin egen lilla diskursanalys på detta sätt och 
det som karaktäriseras är kommunistdiskursen 2002 i ett land med ”ett av världens få 
regerande kommunistpartier”. 

MOSKVA/ONSDAG. PUTINS GROVA GRODA  
GENERADE PRESSEN
Rubriken: I rubriken ”Moskva/onsdag. Putins grova groda generade pressen” förknip-
pas en ”grov groda” med Moskva. Någon har alltså gjort bort sig. Denna någon är 
Putin, meddelas det. Hans groda har dessutom gjort att några känt sig obekväma. 
Dessa tillhör pressen. Ryssland efter Sovjet-eran förknippas i och med detta med pin-
samheter och grovheter; definitivt sådant man själv inte vill vara med om.

Liksom i många andra texter saknas här vanliga mellanrubriker, men fetstilta, 
versala styckeinledningar finns. Dessa är ”Hur vulgärt”, ”Detta var antagligen”, ”Ut-
talandet kan” och ”Att omskärelsevitsen”. Det som framhålls är alltså bland annat vul-
garitet, vilket förstärker olustigheten från rubriken. ”Omskärelsevitsen” specificerar 
det olustiga och framhäver dessutom att det funnits ett försök att göra sig lustig (detta 
går dåligt ihop med olustighet). Nämnande av uttalandet visar att fokus ligger på ett 
citat, något som Putin verkligen sagt och ”Detta var antagligen” visar på att texten är 
analyserande kring detta.

Personer, hur de beskrivs och vad de gör: Putin förekommer otaliga gånger i tex-
ten. Det är honom beteckningen ”en statschef” i början av artikeln syftar på. Han 
återkommer sedan som både ”Putin” och ”presidenten” ett flertal gånger. Den enda 
övriga person som nämns vid namn är president Nixon, som förekommer i en jämfö-
relse. Putin beskrivs nästan inte alls som person. Det framgår inte hur han ser ut, vad 
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han har på sig eller hur gammal han är. En 
anonym medarbetare meddelar dock i tex-
ten att Putin är ”trött och arg”. Dessutom 
beskrivs och analyseras Putins ord ingåen-
de: ”skandalartade uttalande”, ”etniskt lad-
dade ord”, de kan tolkas antisemitiskt och 
antimuslimskt, han har vidare en ”samling 
av bevingade uttryck”, använder en ”ty-
pisk KGB- och förbrytarjargong” som ”ger 
en intressant inblick i hur snacket kan gå 
i Kreml när tv-kamerorna inte är på”. Or-
den jämförs vidare med Nixon och kom-
panis ”plumpa uttryck” från en välkänd 
politisk skandal. Putin utgör det tredje ex-
emplet på den tvivelaktige ryska ledaren i 
detta lilla material. Den tvivelaktige ryske 
ledaren, personifierad av tre olika män fö-
rekommer i alla de tre artiklar om Sovjetu-
nionen/Ryssland som analyseras här.

Övriga personer i texten förekommer 
ofta gruppvis och ofta i religiösa och/eller 
etniska termer. Detta gäller alla utom tid-
ningsreportern, tidningarna som journa-
listkollektiv och president Putins anonyma 
medarbetare. Det talas i texten om civila 
i Tjetjenien, kristna, ateister, traditionella 
muslimer och en muslimsk radikal. Alla 
dessa uttryck kommer enligt texten från 
Putin själv. Han sätter själv agendan för 
artikeln som återspeglar tematiken i hans 
tal, samtidigt som den analyserar hans tal 
i sig. Denna analyserande del påminner i 
hög grad om Peking-artikelns karaktärise-
ring av kommunistdiskursen i Kina. Här 
karaktäriseras kommunistdiskursen i Ryss-
land med hjälp av referenser till KGB och 
till Kreml.

Tiden (tiderna): Samtiden domine-
rar klart, det rör sig om ett tidsspann på 
ett par-tre dagar, men Sovjettiden anknyts 
med ”KGB- och förbrytarjargongen”. Ut-

Vulgärt… statschef… Moskva… 
president Vladimir Putins… 
skandalartade uttalande… presskonferens 
i EU-högkvarteret i Bryssel… franska 
tidningen Le Monde… Rysslands 
användning av splitterbomber mot 
civila i Tjetjenien… presidenten… 
reportern… Moskva… få sin förhud 
borttagen ”utan att någonting kan växa 
ut”… antagligen avsett som ett skämt… 
generad tystnad… den församlade 
världspressen… etniskt laddade ord… 
antisemitiskt… antimuslimskt… 
Putin… Tjetjenienkonflikten… religiösa 
termer… radikal islam hotar… kristna… 
ateister… traditionella muslimer… 
en muslimskt radikal… omskuren… 
Moskva… ett multireligiöst land… 
experter… Putin… Putins samling 
av bevingade uttryck… september 
1999… ”dränka (döda) terroristerna 
på dasset”… ”zamotjitj v sortire”… 
typisk KGB- och förbrytarjargong… 
Kreml… när tv-kamerorna inte är på… 
inte för att det är unikt för Ryssland… 
plumpa uttryck… president Nixon och 
kompani… bandinspelningar från Vita 
huset… blev offentliga… den så kallade 
Watergateaffären… omskärelsevitsen… 
offentligt… misstag… anonym 
medarbetare till Putin… nättidningen 
gazeta.ru… presidenten… ”trött och 
arg”… korseld… frågor om Tjetjenien…

Personer: en statschef, president 
Vladimir Putin, den franska tidningen 
Le Monde, civila i Tjetjenien, reportern, 
den församlade världspressen, kristna, 
ateister, traditionella muslimer, en 
muslimsk radikal, president Nixon 
och kompani, anonym medarbetare 
till Putin och nättidningen gazeta.ru. 
KGB-anställda och förbrytare anknyts 
också i uttrycket ”typisk KGB- och 
förbrytarjargong”.
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trycket syftar dessutom på ett uttalande som Putin  enligt texten gjorde i september 
1999. Det impliceras alltså att det finns en lång historia av liknande uttalanden och 
– får man anta – av därmed förknippade praktiker, en historia som placerar sig både 
före och efter Sovjetunionens fall. Putins uttalanden är således typiskt sovjet-ryska, 
även om det sägs i texten att det inte är unikt för Ryssland att tala på olika sätt när 
tv-kamerorna är på respektive avstängda. I beskrivningen av detta används återigen 
vad van Dijk (2002:41) kallar en ”disclaimer”, en vanlig diskursiv praktik i ”den nya 
(nyhets-)rasismen”. En vanlig ”disclaimer” av liknande typ som den som används om 
Ryssland i texten är: ”Jag har ingenting emot utlänningar, men…”. Sedan ligger ter-
rängen öppen för negativa uttalanden och utesluter i princip positiva uttalanden. I 
anslutning till uttalandet om att falskheten inför TV-kamerorna och de vitt skilda of-
fentliga och dolda språkbruken inte är typiskt ryska anknyts också ”Nixon och kom-
panis” agerande under Watergate-affären. En ytterligare historisering, alltså.

Platsen (platserna): Textens händelser utspelar sig i början i ”EU-högkvarteret 
i Bryssel”, ”tidigare i veckan”. ”Nu” ställs dock frågan i Moskva, om en statschef får 
bete sig hur som helst. Putin talar också i sitt refererade uttalande från Bryssel, själv 
om Moskva. Tjetjenien förekommer också i artikeln. Putins skandalösa uttalande 
kommer som ett svar på en fråga från en journalist om splitterbomber mot civila i 
Tjetjenien. Även det exempel på tidigare ”bevingade uttryck” från Putin som anges i 
texten handlar om Tjetjenien. Kreml, denna ständiga symbol för Moskva och för Sov-
jetryssland, nämns också. USA anknyts implicit genom talet om Nixon och Water-
gate-affären. Dessa olika platser karaktäriseras olika mycket och på olika sätt. I Bryssel 
hålls en presskonferens. Där finns Putin och ”den församlade världspressen”, bland 
annat den franska tidningen Le Monde. Viktiga människor i ett seriöst sammanhang, 
alltså. Moskva och Sovjetryssland karaktäriseras med ord som Kreml och ”KGB- och 
förbrytarjargong”, vilket är tungt ideologiskt laddade termer. Vita huset förknippas 
i sin tur med Watergate-affären, så det är inte mycket bättre där, men det ges inga 
exempel på Nixons jargong, såsom är fallet med Putins. Tjetjenien förekommer som 
en krigsskådeplats som Putin uttalar sig om. Han klär den i religiösa termer. Det kan 
också konstateras att Le Monde-reportern verkar värna om Tjetjenien.

Avslutningsord: Den avslutande meningen lyder ”Det framgår av att en anonym 
medarbetare till Putin sade till nättidningen gazeta.ru att presidenten var ’trött och 
arg’ efter att ha utsatts för en korseld av frågor om Tjetjenien”. Meningen föregås av 
påståendet ” att omskärelsevitsen drogs offentligt var nog ett misstag”. Avslutnings-
meningen fokuserar på president Putins reaktioner på och känslor inför händelserna 
kring hans uttalande – den ”grova grodan”. Putin sägs vara ”trött och arg”. Han rea-
gerar affektivt och framstår därmed som relativt maktlös i diskursen (se van Leeuwen 
1995:88). I slutändan framstår det alltså inte alls så att Putin fått sätta agendan vare 
sig för denna artikel eller för diskussionen kring hans uttalande. Den sattes av Le 
Monde-reportern och Putin har bara haft att förhålla sig till den; något han är miss-
nöjd med och maktlös inför. Detta rapporteras som en sorts sammanfattning av läget, 
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trots att det är en utsaga av en anonym medarbetare till en nättidning.

Grundläggande binära oppositioner: Texten innehåller en rad binära oppositioner:

Bryssel Moskva
Väst Öst
Modernt Gammalt
Offentligt Hemligt

Vad städerna Bryssel och Moskva associeras med i texten har redan diskuterats i 
Plats-avsnittet. Även om det inte sägs i texten, så vilar relationen Bryssel-Moskva på 
den underliggande relationen väst-öst och presuppositioner om dessa ”motsatser”. 
Denna relation kan vidare kopplas till oppositionen mellan modernt och gammalt, 
där Moskva associeras med KGB-tiden, även om händelsen som diskuteras i artikeln 
utspelar sig 2002. Inga motsvarande associationer görs för Bryssel eller Le Mondes 
hemland Frankrike. Det är först och främst Ryssland som ska signifieras här. Opposi-
tionen offentligt-hemligt blir lite omskakad i texten, då något som sägs vara hemligt 
i vanliga fall, det vill säga hur stora politiker och särskilt Putin uttrycker sig, blev 
offentligt här. Detta var ”nog ett misstag”. De mörka hemligheterna finns dessutom 
såväl i Moskva som i Vita huset. Övergripande kopplas dock offentligt till Bryssel och 
hemligt till Moskva med hjälp av uttrycket ”KGB- och förbrytarjargong” och med 
den betydligt mer neutrala beskrivningen av presskonferensen i Bryssel. Förekomsten 
av mörka hemligheter och att de förmodligen kommit fram av misstag för återigen 
tankarna till abjektet, tidigare i denna undersökning personifierat i kvadrat av Jeltsin, 
här möjligt att associera med Putins beteende.

I övrigt ställs i texten kristna, ateister och traditionella muslimer mot radikala 
muslimer och religiösa (/etniska) motsättningar förs fram såväl av Putin själv som i 
tolkningarna av Putins uttalanden. Uttalandena ”kan tolkas både antisemitiskt och 
antimuslimskt”, vilket polariserar Putin mot såväl judar som muslimer.

BUENOS AIRES/TORSDAG. EN STUKAD STAD  
SER LJUSET IGEN
Rubriken: ”Buenos Aires/torsdag. En stukad stad ser ljuset igen”.  Fokus ligger här 
på att Buenos Aires är en stukad stad, en stad som tidigare har blivit stukad och fort-
farande är stukad, men det har blivit lite bättre nu. Det artikeln enligt rubriken ska 
handla om är något positivt, men det är den tråkiga historien – en stukad stad – som 
är i fokus i meningen.

Två fetstilta styckeinledningar i versaler finns i artikeln. De lyder ”Människorna 
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i Buenos” och ”Det är svårt att värja sig”. Dessa 
inledningar säger inte särskilt mycket utan sina 
fortsättningar, möjligen förstärker ”Det är svårt 
att värja sig” rubrikens budskap genom att un-
derstryka att detta är något man inte kan und-
komma ifrån. Ett uppblåst citat är desto mer 
laddat: ”Här finns inget vettigt normaltillstånd, 
bara detta ständiga pendlande mellan motsat-
ser”. Inte nog med att inget normaltillstånd 
finns i staden, orden ”inget vettigt” sticker också 
ut och signifierar den. Istället för ett vettigt nor-
maltillstånd finns i staden inte bara ett pend-
lande mellan motsatser, vilket låter slitsamt i sig, 
utan det framställs dessutom som oändligt, det 
är ”ständigt”. Detta förstärker rubrikens bud-
skap. Ingenting kommer någonsin att egentli-
gen förändras i Buenos Aires, vilket kan tyckas 
vara paradoxalt med tanke på framhållandet av 
ett pendlande mellan motsatser. Andemeningen 
blir att pendlandet är ett tillstånd, att det är kon-
stant.

Personerna, hur de beskrivs och vad de gör: 
De personer som förkommer oftast i artikeln är 
peronisterna (inklusive peronistiska bossar, pe-
ronistiska upplopp etc) och den äldre herren på 
bänken i Borgesparken. Det finns också ett flertal 
referenser till argentinarna eller åtminstone Bue-
nos Aires-borna i allmänhet som ”människorna 
i Buenos Aires”, ”folk”, ”folk i gemen”, ”väljar-
na” och ”ingen”. Hur beskrivs då dessa personer? 
Peronisterna har först och främst drivit valda 
presidenter från makten med sina ”peronistiska 
upplopp”. De ”peronistiska bossarna” får vidare 
uttala sig (fingerat) i artikeln. De framstår som 
mäktiga, men är inga man ska se upp till enligt 
textens formuleringar. Den äldre herren ”lapar 
sol på en bänk i Borgesparken”. I sista stycket 
kallas han ”herrn på bänken”, vilket kan tänkas 
motsvara ”mannen på gatan”. Han får uttala sig 
flera gånger i artikeln. Han framstår som rela-
tivt maktlös, men sympatisk. Han bytte bort sin 

Människorna i Buenos Aires… en 
skara skeppsbrutna… fastklamrade 
vid ett stormigt skär… efter ett 
år… oväder… katastrofer… 
reva öppnats i molntäcket… 
solen värmer… folk… ”vi lever 
ju trots allt”… vår i luften… på 
ett par månader… klimatet…
denna stukade huvudstad… 
begravningsstämning… lätt 
resignation… ingen… tidningar-
nas dagliga utläggningar… 
nära förestående genombrott 
i förhandlingarna mellan 
internationella valutafonden 
och regeringen… ingen 
visar det bittersta intresse… 
presidentvalet… talkörerna… 
regeringsbyggnaderna… gryt-
lockskonserterna… bankerna… 
konsumtion… investeringar… 
antalet nya bankkonton ökar… 
pengar… utlandet… hopp… 
snabba spekulationsvinster… 
uppsvinget tar fart… de spontana 
bytesmarknaderna… cykel… 
oxstek… kristallkrona… flygbiljett 
till Miami… äldre herre… lapar 
sol… bänk i Borgesparken… raset 
i vintras… prudentliga medelklass-
pensionärer… utblottade… 
förstädernas kåkinvånare… bytte 
han bort sin hund mot en radio… 
grämer… vi… vittna… föda… 
Nero… aptit… fara illa… någon… 
vakthund… ingen betänketid… 
suckar… filosoferar… inget 
vettigt normaltillstånd… detta 
ständiga pendlande mellan 
motsatser… överflöd eller brist… 
hyperinflation eller låst växelkurs… 
himmel eller helvete… svårt 
att värja sig… misstanken… 
den argentinska demokratin… 
skadades dödligt… mer eller 
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hund mot en radio under (det ekonomiska) raset 
”i vintras”. Texten låter också meddela att detta 
grämer honom nu. Han ”suckar” och ”filosofe-
rar”, två icke-transaktiva handlingar, utan effekt 
på omgivningen. Han beskrivs vidare som äldre 
och han sitter passiv på en bänk. Han får dock 
sista ordet i artikeln och får därmed sammanfatta 
den bild av Buenos Aires och Argentina som för-
medlas. ”Människorna i Buenos Aires” beskrivs 
vidare som ”en skara skeppsbrutna”; en ytterst 
maktlös situation. De förekommer sedan under-
förstått i de olika folkbenämningarna. ”Folk ny-
per sig i armen och säger ’Vi lever ju trots allt’ ”. 
Detta efter ”skeppsbrottet”. Det ljusnar alltså för 
folket. Men…”ingen bryr sig om tidningarnas 
dagliga utläggningar” om ekonomin och ”ingen 
visar det bittersta intresse för presidentvalet”. 
De ”prudentliga medelklasspensionärerna” har 
vidare blivit utblottade som ”förstädernas kåk-
invånare” av den ekonomiska krisen och i sista 
stycket får vi veta att ”folk i gemen, också de 
mest inbitna peronister tappat lusten för frihet-
liga experiment”. Meningen andas resignation. 
Visst, det ser ljusare ut, men ingen har några för-
väntningar eller förhoppningar. Folket är makt-
löst. Inga konkreta kvinnor förekommer i texten, 
men i slutmeningen nämns ”satkärringen” som 
metafor för peronisterna… Den enda gången 
som kvinnor nämns i texten så är det alltså i form 
av en term som är ämnad att degradera och miss-
kreditera en grupp och till yttermera visso för att 
beskriva en grupp som stöder traditionen efter en 
person som kommit till makten på ett orättfär-
digt sätt.

Tiden (tiderna): I början av texten beskrivs 
det hur det ”efter ett år av oväder och katastro-
fer” öppnats en reva i molntäcket. Denna inled-
ning lånar ord från ett meteorologiskt register, 
vilket uppvisar en koppling till en Bildnotis från Argentina, som nämndes i kapitel 6, 
där temat utgörs av att en flod dragit sig undan ovanligt mycket under ebb. De me-
teorologiska/naturfenomenmässiga inlånen, till vilka konnotationer till saker utanför 

mindre spontana upploppen… 
radikala partiet… besegrat… 
peronisterna… regerat… de 
valda presidenterna… drivits 
från sitt ämbete… peronistiska 
upplopp… peronister…till 
makten… sensmoral… de pero-
nistiska bossarna… inpränta i 
väljarna… ”kan inte tvinga”… 
”inget annat parti kommer 
helskinnat genom”… tagit 
skruv… folk i gemen… de mest 
inbitna antiperonister… tappat 
lusten… frihetsliga experiment… 
gifta sig av kärlek… herrn på 
bänken… tröttnar… gifta sig med 
satkärringen… dödsfiende…

Personer: människorna i Buenos 
Aires, en skara skeppsbrutna, 
folk, ”vi” (ur ett uttalande av 
argentinarna som fingerats 
av journalisten), ingen (bryr 
sig om tidningarnas dagliga 
utläggningar), internationella 
valutafonden, regeringen, ingen 
(visar det bittersta intresse för 
presidentvalet), äldre herre, 
prudentliga medelklasspensionärer, 
förstädernas kåkinvånare, 
vi (journalisten och någon 
mer), någon, radikala partiet, 
peronisterna, de valda presi-
denterna, de peronistiska bossarna, 
väljarna, inget annat parti (än 
peronisterna), folk i gemen, 
de mest inbitna antiperonister, 
satkärringen samt eventuellt ordet 
dödsfiende (men det används 
egentligen som beskrivande term 
här).
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människans påverkan hör, fortsätter: ”På ett par månader har klimatet i denna stu-
kade huvudstad skiftat…”. Sedan följer uttalanden om nutiden, med återkommande 
referenser bakåt i tiden till den ekonomiska krisens början, som ”raset i vintras”, ”de 
mer eller mindre spontana upploppen för snart ett år sedan”. Även referenser längre 
tillbaka i tiden förekommer: ”två gånger på senare år” (har det radikala partiet bese-
grat peronisterna och regerat, men de valda presidenterna har drivits från sitt ämbete 
av peronistiska upplopp). Tidpunkterna före respektive efter krisen karaktäriseras 
också i texten med den äldre herrns ord ” – överflöd eller brist, hyperinflation eller 
låst växelkurs – himmel eller helvete”. Skillnaden mellan tiden för krisens början och 
artikelns nutid skildras vidare av artikelförfattaren som ”från begravningsstämning 
till lätt resignation”.

Platsen (platserna): Buenos Aires utgör artikelns huvudplats. Staden beskrivs som 
ett stormigt skär där dess invånare klamrar sig fast efter ett skeppsbrott och där det nu 
efter ett år av oväder och katastrofer börjar bli lite bättre. Det är vår i luften, de tidiga-
re talkörerna och grytlockskonserterna har upphört och det är således lugnt i staden, 
där man nu kan ”lapa sol i Borgesparken”. En tidigare skillnad mellan ”prudentliga 
medelklasspensionärer”, som får antas bo i själva staden, och ”förstädernas kåkinvå-
nare” lyfts fram. Nu är dock alla lika utblottade. Alla är som förstädernas kåkinvånare. 
Miami är ett annat ställe som nämns, man kunde byta till sig en flygbiljett dit mot en 
kristallkrona på de spontana bytesmarknader som uppkom i krisens spår. Miami får 
alltså antas vara en bättre plats än Buenos Aires. ”Mannen på gatan” i Buenos Aires 
representeras av ”herrn på bänken”, som lapar sol, suckar och filosoferar. Tillståndet 
i staden har gått från begravningsstämning till lätt resignation, skriver artikelförfat-
taren, något som herrn på bänken illustrerar med sina uttalanden.

Avslutningsord: ”Bättre att gifta sig med satkärringen än att ha henne som döds-
fiende”. Dessa ord sammanfattar alltså tillståndet i Buenos Aires. Resignationen är 
knappast lätt i denna mening. Den är total. Man måste välja mellan pest och kolera, 
mellan att sova med eller bråka med fienden. Man väljer, efter många andra försök, 
det minst jobbiga; att sova med fienden.Vi må alltså se en ljusning i rubriken. Denna 
ljusning gäller ekonomin. När det gäller politiken ser det dock fortfarande mörkt ut, 
och det är med denna utsaga vi lämnar Buenos Aires.

Grundläggande binära oppositioner: Grundläggande binära oppositioner i texten 
är god ekonomi-dålig ekonomi, eller mer allmänt goda respektive dåliga tider. En an-
nan opposition är peronister och andra. De andra representeras vid något tillfälle av 
”inbitna antiperonister”, men verkar annars allmänt bara syfta på alla utom peronis-
terna själva. Andra oppositioner, som lyfts fram av herrn på bänken är överflöd-brist, 
hyperinflation-låst växelkurs och himmel-helvete. Dessa oppositioner och pendlandet 
mellan dem använder han för att karaktärisera Buenos Aires (eller om det möjligen är 
hela Argentina, det framgår inte av texten). Oppositioner utgör alltså i sig en central 
del av förståelsen av det argentinska. Är överflöd en rimlig beskrivning av tillståndet 
före krisen frågar jag mig, är himmel en rimlig beskrivning? Det talas ju ändå om 
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kåkstäder i texten. Hur som helst så framställs det i texten som om vi kan se ett him-
mel-helvete-förhållande mellan tidpunkterna före respektive efter krisen. Vad som yt-
terligare förstärker Buenos Aires framträdande som en motsatsernas stad där himmel 
byts mot helvete på nolltid, är beskrivningarna av de konkreta bytena av saker som 
förekommer i texten: ”De spontana bytesmarknaderna där man kunde byta en cykel 
mot en oxstek och en kristallkrona mot en flygbiljett till Miami…”. De huvudsakliga 
binära oppositionerna i texten kan ställas upp som följer:

Buenos Aires  Miami (och andra nordligare platser)

Dåligt 
Peronister

Antiperonister
xFörr – Nux 

Bra

Överflöd – Bristxxx
Hyperinflation – Låst växelkurs

Himmel – Helvete

I texten om Buenos Aires finns egentligen tre väsentliga tidpunkter, före den ekono-
miska krisen, under den ekonomiska krisen och nu efter den ekonomiska krisen. Före 
den ekonomiska krisen var det himmel, men ändå enligt kontentan av artikeln inte 
bra, under krisen var det skeppsbrott och oväder, medan det efteråt blev lätt resigna-
tion. Det finns alltså två aspekter av förr som nuet mäts mot. De framstår båda dock 
som opålitliga och i slutändan dåliga. 

KOLUMN/SÖNDAG 17 
NOVEMBER. PLATSAR 
HALVMÅNEN BLAND 
STJÄRNORNA I EU-S FLAGGA?
Rubriken: ” Kolumn/söndag 17 november. Plat-
sar halvmånen bland stjärnorna i EU:s flagga?” 
utgör den enda av de här analyserade rubrikerna 
som inte inleds med ett land eller en plats. Den 
har ändå inkluderats eftersom den i övrigt liknar 
de andra till formen och dessutom anger plats i 
sitt andra led i och med nämnandet av EU-flag-
gan och i viss mån även genom nämnandet av 

Gränserna… gränslösa… 
Europa… turkisk halvmåne… 
stjärnorna på Europaflaggan… 
starka känslor… turkiska valet… 
Recep Tayyip Erdogan… 
diplomatiska offensiv… 
kraftigt understöd… USA… 
EU-ländernas… mångåriga 
förhalningsteknik… Erdogan… 
toppmötet i Köpenhamn… 
förhandlingarna om EU-
medlemskap… Turkiet… 
senare… bysantinsk akrobatik… 
EU:s diplomater… Erdogan… 
framtida ”rendez-vous”… kanske 
under vissa förutsättningar… 
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halvmånen, som symboliserar Turkiet. Rubriken 
sticker också ut på så vis att den innehåller en 
fråga. Frågor är relativt vanliga i Kommentarer. 
Artikeln handlar enligt rubriken om något som 
är diskutabelt, något som ännu inte är avgjort, 
något som är tveksamt. Vad är då detta tvek-
samma? Jo, om halvmånen – något orientaliskt 
– ”platsar” i Europa. Uttrycket ”platsar” kan 
associeras till sportens värld där att platsa i ett 
lag är att få vara med och spela i lagets matcher, 
medan att inte platsa inte bara betyder att man 
inte får vara med, utan också att man är sämre 
än de som får vara det. De som får vara med är 
stjärnorna i laget. I det här fallet är ”stjärnor” 
dubbeltydigt då ordet ytligt står för stjärnorna 
i EU-flaggan och de länder dessa symboliserar, 
men då den värderande aspekten av ordet stjär-
na kan anas i bakgrunden. Sportallusionerna har 
vidare koppling till brödtexten, där fotboll är 
något som hjälper till att sudda ut, eller åtmins-
tone förminskar olikheter och/eller konflikter 
mellan länder.

Två fetstilta styckeinledningar återfinns i 
texten: ”Danska regeringen drömmer om att gå 
till historien” och ”En rad framträdande euro-
peiska kristdemokrater”. Vad lyfts alltså fram yt-
terligare här? Den historieskapande aspekten av 
denna typ av artikel kommer upp till ytan i rela-
tion till Danmark i det första fallet. I det andra 
förstärks den politiska aspekten hos kolumnen. 
Ett citat är vidare uppblåst: ”Argumenten mot 
Turkiet är inte bara av geografisk, praktisk och 
politisk natur. Här anar man också föreställning-
ar om vad som konstituerar europeisk identitet 
och civilisation”. Utdraget är klart analyserande. 
Förutom att denna aspekt hos texten framträder 
så antyder formuleringen också att argumenten 
mot Turkiet är många. Detta förutsätts i utta-
landet, som på detta sätt implicit svarar på rub-
rikens fråga: Nej, halvmånen platsar inte bland 
stjärnorna i EU:s flagga.

kanske… danska regeringen… 
gå till historien… högtidliga 
och harmoniska former… tio 
nya medlemsländer… dörren 
öppnas… den europeiska 
gemenskapen… kalla krigets… 
delning av Europa… avslutas 
definitivt… Köpenhamn… 
Danmark… ge bilden av… 
stämningsfullt ögonblick… 
Europa förenas… Amager… 
under den blå fanan med de 
gula stjärnorna… Danmark… 
Estland… in i EU… legenden… 
Dannebrogen… danskarna… 
1219… Dannebrogens vita 
kors… symboliserar… kristet 
korståg… diplomatiskt olämplig… 
den turkiska frågan… hotar 
fördärva festligheterna… EU’s 
högsta politiska ledare… Europas 
enande… börjar bråka… 
det europeiska arvet… förre 
fotbollsspelaren Erdogan… 
Fenerbache… Europa-turné… 
Rom… premiärminister Silvio 
Berlusconi… AC Milan… 
turkiske tränaren Fatih Terim… 
Berlusconi… Turkiets främste 
förespråkare… Köpenhamn… 
jag… Turkiets fördel… sedvanliga 
svaghet… burleska infall… 
Berlusconi… Köpenhamn… 
Turkiets strategiska betydelse… 
krig mot Irak… i sin ungdom… 
förälskad… underbar turkisk 
skönhet… Berlusconi… 
kollegerna… islam… underlägsen 
civilisation… Berlusconi… kompis 
med president Putin… föreslår 
kastrering av radikala muslimer…  
Berlusconi… Ryssland… EU… 
Berlusconis egen politiska 
krets, den konservativa och 
kristdemokratiska EPP-gruppen… 
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Personerna, hur de beskrivs och vad de gör: 
Erdogan och Berlusconi nämns upprepade gång-
er. Kohl och Giscard d’Estaing nämns två gånger 
var. Annars utspelar sig texten mycket på den 
statliga nivån. Det skrivs ibland om länder som 
om de vore personer. Inga kvinnor förekommer 
i denna text, som är en Kommentar och därmed 
ämnes-/sfärmässigt besläktad med de likaledes 
mansdominerade Elithändelserapporterna. Er-
dogan, ledare för det parti som nyss segrat i det 
turkiska valet,  framstår i texten till en början 
som en stark person med sin ”diplomatiska of-
fensiv”. Han kunde dock ha framstått som ännu 
starkare om detta hade uttryckts som aktioner 
och inte som nu i form av en nominalisering. 
Han nämns många gånger och framstår som att 
han skakar om och tvingar en massa andra starka 
personer i Europa att förhålla sig till denna offen-
siv. Erdogan påverkar människor. Han framstår 
dessutom inte som helt endimensionell då hans 
bakgrund som fotbollsspelare lyfts fram. Han är 
inte bara politiker, han är fotbollsspelare också. 
Detta framstår inte som negativt för hans politi-
kerroll (vilket andra försök till ”flerdimensione-
ringar” som ”hon är inte bara politiker , hon är 
mamma också” tenderar att göra). Senare i texten 
kommer han dock att kopplas ihop med Silvio 
Berlusconi, som visserligen också har kopplingar 
till fotboll, men som framför allt framstår som en 
opålitlig politiker med ”burleska infall”. Det ral-
jeras över att om Berlusconi skulle tala om Tur-
kiet (i ett politiskt sammanhang) så skulle han 
säkert tala om att han i sin ungdom var förälskad 
i en underbar turkisk skönhet. Han är inte tro-
värdig. Man behöver inte ta honom på allvar. Berlusconi kopplas sedan i sin tur ihop 
med Rysslands president Putin. Berlusconi är till och med ”kompis med Putin”. Och 
Putin, han är ingen man vill vara kompis med, såsom han framställs i denna text. 
Det sägs nämligen att Putin ”föreslår kastrering av radikala muslimer” (se analysen av 
”Putins grova groda…”). Den inledningsvis i texten starke och oifrågasatte Erdogan 
dras alltså ned genom att associeras med Berlusconi, som själv dras ned ytterligare 
från sin redan tvivelaktiga position som hovnarr i EU-sammanhang genom att as-

Turkiets hårdaste motståndare… 
Luxemburgs premiärminister Jean-
Claude Juncker… toppmöte… 
1997… Helmut Kohl…envist 
motsatte sig Turkiets anspråk 
på EU-medlemskap… Kohl… 
argument… folkskolans 
geografibok… en rad framträdande 
kristdemokrater… Valéry Giscard 
d’Estaing… säger högt och 
ljudligt… Turkiet tillhör inte 
EU-familjen… EU:s fiender… 
Turkiet… Giscard… den turkiska 
frågan… svårhanterlig… på nytt 
förhalas… Köpenhamn… inlindat 
i ett löfte… senare prövning… 
nästa höst… Berlusconi själv… 
EU:s ordförande…

Personer: Recep Tayyip Erdogan, 
EU:s diplomater, danska 
regeringen, danskarna, EU:s högsta 
politiska ledare, premiärminister 
Silvio Berlusconi, turkiska tränaren 
Fatih Terim, jag, en underbar 
turkisk skönhet, kollegerna, 
president Putin, radikala muslimer, 
Berlusconis egen politiska krets, 
den konservativa och krist-
demokratiska EPP-gruppen, 
Luxemburgs premiärminister Jean-
Claude Juncker, Helmut Kohl, en 
rad framträdande kristdemokrater, 
Valéry Giscard d’Estaing, samt 
eventuellt ”EU:s fiender” (syftar 
nog snarast på stater).
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socieras med Putin, vars citerade uttalande får tala för sig själv. Erdogan dras med av 
Berlusconi i detta ytterligare fall. 

Helmut Kohl framstår i texten som rigid och bakåtsträvande. Han ”motsatte” 
sig ”envist” Turkiets anspråk på medlemskap och detta genom att hämta sina argu-
ment ur texten i ”folkskolans geografibok”, det vill säga ur en gammal text för barn. 
Giscard d’Estaing – som också är emot Turkiets inträde i EU – framstår i en mer 
positiv dager då han ”säger högt och ljudligt”. Båda dessa högt uppsatta nordvästeu-
ropeiska manliga politiker undgår, såsom brukligt är för dylika herrar, beskrivningar 
av sig som personer.

Tiden (tiderna): Artikeln utspelar sig både i nutid, i framtid och i olika dåtider. 
Frågan i rubriken antyder framtidstemat. Hur kommer det att bli? En (ganska) ak-
tuell händelse – Erdogans valvinst i Turkiet – förankrar artikeln i nutiden, medan 
olika dåtider anknyts i beskrivningar av EU-ländernas mångåriga förhalningsteknik, 
i användandet av ordet bysantinsk samt i historiska referenser till år 1219 och tiden 
däromkring och till ett toppmöte 1997. Texten avslutas med en spekulation om vad 
som kan hända nästa höst. Då kommer texten tillbaka till framtiden, alltså.

Platsen (platserna): Huvudplats i texten är Europa och framför allt EU’s om-
råde (med sina närmaste omgivningar). Turkiet och Danmark nämns som enskilda 
länder där viktiga händelser ägt rum och ska äga rum i framtiden. Rom anknyts på 
ett liknande sätt. Irak och USA anknyts mera löst genom nämnandet av ett möjligt 
framtida krig i Irak respektive att Erdogans ”diplomatiska offensiv” får stöd av USA. 
Ryssland och Putin relateras till Berlusconi och Rom. Luxemburg anknyts genom 
nämnande av landets premiärministers agerande i EU. Frankrike anknyts implicit 
på ett liknande sätt genom nämnande av Giscard d’Estaing, men Frankrike nämns 
aldrig explicit (vilket är fallet med Luxemburg). Estland nämns som hastigast, då de 
snart ska inlemmas i EU. Överlag skiftar texten alltså mellan många platser och upp-
visar allmänt en relativt abstrakt platsanknytning, vilket hänger samman med textens 
tidvis något abstrakta tidsanknytning, där framtida scenarier diskuteras (i ljuset av 
dåtida scenarier).

Avslutningsord: ”Kanske till nästa höst då Berlusconi själv sitter som EU:s ord-
förande?” (den turkiska frågan kommer troligen att förhalas vid mötet i Köpenhamn 
för att tas upp vid senare tillfälle, nämligen ”Kanske nästa höst…”). Artikeln inte 
bara inleds med en fråga, den avslutas alltså med en dylik också. Kontentan av denna 
slutmening är helt enkelt att man inte kan veta vad som ska hända. Man vet inte vad 
som ska hända med den turkiska frågan. Den turkiska frågan är komplicerad. Kanske 
kan det hända något när Berlusconi sitter ordförande. Berlusconi har dock utmålats 
som en mycket udda figur i artikeln, så att Turkiets hopp vilar på honom är inte 
förtroendeingivande. Det är inte heller förtroendeingivande för frågan om Turkiets 
inkludering i EU att Berlusconi är dess ”främste förespråkare”, återigen eftersom han 
framstår som udda figur, en oseriös politiker både genom sina egna uttalanden och 
genom att han beskrivs som ”kompis med Putin”, vars hårresande uttalanden nämns i 
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texten: han ”föreslår kastrering av radikala muslimer”.
Grundläggande binära oppositioner: Följande dominerande oppositioner upp-

träder i texten:

Europa Turkiet (+ Berlusconi och Putin, dessa tvivelaktiga varelser) 
Harmoni Problem 
Kristendom Islam
Innanför Utanför

Europa är i harmoni så länge inte det muslimska Turkiet kommer och knackar på. 
Turkiet är ett problem; man talar om den turkiska frågan. Inga motsättningar mel-
lan länder inom EU nämns i denna artikel, det vill säga inga som inte orsakats av 
”den turkiska frågan”. I denna fråga finns olika åsikter. Flera centraleuropeiska äldre 
manliga politiker är emot Turkiets inträde; personer som inte beskrivs närmare. De 
bara är, såsom dylika politiker brukar i utrikesnyheterna. Silvio Berlusconi däremot, 
denna sydeuropeiska narr, är inte bara för Turkiet, utan är dess ”främste förespråkare”, 
samtidigt som han är ”kompis med president Putin”, som bidrar med ett i den elitpo-
litiska sfären oacceptabelt citat i denna text. Det blir ett märkligt slutande av denna 
vänskapscirkel då Erdogan står för det muslimska Turkiet, som inte kan accepteras 
i EU, till stor del på grund av religionstillhörigheten, och Putin kritiseras för sina 
rasistiska uttalanden om muslimer. Här finns alltså det harmoniska Europa (EU) på 
ena sidan och Turkiet tillsammans med Berlusconi och Putin på den andra. Av dessa 
befinner sig dock Berlusconi tekniskt sett innanför EU, men han beskrivs som sagt 
som en udda person och står på det sättet för ett utanförskap. Turkiet är definitivt 
utanför, liksom Ryssland. Muslimer och rasister är således utanför och associeras med 
varandra. Rasism riktad mot muslimer från västeuropeiskt håll antyds dock inte på 
något sätt. Andra som befinner sig utanför Europa är Irak och USA, men dessa ställs 
inte i opposition till Europa på samma sätt. USA karaktäriseras visserligen som några 
som ger kraftigt understöd till den turkiske Erdogan – i början av texten när Erdogan 
framställs som stark. Till skillnad från Ryssland och Italien så undgår USA här att 
representeras av någon politiskt inkorrekt narr eller galning (vilket ju inte skulle vara 
helt omöjligt att skaka fram).

Det finns ingen riktig spänning mellan dåtid och nutid, mellan gammalt och 
nytt i denna artikel. Spänningen mellan olika länder, regioner och religioner är större 
och de referenser till förr i tiden som lyfts fram, som till exempel gällande Danmark 
1219, framstår snarast som ingående i en linje, i en enhet med Danmark i nutiden. 
Konflikten eller över huvud taget skillnaden ligger inte mellan förr och nu, utan mel-
lan platser och allt det de associeras med. Beskrivningarna av Dannebrogen, dess vita 
kors och korstågen, står inte i konflikt med Danmark idag, inte heller med EU idag, 
trots att man skulle kunna tänka sig att dylika nationella symboler skulle tonas ned i 
federationssammanhang, nej de står bara i konflikt med det muslimska Turkiet. Att 
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historien inte utgör skillnadernas huvudarena betyder dock inte att den inte är viktig. 
Den är tvärtemot avgörande. Det talas om det europeiska arvet och händelser 1219 
ligger enligt texten till grund för att Turkiet inte kan inlemmas i EU vid den tid då 
artikeln skrivs (november 2002).

MÄNNISKAN OCH MYTEN I TIDRUMMET
Sammanfattningsvis kan det konstateras att de tre artiklar som handlar om Moskva 
(Sovjetunionen/Ryssland) alla innehåller en personifiering av regionen genom en po-
litisk ledare som gör bort sig eller inte lever upp till förväntningarna. Detta trots att 
de tre artiklarna alla behandlar olika ledare. Artiklarna från New York har det gemen-
samt att de båda fokuserar på staden som sådan; den stora, moderna staden, samt dess 
”ras”-problem. Förutom rasmotsättningar i staden behandlas även motsättningar eller 
åtminstone avgörande skillnader mellan nord och syd. I Managua kan man inte lita 
på någon, vare sig politiker eller tidningar. Jerusalem betecknas av religionshistoria 
och konflikt, både mellan grupper av judar, av vilka ultra-ortodoxa framhålls, och 
mellan judar och andra. Även en konflikt mellan vetenskap och religion berörs. För 
London är hovskvallret, det skandaltyngda kungahuset och en spänning mellan mo-
ral och dekadens typiskt. Peking kännetecknas av en dogmatiskt totalitär politik som 
gör folk till barn, något detta folk inte verkar ha några problem med. I Buenos Aires 
råder dåliga förhållanden, men det är inte riktigt lika hemskt som det varit tidigare. 
Där framhålls liksom i Nicaragua motsättningar inom landet eller till och med sta-
den, något som också gäller för New York-artiklarna. Förhållandet mellan Turkiet och 
Europa är möjligt att diskutera, så pass nära ses de två kontrahenterna som varande, 
men Turkiet är fortfarande något väsentligt annat. Formuleringen ”den turkiska frå-
gan” antyder Turkiets karaktär av problem i relation till Europa.

I det följande kommer jag att framhålla och jämföra främst de två artiklarna 
om New York och de tre artiklarna om Moskva, samt utifrån denna diskussion göra 
kopplingar även till de resterande artiklarna. Såväl New York- som Moskva-artiklarna 
fokuserar mycket på skillnad. I New York-artiklarna framställs skillnaderna som först 
och främst inhemska (inom nationen), medan de i Moskva-artiklarna är mer impli-
cerade och relaterade till en underliggande föreställd skillnad mellan öst och väst. Det 
finns visserligen en implicit inhemsk skillnad mellan öst och väst i en av Moskva-artik-
larna, men denna skillnad bygger ändå snarare på tid än på rum ( S:t Petersburg 1914 
och Moskva 1987). Den övergripande skillnaden verkar dock existera mellan ryssar 
(och i viss mån kommunister överlag) och andra. 

Plats som tid
Både Ryssland och USA förstås i valda delar av sina respektive historiska kontex-
ter, eller åtminstone i särskilda, ideologiskt laddade, kontexter vilka illustrerar Halls 
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(2001:283) idé om att ”…identity is always a question of producing in the future 
an account of the past”. Inte sällan relateras olika beteenden i texternas nu tydligt 
till tidigare tidpunkter och kan ses som exempel på idén om en evolutionär resa (se 
Wetherell & Potter 1992:126, Lutz & Collins 2002:94). Vissa raser, folk eller natio-
ner antas ligga bakom eller efter oss, de föreställda svenska tidningsläsarna, i den evo-
lutionära processen. Denna idé är tydligare i texterna om Sovjetunionen/Ryssland än 
i texterna om USA. I Sovjetunionen 1987 framställs framför allt de politiska sederna 
som bakåtsträvande i Jeltsin-artikeln, medan såväl festandet som det politiska samrö-
ret ses på samma sätt i Gorbatjov-artikeln, där en tidigare tidpunkt – 1914 – i landets 
historia ses som mer utvecklad, då den kopplas samman med väst och ses som bättre 
än 1987 på en mer östlig, och dessutom kommunistisk, plats. Här finns återigen an-
knytningar till Ekecrantz (2002:164) studie av reportage i Ryssland under 90-talet, 
där alla texterna visade sig upprätta historiska samband dels mellan feodalismen och 
kommunismen, som i Gorbatjov-artikeln, och dels mellan kommunismen och ”da-
gens tillstånd”, som i Jeltsin- och Putin-artiklarna. 

Sovjetunionen ligger visserligen geografiskt närmare Sverige än USA, men det 
finns fortfarande idag, mer än ett decennium efter det att Sovjetunionen upphörde 
att existera, en ihållande ambivalens gällande Rysslands status i relation till Europa 
(se t ex Hansen 2002:1). I artikeln om Putin, från 2002, har dock ambivalensen vägt 
över åt åtskillnadshållet. Bryssel och Moskva polariseras. Bryssel framstår i texten som 
mer upplyst. I USA finns en liknande skillnad inom landet, mellan nord och syd, 
men skillnaden gentemot Sverige är inte lika stor. Den är bara stor när det gäller syd.  
USA antyds dock även i storstadsregionen (i den andra artikeln) ligga något efter oss 
i kollektivtrafikfrågan.

I de övriga artiklarna i materialet är evolutionstanken implicerad på sina ställen, 
men i en modifierad version. Platserna kan antydas eller öppet sägas vara efterblivna 
gentemot vårt här, vår norm, men i de flesta fallen förnekas möjligheten till evolution. 
Tyngdpunkten ligger istället på hur ofrånkomliga respektive länders öden är. Allt är 
alltid detsamma; med mindre modifikationer så klart, men i slutändan ofrånkomligt 
fast. ”Såväl före som efter revolutionen” i Managua, såväl före Kristi födelse som över 
2000 år senare i Jerusalem, trots att utländska journalister för första gången inbjudits 
till att lyssna till gruppdiskussioner på partikongressen i Peking, ”så här har det alltid 
varit” i Buenos Aires och Dannebrogens kors och korstågen på medeltiden med med-
följande konflikt med islam sätter stopp för förändringar i Europa och EU idag. Det 
är bara i London som situationen inte verkar vara ofrånkomlig, även om detta ändå 
kan tänkas antydas genom fokuseringen på det till synes outtröttliga kungahuset där.

Samma oföränderlighet och ofrånkomlighet antyds också i artiklarna från 
Moskva och New York. ”Ingen nyordning på Gorbatjovs bal” i Moskva och iscensätt-
ningar av praktiker från ”mörkare tider” för Jeltsin på samma ställe, i New York hand-
lar det alltid om rasmotsättningar, medan situationen i polariseringen av New York 
och södern bara verkar ofrånkomlig för södern. I det fallet framstår New York, liksom 
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London, den andra mest nordvästliga platsen i materialet, som mindre låst, mindre 
ödesbestämt. Enligt Said (1978/2000:326) är det orientalismens ”manliga” uppfatt-
ning av världen som motsäger möjligheterna till utveckling när det gäller Orienten 
och orientalerna. Orienten förknippas med en ”dålig form av tidlöshet”, som sam-
mankopplas med improduktivitet. Detta gäller i artiklarna med tids- och platsbe-
stämmande överrubriker, för alla platser utom London och (i viss mån) New York. 
Allt som inte befinner sig både i norr och i väst, alltså även det västliga Sydamerika, 
förknippas här med den dåliga form av tidlöshet som Said nämner. 

Tidlöshet uppmärksammas också av Hjarvard (1995:374) som skriver om ut-
vecklingen av tekniken i TV-nyhetssändningar att nyhetsuppläsaren vid början av en 
sändning snart inte kommer att veta hur de senare två tredjedelarna av sändningen 
kommer att se ut, eftersom dessa konstrueras under tiden som sändningen pågår. 
”Nyheder som daglig historieskrivning er ved at forsvinde. Fremtidens nyheder er i en 
anden tid: den tidløse tid – den evige nutid” (Hjarvard, ibid). Detta skriver Hjarvard 
appropå TV-nyheters utveckling. Samma sak gäller inte – menar jag – för nyheter i 
papperstidningar och särskilt inte för den typ av artiklar som undersökts här. Tid-
lösheten i dessa artiklar är som sagt ”dålig” och de fungerar i beskrivandet av denna 
dåliga tidlöshet definitivt som historieskrivande.

Sammanfattningsvis fungerar evolutionstanken implicit i de flesta av artiklarna 
så att de Andra platserna ses som efterblivna jämfört med Sverige eller väst. London 
och i ett fall New York – två stora västmetropoler – polariseras dock inte på detta 
sätt. Samtidigt motsägs i de flesta fall idén om möjligheten för de Andra platserna att 
”komma upp till vår nivå” i den evolutionära processen, även över tid. Faris (2002: 
82) skriver att ”(s)pace is turned into time in the West’s predatory grip on history”. 
De Andra platserna kopplas samman med tidigare tider, dels implicit och symbo-
liskt i relation till vår svenska förhistoria, vilken de aldrig kommer att kunna lämna, 
dels explicit till sin egen förhistoria, som de visserligen lämnat, men ändå symboliskt 
fortfarande sitter fast i. Shohat och Stam (2002:142) skriver: ”we live in many times, 
not just the ’new’ time”. Detta blir tydligt i de plats- och tidsbestämmande över-
rubriksartiklarna, men det blir bara tydligt i relation till de Andra platserna. Det blir 
mindre tydligt i relation till London och New York och det blir helt otydligt i relation 
till Sverige. Meningen skulle i relation till utrikesjournalistiken kunna formuleras om 
till ”de lever i många olika tider”  eller kanske snarare – paradoxalt nog – ”på Andra 
platser står tiden stilla”. Är man på en viss plats så är man per definition åtminstone 
delvis i en viss tid, helt i enlighet med Bachtins (1988:14) idé om kronotopen, där ti-
den utgör en rummets fjärde dimension. Shohat och Stam (2002:119) skriver, utifrån 
Bachtin, om kronotoper i film och romaner: 

 ’chronotopes’, materializing time in space, mediating between the historical 
and the discursive, providing fictional environments where historically specific 
constellations of power are made visible. In both film and novel ’time thick-
ens, takes on flesh’, while ’space becomes charged and responsive of the mo-
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vements of time, plot and history’. There is nothing inherently sinister in this 
process, except to the extent that it is deployed asymmetrically, to the advan-
tage of some national and racial imaginaries and to the detriment of others.

Det har ju också visat sig i materialet att tidsaspekten fungerar asymmetriskt gente-
mot rummet om man jämför olika delar av världen, men symmetriskt relaterat till en 
förutsägbar väst-öst- respektive nord-syd-skala. 

Vi och de. Människorna på platsen
Bachtin (1988:14) skriver: ”Som formellt-innehållslig kategori bestämmer kronoto-
pen (i betydande grad) också bilden av människan i litteraturen; denna bild är i allt 
väsentligt kronotopisk”. Konstruktionen av en så kallad normalgrupp, av exempelvis 
svenskar, är knappast synlig i de undersökta texterna. Stockholm nämns i en av New 
York-texterna och skildras då som att det är bättre där än i New York. Annars är 
konstruktionen av vi-gruppen helt beroende av hur den impliceras i konstruktionen 
av de-grupper, vilket för övrigt väl kan sägas utgöra själva idén med utrikesnyheter. 
Annangörande kan komma till uttryck på många olika sätt. Ett sätt är att kategorise-
ra; att benämna kategorier (se Boréus 2003:37). Detta förekommer i hög grad i båda 
New York-artiklarna, där många grupperingar gällande var folk bor, hur gamla de är, 
vad de tjänar, huruvida de har arbete, vilken hudfärg de har etc, används. Det gäller 
också på ett annat sätt Jeltsin-artikeln, genom den över-lexikalisering som förekom-
mer där. En intressant skillnad mellan de två artiklarna om New York är dock att det 
i artikeln från 1987 impliceras att det inte finns några områden i New York där det 
bor lågbetalda människor och där myndigheterna kan förlamas av problemen. Oppo-
sitionen mellan stad och landsbygd och mellan nord och syd implicerar detta. Denna 
artikel vilar också på presuppositionen att skillnaderna mellan nord och syd inte har 
med ras eller etnicitet att göra. Sådana skillnader aktualiseras endast då grupper inom 
New York ska differentieras i den andra New York-texten.

Visar artiklarna med tids- och platsbestämmande överrubriker upp negativa 
framställningar av de Andra? Och i så fall på vilka sätt? Att texterna uppvisar många 
negativa representationer torde stå klart vid det här laget, såväl när det gäller personer 
som platser och tider. Liksom olika grader av annanhet kan knytas till olika grupper 
och individer kan olika typer av negativa framställningar av de Andra knytas till olika 
grupper och individer. Jag ska nu titta lite närmare på detta både när det gäller fram-
ställningen av grupper inom en och samma artikel och när det gäller framställningar 
av olika regioner överlag, vilket skiljer sig åt mellan artiklarna. Negativa framställning-
ar av de Andra genom refererande till en kategori är inte vanligt förekommande i mate-
rialet. En hel massa kategorier förekommer visserligen; kommunister, New York-bor, 
svarta, spansk-amerikaner, pendlare, lågbetalda osv, men dessa kategoribenämningar 
är knappast nedvärderande i sig. Värre, mer ideologiskt laddade termer kunde ha an-
vänts (jmfr Boréus aa s 43). I artiklarna från och om Moskva förekommer dock några 
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mer eller mindre tydliga exempel. Eventuellt kan exempelvis termen kommunist ses 
som negativ och användas för att förstärka vissa uppfattningar om Ryssland, men att 
referera till en partimedlem på detta sätt, som i Jeltsin-texten, är fortfarande adekvat. 
Samma sak gäller väl för kategorin ”politbyrån” i Gorbatjov-texten. Möjliga exempel 
på nedvärderande termer finns dock i texten om Jeltsin, som exempelvis ”vänsterex-
tremist” och ”ultraradikal”. Dessa termer är åtminstone tungt ideologiskt laddade. 
Allt som är politiskt extremt och ultra ses i regel som icke rumsrent.8 Det används i 
samma text många fler ideologiskt laddade ord om Jeltsin, men dessa utgör inte kate-
gorier, utan mer av negativa beskrivningar av en person eller en grupp. I artikeln om 
”Putins grova groda”  nämns kategorin ”muslimsk radikal”, vilket väl inte är negativt 
i sig, men det används onekligen som en negativ term i texten (utifrån Putins eget 
uttalande om denna grupp). I samma text talas det om terrorister.9 Det är tjetjener 
som refereras på detta sätt och det är återigen Putin som står för uttalandet i texten. 
Förbrytare och KGB är två andra kategorier som nämns. De är definitivt negativa och 
i det här fallet är det Putin som refereras som tillhörande dem. Han står inte själv för 
detta uttalande. 

Negativa framställningar genom refererande till en kategori förekommer knappt 
i de resterande artiklarna i materialet. Förrädare nämns i Managua-artikeln, men kon-
trasteras med att samma person kallas hjälte i samma andetag. Ultraortodoxa nämns 
i Jerusalem. Termen ultra har diskuterats ovan. Den används i denna text en gång för 
samma grupp som vid två andra tillfällen i texten bara kallas för ortodoxa. Radikala 
muslimer nämns i EU-Turkiet-artikeln, där det återigen kommer från Putins mun. 
I samma artikel nämns fiender (EU:s), vilka specificeras som alla som vill ha in Tur-
kiet i EU. Uttalandet tillskrivs Giscard d’Estaing. I Buenos Aires-texten refereras det 
till skeppsbrutna, som används metaforiskt, och kåkstädernas invånare, som används 
som negativ jämförelse, samt till peronisterna och ”de peronistiska bossarna”, vars 
placering på negativt-positivt-skalan förstås bestäms olika av olika personer, men de 
kan i alla fall associeras med maktövertagande genom militärkupp. I London-artikeln, 
Peking-artikeln samt i båda New York-artiklarna saknas helt negativa representationer 
av de Andra genom refererande till en kategori.

Negativa framställningar av de Andra genom beskrivningar av en grupp framträder 
i många artiklar. I artikeln om New York från 1987 (”Dold i röken”) finns många 
exempel på beskrivningar av grupper som är negativa. Där finns till exempel ungdo-

8 Detta blir tydligt i en rubrik i DN 22/1 2004: ”Extremislamister klådde upp iranska 
reformförespråkare”, där extrem och islamist associeras med varandra i en ond cirkel, 
positionerat mot reformförespråkare som framställs som den goda sidan i de binära 
oppositionernas värld.
9 Exempelvis Sykes (1985:87) tar upp det klassiska exemplet “terrorist”– “frihetskämpe”, i en 
diskussion om val av ord och hur dessa kan illustrera värdekonflikter och konflikter mellan 
olika ideologier. 
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men (i Virginia) som anlägger mordbränder. Detta kan förstås vara sant om några 
ungdomar, men utgör en hårresande generalisering, såsom det framställs i texten. I 
den andra New York-texten beskrivs ”the Straphangers” negativt. De sägs vara av en 
särskilt ondskefull sort. Dessa ”stropphängare” framställs dock samtidigt som mycket 
mäktiga och får också ett par positiva attribut: de är välinformerade och de uttrycker 
sig väl. Dessutom utgör denna grupp inte en föreställd grupp såsom grupperingar 
som bygger på nationalitet, kön och liknande, utan är en faktisk, medvetet bildad, 
lobbygrupp, vilket gör generaliseringar mindre långsökta. Om man ser Jeltsin som re-
presentant för olika grupper, som exempelvis för ryssar överlag och för kommunister i 
synnerhet (han kallas kommunist i texten), så kan man säga att negativa beskrivningar 
av grupper genomsyrar Jeltsin-texten. De grupper han representerar beskrivs då som 
grymma, maktlystna, hysteriska, oansvariga, amoraliska med mera.  I Gorbatjov-ar-
tikeln beskrivs inga grupper direkt negativt. I Putin-artikeln däremot beskrivs radikal 
islam som ett hot mot såväl kristna som ateister och traditionella muslimer. Något 
som måste ses som negativt, vare sig man ser beskrivningen som befogad eller inte.

I det övriga materialet förekommer relativt många negativa beskrivningar av 
grupper i Managua-artikeln, där ju alla i slutändan framstår som lika goda kålsu-
pare. I början av artikeln beskrivs det nicaraguanska basebollandslaget, som i form av 
landslag kan tänkas symbolisera hela befolkningen, som att det är i en djup kris. Vi-
dare beskrivs en demonstration, och i förlängningen därmed demonstranterna, som 
”ynklig”. Detta är dock ett referat av hur gruppen beskrivs i en nicaraguansk tidning. 
Vi får också veta att den beskrivs som ”en storartad marsch för demokratin” i en an-
nan tidning.  Contrasanhängare och somozister beskrivs som ”fanatiska”, återigen av 
en nicaraguansk tidning. I en annan tidning beskrivs sandinisterna som en mobb, 
meddelas det också. I slutet av artikeln beskrivs oppositionens agerande som ”ma-
nipulation”. Denna beskrivning tillskrivs sandinisterna, vars debatteknik av artikel-
författaren i sin tur också sägs överensstämma med denna beskrivning. I artikeln om 
Jerusalem beskrivs ultraortodoxa judar som att de ”ser arkeologin som ett djävulens 
påfund” och som ”inkräktare”. I London-artikeln beskrivs det brittiska kungahuset 
som att dessas ”aktier åter slagit i botten” (efter en tidigare mycket stor populari-
tet). Om betjänten George Smith kan ses som en representant för gruppen betjänter, 
så beskrivs denna grupp som opålitliga alkoholister. Representativiteten dras dock 
ned av det faktum att den som kallar honom för detta är ”en manlig kollega”, alltså 
förmodligen en annan betjänt. Ytterligare en betjänt, en ”butler”, bryter samtidigt i 
texten mot skråets heliga tystnad. Och en annan av prins Charles närmaste anställda 
sägs i slutet av texten vara anklagad för stöld. Tre representanter för betjänter eller lik-
nande hovanställda beskrivs alltså i slutändan negativt i texten, vilket faller tillbaka på 
gruppen. I Peking-artikeln förekommer inga direkta negativa beskrivningar av någon 
grupp, däremot en hel del insinuationer som jag ska återkomma till. I Buenos Ai-
res-artikeln beskrivs människorna i Buenos Aires som skeppsbrutna. Annars är även 
denna artikel snarare insinuant. I EU-Turkiet-artikeln beskrivs såväl Berlusconi som 
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Putin indirekt som fördomsfulla och kanske till och med rasistiska. Om de såsom le-
dare för var sitt land ses som representanter för folken där (jfr Sreberny 2002:229), så 
beskrivs dessa folk indirekt negativt.

Negativa framställningar av de Andra genom association är närvarande i alla tex-
terna om New York och Moskva. I Gorbatjov-texten är det huvudsakligen sovjetkom-
munismen och kommunismen överlag som framstår som negativa genom association, 
men också Gorbatjov, som personifierar detta i texten såväl som Sovjetunionen som 
region, metonymiserat av Kremls slitna kullerstenar, framstår på detta sätt. I texten 
om New York och södern från 1987, framställs södern överlag som det Andra – på ett 
negativt sätt – genom association. Mer specifikt gäller att arbetande människor där, 
arbetslösa där och ungdomar där associeras med negativa saker. Ord som används är 
ovanligt tråkigt liv, ovanligt tråkig håla, många ovanligt tråkiga färglösa hålor, mental 
ohälsa, låg utbildningsnivå, med mera. New York framstår å andra sidan som hälso-
samt, modernt och problemfritt, det vill säga när staden inte överskuggas av söderns 
problem. Negativa associationer i Jeltsin-texten är (förutom de som redan nämnts 
som beskrivningar av grupper): grymhet, bonapartism, maktlystnad, tyranniska ma-
nér, ivrighet (gentemot reformer, vilket kan ses som bra)10, självkritik, förlora ansiktet, 
politiska misstag, ärelystnad, ohållbar ställning, bli anklagad, orsaka självmord, ånger 
osv. I texten om New York och polletten från 1995 utgörs de huvudsakliga associatio-
nerna av rasism och raskonflikter. Dessa företeelser associeras med new yorkare och 
får kanske antas gälla för folk i USA överlag. Det finns dock i denna text kontraste-
rande associationer, men i slutändan överväger ändå de negativa, vilket kan utläsas 
i slutmeningen som implicerar att frågan är olöst, att diskussionen går vidare, men 
att man inte vet var den kommer att landa. Rasism och raskonflikter uppträder även 
som övergripande associationer i Putin-artikeln, även om de där kläs i mer religiösa 
termer. I denna artikel är det främst Putin som person som associeras med dessa nega-
tiva företeelser, men som ledare för ett land personifierar han hela landets folk (se Sre-
berny 2002:229). Putin framställs vidare, liksom Jeltsin, som en person som är fel på 
alla sätt; en som gör bort sig, en som går över gränsen till vad som ses som anständigt, 
en som inte kan klara av att hålla sig inom det normalas gränser. Han associeras i tex-
ten med vulgaritet, antisemitism, antiislamism, ”bevingade”  uttalanden (i en negativ 
mening), samt med president Nixon och Watergateaffären. Överlag framträder här 
tendenser till ”beskrivningar av det postkommunistiska Ryssland med den kulturella 
förståelsen av österlandet som klangbotten” (Ekecrantz 2002:165), vilket bland annat 
kommer till uttryck i framställningar av hot.

I Managua-artikeln associeras Nicaragua i stort med paranoia, kris, oro, mass-
flykt, svält, ofrihet, våld, omänskliga förhållanden (gäller nicaraguaner i Costa Rica), 
indignation, fanatism, principiell polarisering, misstänkliggörande av personer, 

10 Ivrighet kan ses som barnsligt och därmed inte så bra för en vuxen politiker (se Roosvall 
2002a), men reformer kan ses som bra (se resonemanget om Jeltsin i detta kapitel).
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skvaller och rykten, extrem misstänksamhet och slutligen manipulation. Dessa as-
sociationer äger rum genom sammankopplandet av olika grupper i Nicaragua och 
det genomgripande intrycket att alla är lika dåliga där. I Jerusalemartikeln associeras 
regionen med kulturkollision (en säregen) och över huvud taget strid/konflikt, dock 
inte huvudsakligen en politisk sådan, utan en historisk-religiös. I Londonartikeln as-
socieras London och särskilt hovet där med våldtäkt, panik, hot, skandal, sensation, 
opålitlighet, alkoholism, prostitution och stöld, vilka kan kopplas samman med kri-
minalitet, att bryta mot lagen, vilket i sin tur kan kopplas samman med att bryta mot 
god sed (butlerskråets heliga tystnad) och slutligen pengahunger. I Peking-artikeln 
associeras Peking i stort och delegaterna på partikongressen i synnerhet med lögn. 
Detta manifesteras främst i slutmeningen som diskuterats tidigare, men genomsyrar 
hela artikeln genom insinuationer om att ytan inte överensstämmer med verklighe-
ten. Kristallkronor kan exempelvis ses som en negativ association i ett kommunistiskt 
samhälle. Censur antyds också, liksom påklistrat, inlärt tal. I Buenos Aires-artikeln 
finns en inledande negativ association i form av en vädermetafor: oväder och katastro-
fer. I övrigt associeras området negativt med begravningsstämning och (lätt) resigna-
tion, med ras (ekonomiskt), med kåkstäder, med brist, hyperinflation, låst växelkurs, 
helvete, samt med en ”satkärring”. I EU-Turkiet-artikeln förekommer också en rad 
negativa associationer: bysantinsk akrobatik används inledningsvis för att karaktäri-
sera Erdogans beteende. Bysantinsk är enligt Norstedts svenska ordbok (1999:156) 
något ”som kännetecknar lömska intriger dolda under ett underdånigt och artigt 
(mönster för) uppträdande” och sägs även användas om beteende i mer eller mindre 
politiska sammanhang. Att bysantinsk här formuleras tillsammans med ”akrobatik” 
förstärker den angivna, annars kanske inte så välkända betydelsen, av ordet. Erdogan 
associeras i texten vidare med Berlusconi som både kallas för och i övrigt framstår som 
burlesk. Berlusconi i sin tur associeras med Putin som vidare kopplas samman med 
rasism och hårresande uttalanden. I slutändan associeras Turkiet över huvud taget 
med problem genom formuleringen ”den turkiska frågan”.

Det finns alltså variationer i uppträdande av negativa framställningar av de An-
dra genom beskrivningar av grupper och genom associering/sammankoppling med 
grupper. Behandlingen av vissa grupper i texterna utgör definitivt exempel på nega-
tiva framställningar av de Andra. Andra grupper, i samma text, kan dock samtidigt 
användas som oppositioner och därmed associeras med positiva värden, som till ex-
empel hälsa i New York-artikeln från 1987. Alla USA-medborgare är i det fallet inte 
Andra på samma sätt. Där finns de ”riktiga” Andra i södern, kring vilka alla negativa 
drag gaddar ihop sig, och där finns New York-borna, beskrivna i positiva termer, men 
samtidigt, genom den nationella koppling till södern som klart uttrycks i texten, upp-
trädande som de Andra i relation till de föreställda svenska läsarna. Överlag skiljer sig 
texterna åt när det gäller region. Sovjet/Rysslands-artiklarna uttrycker mera negativa 
framställningar av de Andra relaterat till individer, nämligen de politiska ledarna, som 
både genom sin position och på en symbolisk nivå representerar det ryska folket. 
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USA-artiklarna uttrycker mer negativa framställningar av de Andra kopplat till speci-
fika grupper inom nationen, men inte i samma grad gällande alla USA-invånare som 
en grupp (även om detta också impliceras). Artiklarna kan ses som delar av, uttalande 
delar av, representerande och rekonstruerande diskurser om USA och om Sovjetunio-
nen/Ryssland. Dessa diskurser kan betraktas såsom Peo Hansen i ”Europeans only” 
betraktar diskurser om Europa. Hansen (2002:28), som lånar delar av resonemanget 
från Foucault (1971:27), skriver om dessa diskurser att man inte kan förvänta sig att 
de kommer att avslöja universaliteten hos Europas mening eller europeisk identitet 
utan snarare: ”brings to light the action of imposed rarity, with a fundamental po-
wer of affirmation”. Den påtvingade ovanlighet – med fundamental bekräftelsemakt 
- som kopplas till Sovjet/Ryssland framstår på ett övergripande plan som mycket värre 
och som att den har ett mycket starkare grepp än den som kopplas till USA. Detta 
gäller framför allt texterna från sovjettiden (1987), men Putinartikeln visar upp starka 
likheter med dem. 

I slutändan skulle jag vilja lägga till en praktik för negativa framställningar av de 
Andra: negativ beskrivning genom (självbelåten) insinuering. Kanske kan man se detta 
som en del av eller som en modifiering av negativ beskrivning genom association, 
men den finns där och den skiljer ut sig genom just ett insinuerande drag som ger tex-
ten som helhet en särskild ton och ofta  – verkar det som – ett särskilt förhållningssätt 
till sanning (se vidare under rubriken Sanningsattityder). Insinuationerna förekom-
mer till exempel, som redan antytts, i Pekingartikeln, där insinuationer om det aparta 
i att ha en kommunistisk kongress i ”lyxiga” omgivningar (kristallkronor och kypare) 
med ”lyxiga”  inslag (te och varma handdukar) florerar. Därmed inte sagt att omgiv-
ningarna inte är lyxiga, det är de säkert. Frågan är varför de framhålls. Inga liknande 
påståenden förekommer om några andra kongresser, som till exempel den tyska kon-
gress som refererats tidigare (se kap. 4). Miljön och omgivningarna blir aldrig något 
som kommer upp till ytan i dessa artiklar. Det gör de däremot i Gorbatjov-texten 
från 1987. Ytterligare en kommunistisk företeelse, alltså. I Kina-artikeln insinueras 
det dessutom kraftigt i slutet om mannen som står och ljuger – det är så det måste 
förstås – under banderollen. Intressant, visst, men varför den insinuanta tonen. Den 
konstruerar en blick från ovan. Vi ser ner på, men har ändå ett distanserat överseende 
med Dem. I artikeln från Buenos Aires insinueras apati. Det är beskrivningarna av 
hur ”ingen bryr sig”, hur ”ingen visar det bittersta intresse”, hur talkörerna har ”upp-
hört”, och så vidare. Alla dessa uttalanden är kopplade till specifika kontexter, men 
insinuerar tillsammans med artikelns slutmening, om hur det är bättre att gifta sig 
med ”satkärringen” än att ha henne till dödsfiende, att apati råder. Detta får artikel-
författarens beskrivning av tillståendet i landet som ”lätt resignation” att framstå som 
mild i jämförelse. Även Putin-artikeln är insinuant. Där antyds att man i princip inte 
kan lita på något Putin säger, eftersom sanningen bara kommer fram när kamerorna 
inte är på (se vidare i avsnittet Sanningsattityder). Insinuationer kan också återfinnas 
i slutmeningen i New York-artikeln ”Dold i röken” där det antyds att folk i USA, eller 
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åtminstone i Södern, gör vad som helst för pengar. Efter en ganska seriös genomgång 
av eventuella tragiska bakomliggande orsaker till bränderna, landar man i slutändan 
alltså i denna insinuation. Det var nog möjligheten att tjäna 3,35 dollar i timmen 
som frivillig brandman, som var den verkliga bakomliggande orsaken. I artikeln från 
London insinueras det vilt om lögner. Det går utifrån beskrivningarna av de olika 
betjänterna uppenbarligen inte att lita ett skvatt på någon av dem. Allt de säger bör 
tydligen tas med en hel skopa salt. Detta gör det svårt att över huvud taget få ut något 
annat än förakt av artikeln. I USA och London – återigen kan liknande mönster kon-
stateras för dessa två nordvästliga platser – är insinuationerna kopplade till specifika 
grupper. I Peking och Sovjet/Ryssland är de kopplade till de som styr länderna och 
symboliserar dem. I Buenos Aires är de kopplade till alla. Motsatser sätts upp och vägs 
emot varandra, men ingen av dem framstår i slutändan som bra. Samma sak gäller för 
det likaledes latinamerikanska landet Nicaragua. Där är alla lika goda kålsupare. I det 
fallet uttrycks detta klart och tydligt, snarare än med insinuationer. Retoriken som 
kan kopplas till dessa två latinamerikanska länder motsvarar en av de former som Bar-
thes (1969:252) listar som mytens huvudsakliga retoriska former: varken-eller-ismen. 
I varken-eller-ismen flyr man från den outhärdliga verkligheten genom att förminska 
den till två motsatser. Två motsatser vägs mot varandra och båda förkastas. I den 
märkliga jämvikt som skapas – en dålig form av jämvikt, skulle man kanske kunna 
säga, på samma sätt som Said (1978/2000:326) talar om en dålig form av tidlöshet 
– så finns inga val; det är bara att acceptera sakernas tillstånd. Varken-eller-ismen kan 
också anas i den artikel om Guatemala, som kort refereras i kapitel 4, där alla de pre-
sidentkandidater som nämns framställs som icke lämpliga kandidater på olika hårre-
sande sätt. Liknande praktiker pågår också i en artikel om det tillika latinamerikanska 
Venezuela, vilken refererades som exempel på Kommentar i kapitel 4. I Venezuela 
pendlar opinionen mellan ”hopplöshet, fanatism och raseri”.

I varken-eller-ismen, med sin alla-är-lika-goda-kålsupare-filosofi, finns liten 
plats för framhållande av kön. Kön framhålls snarare i samband med att det ena vär-
deras högre än det andra när de vägs mot varandra, vare sig det sedan sker implicit 
genom naturliggörande av mannen som norm, eller mer explicit genom multipla exo-
tiseringar. I artikeln från Argentina finns inga verkliga kvinnor med, men när en av de 
dåliga sidorna ska karaktäriseras används termen ”satkärringen” för detta. Att allt är 
lika uselt förhindrar inte att (nid-)beteckningar för kvinnor används för att visa på nå-
gons eller någots uselhet. I beskrivningarna av läget i Nicaragua förekommer nicara-
guanska kvinnor i traditionella roller som ”mödrar”, vilka framstår som maktlösa. En 
amerikansk kvinna förekommer också i sin (högt uppsatta) yrkesroll. Även hon fram-
står som relativt maktlös då ingen, enligt texten, vet vem hon är. Hon spelar rollen 
som narr i ett spektakel, där berusade människor som fullständigt struntar i henne, 
beskådar hennes framträdande. I de övriga texterna med tids- och platsbestämmande 
överrubriker förekommer också relativt få kvinnor och inga av dem uppträder som 
huvudpersoner. Den relativt höga förekomsten av kvinnor i På plats-narrativer ska 
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alltså inte tas som intäkt för att kvinnor behandlas som män behandlas i diskursen. 
De bara förekommer då och då i dessa i allmänhet relativt långa texter. I den ena 
Moskva-artikeln från 1987 förekommer kvinnor endast i form av fruar och i histo-
riska återblickar som ger samtidens händelser en exotisk inramning, och då i form av 
överklasskvinnor. I den andra artikeln från Moskva samma år, den om Jeltsin, före-
kommer inga kvinnor alls. När Jeltsin ska dras ned i diskursen, görs detta dock på sätt 
som påminner om hur kvinnor brukar framställas i medierna. Inte heller i artikeln 
om New York och södern i USA från 1987 förekommer några kvinnor. Där förekom-
mer inte heller explicit några män, men termen ”brandmän”, implicerar ändå män-
nens närvaro. Frånvaro av angivande av kön brukar dessutom innebära att män åsyf-
tas. En liknande frånvaro av nämnande av kön karaktäriserar den andra artikeln om 
New York, den som handlar om tunnelbanepolletten 1995. Etniska och klassmässiga 
uppdelningar florerar dock. Ordet ”talesman” implicerar samtidigt männens närvaro, 
liksom – återigen – det faktum att kön inte nämns. I den andra artikeln från 1995, 
den från Jerusalem, förekommer inga kvinnor, men väl en rad enskilda män, varav en 
spelar rollen som huvudperson i artikeln. I London-artikeln, från 2002, förekommer 
såväl kvinnor som män, men en av kvinnorna är död och den andra förekommer bara 
med ”sina läppar förseglade”. Båda är alltså i högsta grad tysta. Männen i artikeln 
är många, men är alla misstänkliggjorda på olika sätt och de flesta av dessa mäns 
homosexualitet framhävs samtidigt som de i diskursen dras ned på samma sätt som 
brukar göras med kvinnor. I artikeln från Peking från samma år förekommer endast 
en kvinna och hon kallas för ”den stackars talaren”. Flera män förekommer, högt upp-
satta politiker och andra. Ingen av dem är det synd om. I artikeln från Moskva 2002 
förekommer inga kvinnor alls. Däremot förekommer flera män, främst Putin, textens 
huvudperson. I Turkiet/EU-sammanhang finns en kvinna implicerad då det beskrivs 
att Berlusconi kanske kommer att berätta om någon turkisk skönhet som han varit 
förälskad i någon gång i sin ungdom. Annars förekommer inga kvinnor i denna text, 
som däremot vimlar av mäktiga män. Vissa märkliga och utgörande hot (Berlusconi, 
Putin och Erdogan), andra bara allmänt mäktiga politiker (västeuropéerna). 

Formen. Rubrikkonstruktionen och diskurstyperna 
Vad kan man säga om relationen mellan form och mening, mer specifikt, i den här 
fokuserade rubrikformen och de efterföljande texterna? Ett antagande om att denna 
rubrikform är särskilt signifierande för den plats och den tid som blottas i rubriken, 
att den används för att föra fram vad som ses som typiska nationella kvaliteter och 
teman, togs som utgångspunkt för denna studie. Detta betyder dock inte att texterna 
behöver vara negativa på något sätt, eller behöver innehålla negativa framställningar 
av de Andra på olika sätt. Men det gör de. De fokuserar väldigt mycket på olikheter 
och de framhäver negativa drag, bland annat i jämförelser med andra tider. Om det 
var värre förr, så nämns detta gärna, så att artikeln kommer att handla om negativa 
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företeelser, även om händelserna i textens nu inte framställs som negativa. Inte bara 
ämnen kan utgöra en grund för negativa framställningar av de Andra, också narrati-
ver i sig kan fungera som grund för detta (Boréus aa s 49). Alla texter har ämnen, men 
alla texter har faktiskt inte narrativ struktur. Många av de texter som undersöks här 
har narrativ struktur. Alla På plats-narrativerna har, som hörs på namnet, narrativ stil. 
De fungerar kronologiskt, är relativt målande och beskriver omgivningar och/eller 
personer med adjektiv. Kommentarernas stil är analyserande, kommenterande och 
distanserad. De talar ofta om saker som exempel på eller illustrationer av andra saker 
och är värderande. Samtidigt utgör de långa texter och därmed ges plats för ett visst 
mått av narrativ stil. Samma sak gäller den enda Lägesrapport som är inkluderad i 
detta delmaterial. Den är ovanligt lång för att vara en Lägesrapport, även relativt lång 
för att vara av den sammanfattande varianten, och ger därför plats för ett visst mått av 
narrativt, kronologiskt berättande. Annars är Lägesrapportens stil kortfattad, i längre 
texter sammanfattande av olika meddelanden (…”samtidigt…”) och kan vara upp-
följande av tidigare händelserapporter. 

Narrativer inte bara binder samman händelser, utan karaktäriseras också av att de 
beskriver de människor som är inblandade i händelserna (Boréus aa s 49). Reportaget 
som genre kan beskrivas på ett liknande sätt: ”[d]et som fokuseras och gestaltas är/…/
platser, människor och, osynligt för kameran, stämningar och annat som förbinder 
platsen och människorna med vidare historiska, kulturella eller andra sammanhang”  
(Ekecrantz 2002:155). Detta är typiskt för På plats-narrativerna och gäller alla de 
exempel på denna diskurstyp som dyker upp under den tids-och platsbestämmande 
överrubriken. Kommentarerna mer analyserar än beskriver personer och händelser, 
vilket avviker något från narrativen, men är ändå närliggande genom det faktum att 
man över huvud taget ägnar mycket uppmärksamhet åt dessa aspekter i Kommen-
tarerna. Den Lägesrapport som uppträder under tids- och plats-bestämmande över-
rubrik innehåller, helt enligt sin diskurstyp, inte i lika hög grad beskrivningar (eller 
för den delen analyser) av personer, som de andra artiklarna i detta delmaterial, men 
arbetar ändå  för att karaktärisera såväl platsen som de olika folkgrupper som före-
kommer.

Vissa roller kan vara mer eller mindre kopplade till narrativer och därmed bidra 
till negativa framställningar av de Andra (eller positiva för den delen). I de fall som 
undersökts här menar jag att den narrativa strukturen i sig, liksom dess samspel med 
andra aspekter av de aktuella diskurstyperna, bidrar till de negativa framställningarna 
genom associationer/sammankopplingar, eftersom de inbjuder till målande beskriv-
ningar och på det sättet i sig är associativa. Och såvida man inte tycker att exotise-
ring är positivt, så kommer dessa beskrivningar förmodligen att nödvändigtvis vara 
negativa för de beskrivna grupperna i slutändan. Detta resonemang gäller framför 
allt de texter som är av På plats-narrativens typ. I de texter som är Kommentarer 
borde distansen hämma exotisering och över huvud taget stereotypa negativa fram-
ställningar av de Andra, men så är alltså inte fallet. På samma sätt borde Lägesrap-
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portens knapphet stävja dylika praktiker, men gör det bara relativt till På plats-nar-
rativerna. Vad som sammanbinder dessa olika typer här är ju dock överrubriken och 
de förväntningar på särskilt signifierande uttalanden om tid och plats, som impliceras 
där. Dessa uttalanden visar sig i slutänden vara negativa. Trots de möjligheter till posi-
tiva beskrivningar som tycks ges, även i de målande på plats-narrativerna, verkar hela 
utrikesjournalistikens underliggande annanhetskonstruerande och vi-skapande funk-
tion i dessa artiklar som särskilt typifierar olika platser i världen för oss här i Sverige, 
framträda i kvadrat: ”så här är de, nu har vi slagit fast det, så där är inte vi, nu har 
vi slagit fast det, de är negativa, vi är positiva”. Denna relation mellan de och oss är 
förvisso inte förvånande; de binära oppositionerna brukar ha en prioriterad sida och  
beskrivningsmakten ligger här dessutom helt i vi-gruppens händer. Det förekommer 
dock såväl avvikelser från detta som gradskillnader i framhävandet av skillnaden, som 
ju redan diskuterats, i utrikesjournalistikens diskursordning. I de plats- och tidsbe-
stämmande överrubrikerna och deras texter finns dock inga spår av sådana avvikelser 
och en relativt liten variation i graden av ”dålighet”  förekommer. I den variation som 
ändå finns uppträder dessutom mönster som avslöjar att såväl skillnad i stort, som ne-
gativa framställningar av de Andra mer specifikt, framträder på olika sätt i skildringar 
av länder från olika regioner, samt att dessa mönster kan kopplas till öst-väst respek-
tive nord-syd på en sorts utvecklingsgeografisk skala. 

Vad som är mest framträdande i det material som studerats här är i huvudsak en 
stereotypisk förutsägbarhet gällande framställningar av öst och väst, av Sovjetunio-
nen/Ryssland och av USA som gäller såväl före som efter det kalla krigets slut. Vissa 
skillnader förekommer dock över tid. Dessa diskuteras i det följande. 

Tidningarna och tidskontexten
Antalet artiklar med överrubriker som anger både tid och plats är relativt få i mitt ma-
terial. Alla de som uppträtt under den undersökta veckans utgivning av de fyra/fem 
tidningarna finns redovisade här. Dock ser det ut som att artikeltypen dyker upp rela-
tivt frekvent i DN; fyra av veckans sju dagar 1987, två dagar 1995 och tre dagar 2002. 
I SvD finns en dylik artikel med år 2002. Svenska Dagbladet har annars år 2002 en 
ny typ av artikel som alltid inleds med semirubriken ”För övrigt…” och som till stilen 
liknar de med rums- och tidsbestämmelse i rubriken. Där finns också ett antal artik-
lar som vinjetteras ”Perspektiv/Tyskland”, ”Perspektiv/Kina”  och liknande. Artiklar 
som söker visa på vad som är typiskt för en plats (och en tid) finns det alltså fler av 
i materialet, men de tids- och rumsbestämmande rubrikerna sticker fortfarande ut 
genom att det särskilda signifierandet signaleras i rubriken. På så vis kan inget tvivel 
råda om att det som sägs och visas i artikeln är typiskt för regionen och för den tid 
som behandlas i texten.

Att tala om årtalsmässiga skillnader för artiklarna med rums- och tidsbestäm-
mande överrubriker kan tyckas tveksamt då materialet är så pass begränsat. Det före-
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kommer förstås en massa andra artiklar om andra länder de återstående 51 veckorna 
de utvalda åren, samt under alla 52 veckorna under alla de år som placerar sig före, 
mellan och efter nedslagen. Vad som avtäcks här är utsnitt. Indikationer ges på vad 
som lyfts fram som typiskt för några olika regioner de utvalda åren samt hur detta 
typiska framställs. Det som framträder är därmed en tämligen god bild av hur denna 
typ av artiklar som länge varit ett frekvent inslag i DN ser ut vid olika tidpunkter

Att två av de fyra artiklarna 1987 behandlar Sovjetunionen och en USA över-
ensstämmer väl med samtidens dominerande politiska kontext. Kalla kriget var fort-
farande ett faktum, men förändringar i Sovjetunionen genom Michail Gorbatjovs 
politik och kanske framför allt uttalanden hade en tid varit på tapeten. USA:s närvaro 
kan dessutom urskiljas även i den fjärde artikeln från 1987, den om Nicaragua. Nica-
ragua var ett hett politiskt område på slutet av 80-talet. 1995 förekommer ytterligare 
en artikel om det i materialet i stort mycket populära USA samt en om Jerusalem, 
som också är en vanlig nyhetsplats på utrikessidorna (se även Steinick 2004). 2002 
är rapporterna mer spridda. Här finns London i Europa, Peking i Östasien, Moskva 
i Europa/fd Sovjetunionen, Buenos Aires i Sydamerika samt en EU-baserad artikel 
som till stor del behandlar Turkiet, ett land som befinner sig både i Europa och Asien 
och som brukar räknas till Mellanöstern. Denna spridning är helt i linje med den 
ökade internationaliseringen av materialet i stort detta år. Det kan dock oberoende 
av tidpunkt konstateras att Sovjet/Ryssland på ett övergripande plan framstår som 
mycket värre än USA. Detta gäller framför allt texterna från sovjettiden (1987), men 
Putinartikeln visar också upp starka likheter med dem. Den polarisering mellan USA 
och Sovjetunionen som rådde 1987, då kalla kriget fortfarande pågick och då Sovjet-
unionen sågs som det största hotet mot Europa har idag förändrats, men stora likhe-
ter i beskrivningarna kan ändå ses när man jämför 1987-texterna med den om Putin 
från 2002. Annars har rollen som det största hotet mot Europa på senare tid tagits 
över av islam (Hansen 2002:175). I mitt material aktualiseras detta tema dels i Putin-
artikeln där Putin hetsar mot muslimer, dels i halvmåneartikeln om Turkiets eventu-
ella inträde i EU, där Putin dyker upp igen och på något sätt illustrerar hotet genom 
association. Det gamla och det nya hotet står på samma sida. Det gamla hotet är inte 
längre lika farligt, men definitivt lika galet som förr. Det nya hotet är mycket farligare 
genom presuppositioner som associerar till händelser där islam givits en central roll i 
medierapporteringen de närmast föregående åren.

Att det förekommer två artiklar med tids- och platsbestämmande överrubrik om 
muslimer/islam år 2002 (båda gångerna som problem) kan tänkas vara signifikativt. 
Religion har aktualiserats i samhällsdebatten, och detta gäller först och främst islam. 
Ofta görs kopplingar mellan islam och negativa värderingar eller företeelser, personi-
fierade av nutidens monster vid världens ände som till exempel Usama bin Ladin och 
Saddam Hussein. Inte sällan nämns islam och terrorism i samma andetag och anta-
ganden görs om att bombrapporteringarna ökat drastiskt i utrikesjournalistiken efter 
den 11:e september 2001. Detta manifesteras inte i mitt material. Diskurstypen Ka-
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tastrofhändelserapport, där bombrapporter i regel förekommer, har hållit en konstant 
andel av materialet vid de tre nedslagsåren (8–9%). I mitt material ingår exempelvis 
många bomb-rapporter från 1987. En väsentlig skillnad är dock att de vid denna tid-
punkt inte tolkades i termer av terrorism. Ordet var inte på tapeten på det sättet då. 
Inte heller nämns religion annat än i relation till Nordirland. Katastrofhändelserap-
porter om bomber i muslimska områden, som i vissa fall riktas mot amerikanska mål, 
förekommer dock.

Något annat som sticker ut år 2002 är analyserna av regionspecifika sätt att tala, 
sätt att utrycka sig, särskilt relaterat till sken och verklighet, som utkristalliserar sig 
i tre av de fem artiklarna. Det är alltså fråga om ett slags metadiskurser, där diskus-
sioner diskuteras. Såväl i Peking som i Moskva dissekeras det regionala och i dessa 
fall även politiskt specifika – nämligen kommunistiska – sättet att tala särskilt noga. 
I Peking är man på en kommunistisk partikongress och i Moskva aktualiseras den 
kommunistiska vokabulären genom att Putins uttalande definieras som ”typisk KGB- 
och förbrytarjargong”. I EU-artikeln är det Berlusconis uttryckssätt som kommente-
ras mest ingående. Berlusconi ska då förmodligen snarare ses som italienaren än som 
EU-politikern. Berlusconi associeras ju i texten också med ryssen Putin, vars märkliga 
uttalande också nämns. EU-politikers tal kommenteras också, men dessa är från olika 
länder och associeras vidare kanske starkast med partifärg (främst kristdemokrater).

Förutom dessa kommentarer, dessa metadiskurser, kommenteras 2002 också 
”hovskandalen” i London och läget omedelbart efter den ekonomiska krisen i Ar-
gentina. Så förutom de hemska jargongerna i Peking och Moskva och de lite mindre 
hemska jargongerna i EU illustreras världen med dekadens och förfall. I detta per-
spektiv ser världen i rapporterna från 1987 och 1995 relativt stabil ut. Jeltsin-artikeln 
måste undantas från detta, men den indikerar samtidigt att det onda finns på ett stäl-
le, till och med i en enda person, vilket förstås gör det lättare att hantera. Samtidigt 
finns stora likheter mellan till exempel Peking-artikeln från 2002 och den artikeln om 
Moskva som handlar om Gorbatjov från 1987; kontrasterna mellan lyx och dogma-
tism, mellan det ytliga skenet och den sjabbiga verkligheten. Detta är dock mycket 
tydligare uttryckt i Peking-fallet. Kontrasterar kanske tarvligheten överlag 2002 mot 
högre förväntningar än 1987? Eller har stilen bara blivit mer cynisk? Insinuationerna 
verkar i alla fall dugga tätare i artiklarna från 2002 än i dem från 1987 och 1995. 
I Peking-artikeln, i Buenos Aires-artikeln, i båda de artiklarna där Putin uppträder 
och även i London-artikeln insinueras det friskt om lögner, om apati (Buenos Aires), 
om kriminalitet och om sexualitet. Insinuationer förekommer dock även 1987 i New 
York-artikeln där slutmeningen antyder att amerikaner gör vad som helst för pengar, 
till och med anlägger bränder. I övrigt är de negativa beskrivningarna och associatio-
nerna mer rakt på sak 1987 och 1995. Inte mindre negativa, men mindre självbe-
låtna. Kanske öppnar ökningen av den uttalat subjektiva stilen, som kan konstateras 
framför allt 2002, för insinuationer.

1995 som här hamnar lite mittemellan – dels genom att faktiskt tidsmässigt pla-
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cera sig mellan 1987 och 2002, dels genom att det inte finns fler än två artiklar med 
tids- och rumsbestämmande rubriker från detta år – vad kan man säga om detta år? 
New York-artikeln om rasism i prissättningen för kommunala färdmedel utgör i viss 
mån en metadiskurs, då en diskussion om prisfrågan refereras och kommenteras. Det 
är dock bara en liten intressegrupps uttalanden som kommenteras och i övrigt fram-
står artikeln som mindre frossande i analysen, men detta kan förstås bero mer på den 
plats som beskrivs än den tidpunkt som då texten blir till. Jerusalem-artikeln är inte 
heller särskilt frossande, vilket i det fallet kan kopplas samman med artikelns diskurs-
typ, som är en ovanligt lång och utvecklad Lägesrapport. Skillnaderna mellan årtalen 
motsäger i viss mån min idé om att man 1995 skulle se den pågående omdefinitionen 
av världen efter kalla kriget på utrikessidorna i form av ändrade diskurspraktiker. Åt-
minstone tyder inte diskurspraktiken i relation till artiklar med denna typ av överrub-
rik på att någon särskild omdefinition skulle pågå just då. Det är färre inslag av denna 
nationsdefinierande typ 1995 än 1987 och de som finns är inte särskilt utförliga, jäm-
förelsevis. 2002 däremot brakar det lös fullkomligt. Världen är större, mer splittrad 
och mer svårtolkad. Dessutom verkar den vara sämre. Så vad de förändrade gränserna 
och sätten att tänka efter kalla krigets slut inte riktigt åstadkom i utrikesjournalistiken 
i denna form, det åstadkom rädslan efter den 11:e september 2001. Först efter det att 
något konkret hände inte bara i Europa, som på slutet av 80- och början av 90-talet, 
utan även i USA, som 2001, kom denna skillnad i diskurspraktiken till uttryck på 
utrikessidorna i svenska tidningar. Johnsson (2001:82) skriver att ”[i] fråga om ny-
hetsvärden har CNN sedan ett tiotal år fungerat som en spegel för alla nyhetsvärden. 
Det betyder att en händelse bara med svårighet kan bli en nyhet så länge den inte har 
anpassats till tevebolagets mall”. När svenska medier rapporterar om mordet på Sveri-
ges utrikesminister Anna Lindh, med efterföljande minneshögtid och rättegång hös-
ten 2003 och vintern 2004 är det som en illustration av denna idé, som om nyheten 
inte får värde förrän man kan visa vad utländska och allra helst amerikanska medier 
rapporterat om den. Ständiga kommentarer rakt in i kameran om detta, ständiga små 
rutor vid sidan om de andra artiklarna om detta! 

Jag har tidigare karaktäriserat Nordamerika/USA, Mellanöstern och Nordafrika 
samt (fd) Sovjetunionen som den svenska utrikesjournalistikens epicentrum. Dessa 
regioner förekommer även relativt flitigt i överrubriksmaterialet, där även det annars 
så marginaliserade Sydamerika samt regionen Centralamerika och Västindien dyker 
upp. Idémässigt verkar dock USA fungera mer som epicentrum här, än vad de två 
andra regionerna gör, då USA i texterna mer har problem än är problem och då om-
definitionen av världen efter det kalla kriget verkar ske på allvar först då USA har 
problem utifrån den nya världsordningen. (Fd) Sovjetunionen är problem för Europa 
däremot, liksom Mellanöstern och Nordafrika. Detta blir tydligt i EU/Turkiet-arti-
keln, men också i andra artiklar från regionen, vilket gåtts igenom i kapitlet ”Bilden i 
texten, texten i bilden”. 
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Sanningsattityder
Liksom i van Dijk’s (2002:33) redogörelse för ”the New Racism”  representeras de 
Andra i överrubrikmaterialet inte som biologiskt underlägsna utan som olika (”dif-
ferent”).11 Och denna konstruktion av skillnad är till övervägande del diskursiv, även 
om den har materiella konsekvenser. De analyserade artiklarna är alltså inte rasistiska 
i traditionell mening, men de fokuserar onekligen på skillnad, även på abjektsnivån 
ibland, så de skulle kunna ses som delar av den större nya rasism-diskurs som van 
Dijk talar om. Allvaret i denna eventuella tillhörighet, med de materiella konsekven-
ser som den kan tänkas orsaka, är beroende av texternas attityd till sanning. Det finns 
överlag ett sanningsanspråk hos journalistiken, ett sanningsanspråk som ger den makt 
och effekter i samhället (se Ekecrantz & Olsson 1994:27). Texterna kan dock upp-
visa olika attityder till sanning, såväl som till säkerhet. Hur säker är texten på att det 
som står i den är sant? En av texterna diskuterar explicit sanning redan i rubriken: ” I 
Nicaragua har sanningen två ansikten”. Här finns även en implicit referens till lögn, 
som förstärks i brödtexten, där möjligheten att två sanningar skulle kunna existera 
samtidigt förnekas. Det framstår snarast i slutändan som att båda dessa sanningens 
ansikten i själva verket är lögnens ansikten – lögnen kan uppenbarligen ha flera ansik-
ten – och att de är lika goda kålsupare båda två. I denna kontext, där det beskrivs hur 
svårt det är att få fram sanningen, finns det dock inga indikationer på att texten i sig 
skulle kunna vara något annat än den enda sanningen. Alla uppgifter om problemen 
med sanning i Nicaragua framstår som helt säkra. Även frågan ”Vem talar sanning?” 
får faktiskt ett svar i texten. ”Ingen” talar sanning, enligt texten. Sanningen – den 
enda sanningen – ligger istället ”någonstans mitt emellan”. Samma bergsäkra attityd 
gäller i artikeln om Argentina, där ingen försiktighet iakttas i relation till uttalanden 
om att före den ekonomiska krisen var Argentina rena himmelriket, medan det efteråt 
blivit ett helvete. Inga utrymmen för tolkningar lämnas i texten, trots att den är något 
motsägelsefull i sina beskrivningar av tillstånden i landet. Har det gått från himmel 
till helvete till lätt resignation? Det är ju vår i luften ”på mer än ett sätt” och man ”la-
par sol i Borgesparken”, medan kåkstäderna nämns i förbifarten. Hur som helst visar 
ingen ”det bittersta intresse för presidentvalet i mars”. Det kan vi i alla fall vara säkra 
på. Avslutningsvis sägs att peronisternas ”sensmoral” som de velat inpränta i väljarna 
och som har att göra med att inga andra partier ska komma helskinnade ur sin reger-
ingsperiod ”tycks” ha tagit skruv. Detta är en tolkning. Inga alternativa tolkningar 
anges, utan textens tolkning förstärks av ett uttalande av ”mannen på gatan”.

Här finns också metadiskurserna i artiklarna om Peking och Moskva 2002, där 
sättet att tala på dessa båda platser diskuteras, vilket implicerar att det är något spe-
ciellt med hur man uttrycker sig och även i samband med detta hur man uppfattar 
saker där; att man skulle kunna uttrycka sig på andra sätt där och även uppfatta saker 

11 van Dijk talar här om minoriteter, och inte explicit om de Andra.
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annorlunda, medan det inte finns några antydningar alls om att samma sak skulle 
kunna gälla för hur man uttrycker sig här, i tidningarnas hemland. Det finns ingen 
osäkerhet i attityden till den egna utsagan, den framstår (som vanligt) som odiskuta-
bel, som en rapport, och detta gäller även dessa två texter som är Kommentarer och 
innehåller analyserande och värderande drag. Direkta referenser till sanning/lögn i 
Peking-artikeln är beskrivningen av gruppdiskussionerna på partikongressen som de 
”så kallade gruppdiskussionerna”, utsagan att ”[g]enom att upprepa nyckelfraserna vi-
sar de att de läst den eller åtminstone läst sammanfattningen”, vilket implicerar försök 
att dölja sanningen samt slutmeningen ” ’Diskussioner, nej det har vi i små grupper, 
inte här’, säger han stående under ett baner som ändå förkunnar att här pågår grupp-
diskussioner för delegaterna från Jiang-su”. I Moskva-artikeln anknyts tveksamheter 
till sanning och säkerhet främst till Putin som person och som representant för höga 
sovjetpolitiker. Putins ”grova groda” var ”antagligen” avsedd som ett skämt. Här finns 
alltså utrymme för tolkning, liksom i beskrivningen av att de ”etniskt laddade” orden 
”kan tolkas” både antisemitiskt och antimuslimskt. Tolkningen görs dock i texten 
enligt min mening. ”Skämtet” möttes av ”generad tystnad från den församlade världs-
pressen”. Så är det rimligt att agera. Omedelbart efter rapporten om denna reaktion 
kommer påpekandet om möjligheten att tolka orden både antisemitiskt och antimus-
limskt. Några andra tolkningar anges dock inte. Det är dessa tolkningar som dröjer 
sig kvar. Senare i texten återges hela citatet, avslutat med inramningen ”sade Putin 
ordagrant”. Här finns inget utrymme för tveksamhet. ”Ordagrant” sade han så, vill 
man påpeka (är de andra citaten inte ordagranna?). Relevansen hos Putins uttryck 
och tolkningen av det som rasistiskt och som ett uttalande att bli generad av, sna-
rare än att skratta åt, förstärks vidare av utsagan att ”uttalandet kan läggas till Putins 
samling av bevingade uttryck” av vilka det också ges ett mycket målande exempel. 
Så tolkningen är sammanfattningsvis sann och säker. Putin och hans likar talar dock 
inte sanning: ”Uttrycken ger en intressant inblick i hur snacket kan gå i Kreml när 
TV-kamerorna inte är på”. I Kreml sägs alltså en sak offentligt, men en annan privat 
och det utgås självklart ifrån att det är det privata/icke-offentliga som motsvarar den 
enda sanna åsikten hos personen ifråga (jämför Andén-Papadopoulos 2003:28, 128). 
Detta understryks vidare av jämförelsen med smyginspelande uttalanden av Nixon 
från Watergate-affären. Men Putin har ju inte sagt något i smyg. Hans uttalande gjor-
des på en presskonferens. Jag menar att jämförelsen med Nixon såväl som påpekandet 
om hur snacket kan gå i Kreml när inte TV-kamerorna är på, ytterligare drar ned 
Putin här. Han har inte bara sagt något hemskt, utan det impliceras också att han 
försökt hålla sina verkliga åsikter hemliga. Avslutningsvis konstateras att det faktum 
att ”omskärelsevitsen” drogs offentligt ”nog” var ett misstag. Denna lilla osäkerhet i 
orsaken till uttalandet i texten uppvägs av den känsla av att sanningen kommit fram, 
som genomsyrar artikeln.

Även texten om Turkiet och EU från 2002 ger uttryck för en metadiskurs, där 
diskussionen kring EU:s framtid diskuteras. Denna diskurs framställs dock inte som 
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signifikativ för ett enskilt land och heller inte riktigt för EU som helhet, men som 
att den uttrycks olika i olika länder, implicit på grund av hur man beter sig i dessa 
länder. Här finns också sammankopplingar av vissa länder, som inte direkt har med 
sanningsattityder att göra, men det är ändå klart att vissa länder, via de personer som 
personifierar dem – Italien och Ryssland och i förlängningen genom association Tur-
kiet – framställs som att deras uttalanden såväl som deras uppträdande bör ifrågasät-
tas. I övrigt sticker denna text ut något från de andra genom sin inte lika bergsäkra 
sanningsattityd. Där finns en del ”kansken”: ”[k]anske har Erdogan en chans att få 
ett uttalande om ett framtida ’rendez-vous’ – kanske under vissa förutsättningar. Kan-
ske blir detta schackrande om Turkiet toppmötets största fråga” (mina kursiveringar). 
Och när ”Danmark leder Estland in i EU flyger nog tanken ända till legenden om hur 
Dannebrogen föll ner från himlen till danskarna 1219” (min kursivering). ”Nog”. 
Varför tanken skulle flyga dit förblir dock oklart för mig. I kombination med denna 
möjliga glidning i hur tanken kommer att flyga, så framställs det som säkert att ”Dan-
mark vill ge bilden av ett stämningsfullt ögonblick när Europa förenas på Amager 
under den blå fanan med de gula stjärnorna”. Spekulationerna om Berlusconi – att 
han ”antagligen” kommer att berätta om ”hur han i sin ungdom varit förälskad i en 
underbar turkisk skönhet” – vilket sticker ut i den politiska kontexten – framstår i 
slutändan på ett liknande sätt som säkra då de underbyggs med rapporter om hans 
tidigare beteende. Frasen ”[d]et är samme Berlusconi som”  med olika exempel efter 
används två gånger. Textförfattaren framstår annars i denna artikel som kanske både 
lite mer personlig än vad som är vanligt och lite mer öppen för osäkerhet: ”[j]ag und-
rar om det var till Turkiets fördel”, ”[h]är anar man”, samt avslutande ”[m]in gissning 
är”.

I artikeln om Gorbatjov är sanningshalten i Gorbatjovs tidigare uttalanden om 
perestrojka – nyordning – starkt ifrågasatt, genom artikelns rubrik och över huvud ta-
get hela upplägg: ”Ingen nyordning på Gorbatjovs bal”. I texten som sådan finns dock 
inga utrymmen för tvivel, inga öppna uttalanden som möjliggör olika tolkningar, för-
utom i en referens till Meriel Buchanans bok om balen: ”heter det i en skildring från 
balen” (min kursivering). Artikeln tar inte ansvar för sanningshalten i denna utsaga: 
Meriel Buchanan själv får stå för den. Som explicit garant för sanningen finns annars 
en sorts ”disclaimer” , som garanterar sanningen i det man vill förmedla, genom att 
öppet vädra motsägelsefullheter och sedan peka ut hur de ska tolkas, vilket tar ud-
den av det motsägelsefulla. Efter jämförelser mellan balerna, där det konstateras att 
champagnen flödade mer 1914 följer meningen: ”Nu ska i ärlighetens namn erkän-
nas att sovjetisk champagne bars runt en omgång av kypare med silverbrickor, och på 
långborden stod flaskor med både rött och vitt vin…”.  Andemeningen liknar den 
berömda frasen ”jag är inte rasist, men…”. ”Numer är de inte alkoholister, men…”. 

I artikeln om Jeltsin tillskrivs en jämförelsevis stor andel av informationen i tex-
ten yttre källor. Texten börjar dock i vanlig bergsäker stil om hur ”mörka minnen 
återkallas” att detta (det öppna skådespelet) är den första i detalj redovisade interna 
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striden, att på fredagen stod det klart, och så vidare. Det är när detaljerna redovisas 
som citationstecknen börjar florera. Förutom att en massa benämningar och beskriv-
ningar av Jeltsin sätts inom citationstecken och tillskrivs mer eller mindre abstrakta 
och anonyma källor, så förekommer också formuleringar som ”skall/…/ha sagt enligt 
Pravda”, ”droppen som fick bägaren att rinna över tros dock…”, ”[e]nligt välinfor-
merade källor i den sovjetiska huvudstaden skall han ha sagt”, ”tydligen”, ”[e]nligt 
nyhetsbyrån Tass” samt ”anses”. Förutom att en hel del sätts inom citationstecken el-
ler tillskrivs andra källor finns dock ingen tveksamhet i texten. Där finns inga kansken 
från journalistikens sida. När det ”tros” och ”anses” är det andra som gör det. 

I Jerusalem-artikeln – den enda Lägesrapporten i detta material – bidrar den 
kortfattade stilen till den tvärsäkra sanningsattityden. Olika sidors sanningar ställs inte 
explicit emot varandra, även om olika uppfattningar refereras i artikeln. Det enda som 
framställs som tveksamt i artikeln har med arkeologen Shimon Riklin att göra. Dels 
undras det huruvida det var klokt av arkeologen Riklin att rapportera att det var judis-
ka gravar han funnit, men modaliteten i denna passage har snarare med önskvärdhet 
än med sanning att göra, dels får Rilklin i slutet av artikeln uttala ”-Det är oerhört/…/
kanske vi står inför den mackabeiska ättens familjegrav, vem vet”. Artikelns slutmening 
är dock tvärsäker: ”Fortsättning följer”. I artiklarna om New York är attityden till san-
ning också mera okomplicerad. I artikeln ”Dold i röken” från 1987 fungerar ett stort 
antal siffror som sanningsgaranter: 27 oktober, flera hundra tusen tunnland, 10  000 
bränder, tolv stater, 15–30 procent, 65 procent och 3,35 dollar. Ett typiskt uttryck 
för van Dijks (2002) tidigare nämnda ”number game”. En annan formulering i texten 
garderar med kryss: ”Låter märkligt, men så är det”. Här förekoms läsarens eventuella 
tvivel och säkerheten är återställd, eller kanske snarast: aldrig rubbad. I artikeln om 
tunnelbanepolletten från 1995 finns det utrymme för referenser till olika uppfattning-
ar gällande prishöjningen, men detta målas inte upp som en fråga om sanning eller 
lögn. Texten i sig målar upp sig själv som sann och säker. Den börjar med att slå fast 
att ”[i]nget ger en mer igenkännande, mer nostalgisk association till New York än tun-
nelbanepolletten…”. ”Inget”. Det slås vidare fast dels att ordet ”mycket ofta hamnat 
i heta upprivande debatter” och att politikerna ”hade ingen avsikt att diskriminera”. 
Avsikter är dock något man kan veta väldigt lite om. Vidare anges att ”anklagelserna 
för diskriminering får än mer tyngd genom…” (min kursivering), vilket inte bara ger 
trovärdighet åt anklagelserna, men också åt det resonemang som byggs upp i artikeln, 
där det senare kan konstateras att ”[s]tropphängarna är ett vältaligt och ibland mycket 
elakt släkte” (min kursivering). Det finns inget utrymme för tolkning eller modifiering 
av detta. Denna text innehåller över huvud taget genomgående en meta-aspekt, då en 
diskussion refereras, analyseras och kommenteras, vilket antyder att tolkningar och 
modifieringar av den diskussionen är möjliga att göra och att rapportera av journalis-
ten i texten. Sanningen där är alltså inte så självklar som sanningen här. 

I artikeln från England gäller samma säkra attityd till de egna utsagorna, men i 
likhet med artikeln om Jeltsin tillskrivs en betydande del av informationen andra käl-
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lor och då främst tidningar, vilket implicerar att dessa kan tänkas ha fel, medan texten 
i sig inte har det. I övrigt översvämmas texten av insinuationer om att personer den 
rapporterar om ljuger eller åtminstone inte riktigt talar sanning. Smith ”påstår sig” ha 
bevittnat en ” ’incident’ ” (det senare satt inom citationstecken i texten). Bandet ”ska 
ha legat”, fortfarande enligt betjänten Smith. ”Fast var bandet är har han ingen aning 
om”, sägs det vidare menande om Smith. En annan icke namngiven betjänt ”säger 
sig” med tillägget ”för övrigt” ha blivit utsatt för våldtäkt. Underhållaren Michael 
Barrymore har vidare ”påstått”. I slutmeningen används uttrycket ”som lök på laxen”, 
vilket förstärker de insinuationer om lögner som redan gjorts, då artikeln avslutas 
med en utsaga om ytterligare ett kriminellt beteende.

Platsmyter, sanningsmyter
I slutändan återfinns två dominerande myter i de plats- och tidsutpekande överrubri-
kerna, den ena dock med betydande variationer i olika underkategorier. Denna myt är 
den om nationernas oföränderliga särart, vilken kan delas upp i olika specifika nations-
myter. Dessa specifika nationsmyter har redan antytts så många gånger i detta kapitel 
att det känns tjatigt att ta upp dem igen, men för att dra det till sin spets kan man säga 
att det som enligt överrubrikens form ses som typiskt för de olika länderna och för de 
(olika) tidpunkter platserna är oupplösligt sammanvävda med kommer sammanfatt-
ningsvis till uttryck som myter om dessa tidrum. På ett ytligt plan tar sig dessa myter 
uttryck i det de olika platserna associeras med. USA associeras med pengar och raspro-
blem, Kina och (fd) Sovjetunionen med kommunism och dogmatism, Storbritannien 
med sitt kungahus och med dekadens, Israel med religion och konflikt, de latiname-
rikanska länderna Nicaragua och Argentina med politisk turbulens samt maktlöshet, 
Turkiet med orienten och islam samt Västeuropa ( i relation till Turkiet) med…tja…
normalitet, variation och en mångfald av upplysta idéer. På ett djupare plan, när vi 
uppmärksammar rummets fjärde dimension, nämligen tiden, den som med de andra 
tre dimensionerna skapar det speciella diskursiva tidrummet, kronotopen, framstår de 
ytliga uttrycken som så mycket mer än enskilda uttryck. De framstår som vävar, som 
nät, där tid och rum ständigt korsar varandra, vävs in i varandra, allt tätare för varje 
nytt tag som tas med skytteln. Det är inte mycket som kan sippra igenom detta nät och 
framträda opåverkat av det. De olika platserna fångas och avskiljs från andra platser, där 
andra nät används. Är inte platstrådarnas interaktion med nutidstrådarna tillräckligt 
mytiska i sig, så aktualiseras historietrådarna. Som sagt: är inte de tillstånd som beskrivs 
i dessa artiklar negativa i sig, så dras negativa tillstånd från förr fram i ljuset. Och varje 
plats, eventuellt med några få västerländska undantag, skildras som om förändring där 
vore omöjlig. Platserna är fast i sina historiska tider. Det spelar ingen roll vid vilken tid-
punkt man slår ner på en plats. Den är alltid densamma. Detta åstadkoms med hjälp av 
de historiska referenserna och hur de placerar sig på en motsägelsefull evolutionsskala; 
en skala där plats är tid, men där samtidigt utveckling paradoxalt nog förnekas. 
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Vad är det för historia som framträder här? Berger (2002:55) skriver om det 
undertryckande av subjektivitetens sociala funktion som han ser i diskussioner om fo-
tografiet som fakta, som sanning, att andra undertryckanden följer med detta: istället 
för meningsfull demokrati – som undertrycks – får vi opinionsmätningar och mark-
nadsundersökningstekniker, istället för ett socialt medvetande – som undertrycks 
– får vi egennytta, istället för historia – som undertrycks – får vi rasistiska och andra 
myter. Samma diskussion som Berger för om fotografiets status skulle lätt kunna föras 
om journalistikens. Genom undertryckandet av subjektiviteten, den som alltid finns 
där, men som alltför sällan uppskattas eller ens erkänns i journalistiken får vi i för-
längningen rasistiska och andra särartsmyter. 

Myten är ju enligt Barthes (1969) ett meta-språk, ett språk inom vilket den 
första dimensionens språk kommenteras. Myten om Argentina förhåller sig till talet 
om Argentina, till föreställningar om Argentina. Dessa föreställningar är företrädesvis 
diskursiva, även om de tar sig högst materiella uttryck. Myten om England förhåller 
sig på samma sätt till talet och tankarna om England, såsom de tidigare kommit till 
uttryck. Myten anspelar på dessa tidigare uttalanden, den är helt beroende av dem, 
vare sig de faktiskt lyfts upp till ytan nu eller inte. En del av alla tankar, idéer, uttryck 
om de olika nationerna kommer till uttryck i utrikesjournalistikens egen form, även 
om andra diskursiva praktiker också spelar avgörande roller i den allmänna mytrepro-
duktionen i samhällena. Utrikesjournalistikens egen praktik är också av avgörande 
betydelse för en annan typ av mytreproduktion som kunnat urskiljas i materialet. 
Den andra dominerande myten i de plats- och tidsutpekande överrubrikerna är näm-
ligen den om journalistikens möjlighet att fånga sanningen, den enda sanningen. Den 
har redan diskuterats under rubriken sanningsattityder, även om den inte diskutera-
des mytterminologiskt där. I myten om journalistikens möjlighet att fånga den enda 
sanningen kommenterar alltså journalistiken implicit sin egen praktik. Den väver in 
en gyllene sanningstråd i tidrumsväven, gör den oupplösligen sammanvävd med de 
tids- och platsutpekande trådarna. Det går egentligen inte att skilja dem åt. Nations-
myterna är beroende av sanningsanspråket i sanningsmyten i utrikesjournalistikens 
diskursiva praktik. Det hände där, det hände då och det är sant. Det ena kan inte 
skiljas från det andra i de tids- och platsutpekande överrubrikerna. Deras mening är 
form, är mening. 
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8. SLUTDISKUSSION

I utrikesjournalistikens antropologi är det skillnad på folk och folk. Det är skillnad på 
folk från olika regioner, på folk från olika samhällsskikt, samt folk av olika kön och 
hudfärg. I vilken mån dessa skillnader framhävs beror bland annat på i vilken diskurs-
typ respektive personer framträder. Olika diskurstyper framställer skillnader på olika 
sätt. Samtidigt finns en övergripande idé i diskursordningen som gör alla som uppträ-
der där till Andra. På denna övergripande nivå, som kommer till uttryck bland annat i 
lay-outen på utrikessidorna i tidningarna, är nationen och den därmed sammanhäng-
ande kulturen överordnad som tolkningsram. I denna undersökning har dock vid ett 
antal tillfällen teorier som ser nationernas och de därmed sammanhängande idéernas 
tid som överspelad, refererats. Jonsson skriver apropå detta:

På gårdagens karta kunde kulturen klassificeras i inhemsk och utländsk enligt 
territoriella gränser. Kartan stämmer inte längre. Den som idag försöker ringa 
in en svensk eller en amerikansk kultur får antingen postulera ett inbillat na-
tionellt väsen, och då ligger kulturrasismen nära, eller också erkänna att värl-
dens krafter sliter varje kultur åt motsatta håll.

(Jonsson 2001:88)

Dylika försök att ringa in exempelvis en amerikansk kultur görs i utrikesjournalis-
tiken, vilken enligt Jonssons resonemang postulerar ett inbillat nationellt väsen och 
således riskerar att hamna i kulturrasism. Att världens krafter sliter varje kultur åt 
olika håll finns det också exempel på, men dessa är inte särskilt framträdande i mate-
rialet. Försöken att ringa in nationella kulturer har bland annat kommit till uttryck 
i analyserna av de artiklar som inkluderar tids- och platsbestämmande överrubriker, 
men blir också synliga i alla de övriga markörer som avgränsar diskursordningen; i 
sidvinjetter, platsmarkörer i form av avsändarort, i bildernas motiv – bemängda med 
skrivtecken och andra symboler – och så vidare. Några uttalade försök att inringa en 
svensk kultur görs dock inte. Ändå är det kanske främst det som pågår. Sverige utgör 
ofta en latent sida av olika dikotomier som kommer till uttryck på utrikessidorna. 
Också detta kunde urskiljas i analyserna av artiklarna med de tids- och platsbestäm-
mande överrubrikerna. Det kommer även till uttryck i form av dikotomier mellan 
öst och väst i exempelvis de artiklar som porträtterar mäktiga män från Mellanöstern 
och Nordafrika och fungerar återigen – i detta fall implicit – i de lay out-mässiga av-
gränsningarna av utrikessidorna som helhet. På utrikessidorna konstitueras i och med 
summan av alla dessa diskursiva praktiker en subjektsposition i vilken det ingår en 
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identifikation med Västeuropa och över huvud taget med Väst. Det ingår också en idé 
om en grundläggande skillnad mellan öst och väst (samt mellan nord och syd). Vissa 
– andra – likheter inkluderas dock samtidigt. Män ur elitskiktet liknar varandra, om 
man undantar män från Mellanöstern och Nordafrika samt från Sovjetunionen och 
Ryssland. Kvinnor förekommer över huvud taget mycket sällan på utrikessidorna, 
även om de finns med i en något större andel av artiklarna 2002 än de tidigare under-
sökningsåren. De kvinnor som förekommer liknar varandra överlag, men olikheter 
kopplas samtidigt ändå till exempelvis hudfärg och religion. Kvinnor tenderar samti-
digt att dyka upp främst i diskurstyper som är exotiserande och där de ofta exotiseras 
både utifrån etnicitet/nationalitet och kön. Detta sker inte i samma grad med män, 
som dessutom uppträder i större antal, i framträdande positioner, samt i flera diskurs-
typer; diskurstyper som inte är exotiserande till sitt perspektiv. 

Journalistiken förnekar oftast såväl implicit som explicit möjligheten till före-
komster av olika perspektiv. Kommentaren, den diskurstyp som ger uttryck för mest 
explicit tolkande och värderande stildrag, har dock med tiden kommit att uppta en 
allt större plats inom diskursordningen på utrikessidorna om man jämför de olika 
undersökningsåren. Kommentarer kan uppträda såväl med som utan vinjetter. Då 
vinjetter förekommer annonserar de att det är fråga om”analys”, ”utblick” eller till 
och med ”perspektiv”. Med dessa beteckningar antyds, samtidigt som tolkningsas-
pekter i just dessa artiklar understryks, att alla andra artiklar saknar dylika inslag. Alla 
andra artiklar, av vilka många i denna studie i själva verket har kunnat karaktäriseras 
som Kommentarer, förutsätts därmed ge uttryck för något otolkat; fakta; sanningen. 
Med sina vinjetter och deras starka presuppositioner reproducerar därmed även Kom-
mentarerna det objektivitetssken som ligger som en slöja över det faktum att journa-
listiken uttrycker en vit manlig ”point of view” (se kap. 2). 

Man kan säga att världen är klassindelad på utrikessidorna. Vissa delar av världen 
framstår där som finare och/eller viktigare än andra, på samma sätt som ett visst kön 
och – i förlängningen av detta – vissa diskurstyper framstår som finare och viktigare 
än andra. Sverige utgör världens centrum. Epicentra utgörs av Nordamerika/USA, 
Västeuropa, (fd) Sovjetunionen samt Mellanöstern och Nordafrika. Av dessa framstår 
(fd) Sovjetunionen och Mellanöstern och Nordafrika som viktiga inte på grund av 
att de är fina, utan på grund av att de utgör hot och fungerar som abjekt i diskursen. 
Nordamerika/USA framstår däremot som något fint i och med sina framträdanden 
i ”viktiga”  och icke exotiserande diskurstyper, som Elithändelserapporter och Kom-
mentarer. Västeuropa i sin tur framstår som differentierat beroende på vilka länder 
och vilket kön som skildras, men definitivt som viktigt. Västeuropa upptar störst del 
av materialet alla åren, men ses samtidigt inte som ett hot, utom då associationer kan 
göras till antingen (fd) Sovjetunionen eller till muslimska länder. När det gäller kön 
och regioner så besudlar vissa av dem varandra, medan andra bekräftar, legitimerar 
och lyfter varandra. I vissa fall kan de sällan förekommande kvinnorna förknippas 
med de sällan förekommande regionerna, så att ett slags dubbel ignorering sker. På 
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samma sätt kan männen – främst dominerande i Kommentarer, Elithändelserappor-
ter och Citatnotiser – kopplas till ständigt aktuella och högt värderade regioner som 
Nordamerika/USA. Dessa tendenser förstärker den allmänna dominansen respektive 
det allmänna osynliggörandet av såväl kön som regioner.

Den klassindelning av världen som förekommer på utrikessidorna motsvarar väl 
placeringen av korrespondenter och nyhetsbyråer. Det är främst nordöstra Amerika 
och västra Europa, där nyhetsmakarna befinner sig, som framstår som viktiga. Ef-
ter dessa områden följer dock inte – som konstaterades i IAMCR-rapporten efter 
NWICO-debatten – tillfälliga ”hot spot-stories” (se kap. 1). Möjligen kan Mellanös-
tern och Nordafrika samt (fd) Sovjetunionen betraktas som konstanta och hot-spots. 
Det är åtminstone de regionerna som tillsammans med Västeuropa och USA är mest 
aktuella i mitt material såväl 1987 och 1995 som 2002. Regionerna framträder dock 
som mer konstant hotfulla, än som aktualiserade genom enstaka dramatiska hän-
delser. Genom (fd) Sovjetunionens framträdande roll i materialet förekommer inte 
heller, som konstaterades i rapporten, socialistiska länder – tillsammans med länder 
från ”tredje världen” – minst i nyhetsrapporteringen. Av Nohrstedts och Ottosens 
(2000:250ff) hypoteser om hur olika länders inblandning i konflikter påverkar rap-
porteringen ifrån dem, som återgavs i inledningen, är två stycken aktuella i mitt mate-
rial. Dessa är hypotesen om att stormakters involvering i konflikter påverkar rappor-
teringen även i andra länders medier och att fall där vare sig mediets hemland eller en 
stormakt är involverad i konflikten troligtvis inte kommer att uppmärksammas i nå-
gon högre grad. Mitt undersökningsmaterial omfattar visserligen inte bara konflikter, 
men visar att samma principer gäller för utrikesrapporteringen överlag. Stormakters 
inblandning påverkar rapporteringens omfattning; en stor del av materialet handlar 
om USA, samt om USA i interaktion med andra länder. Denna interaktionskategori 
är anmärkningsvärt stor i jämförelse med förekomsten av artiklar där interaktion mel-
lan vilka länder som helst (utom USA) rapporteras.  Artiklarna där USA är inblandat 
verkar förekomma frekvent just därför att USA är inblandat, och det kan antas, även 
om det inte studerats specifikt här, att det snarast är USA:s perspektiv på de aktuella 
händelserna som återges, då händelserna uteslutande rapporteras av USA- eller Väst-
baserade nyhetsbyråer eller journalister; journalister som har i uppdrag att bibehålla 
sitt hemlands perspektiv, oavsett var de befinner sig. I fall där vare sig hemlandet eller 
någon stormakt är inblandad, i rapportering från ”periferin”, rapporteras i regel bara 
en kris i taget (se Nohrstedt och Ottosen 2000:250ff). Andra händelser än krishän-
delser förekommer dock från flera håll i periferin samtidigt, men vissa regioner, som 
Västasien, uppträder i princip bara när kriser inträffar där, och rapporteringen från 
sällan-uppträdande områden, som Västafrika, får ökad uppmärksamhet vid krislik-
nande situationer.

Sovjetunionen, som var en stormakt 1987, bibehåller samtidigt som sagt sin roll 
som framträdande i materialet även efter det kalla kriget. På detta sätt ändras kom-
munikationen efter kalla kriget alltså inte. Inte heller intar fd Sovjetunionen inne-
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hållsmässigt en nämnvärt förändrad position i materialet. Detta besannar Dennis m 
fl (1991a:9, se även kap. 1) farhåga om att kalla krigets spänningar i själva verket inte 
skulle komma att försvinna; att kommunikationen inte egentligen förbättrats eller 
förändrats efter kalla krigets slut. En verklig förändring skulle kräva tillit (Dennis m 
fl, ibid). De förändringar som ändå kan iakttas i detta material beror alltså förmod-
ligen mindre på (fd) Sovjetunionens förändrade roll i världen – Sovjetunionen har 
aldrig utgjort en av de största nyhetsproducenterna i västvärldens utbud – och mer 
på det redan tidigare kommunikationsmässigt starkare USA:s förändrade roll i och 
intresse för omvärlden, såväl före som efter den 11:e september 2001, och på Sveriges 
förändrade roll i Europasammanhang. Dessa förändringar hänger givetvis samtidigt 
ihop med att kalla kriget tagit slut, men rapporteringen från (fd) Sovjetunionen på-
verkas alltså huvudsakligen inte.

Becker, Ekecrantz och Olsson (2000a:15) skriver om utvecklingen av journalis-
tiken under 1990-talet överlag:

In the 1990s we have witnessed an ongoing transformation of the functions 
of news journalism, signalling a demise of an institution as we have known it. 
It is no longer primarily the business of keeping a ’journal’, to note and com-
ment on daily occurrences out there/…/This rear-view mirror of history/…/
can serve as a backdrop for that perennial form of media criticism according 
to which contemporary culture is a culture of decay. This is a decay that ty-
pically expresses itself in the dissolution of all kinds of borderlines—between 
genres, between the ascribed positions of text and image, between roles, and 
between private and public./…/these alleged tendencies can also be interpre-
ted in the diametrically opposite way, as a romancing of the ’popular’, defying 
genre borders as in so-called popular journalism. From this perspective, the 
dissolving private-public border is seen as the beginning of a true democracy, 
where all voices can be heard.

Det har konstaterats i denna undersökning att utrikessidornas diskursordning är re-
lativt stabil. En viss kreativitet har dock samtidigt framträtt i form av att diskurstyper 
med exotiserande perspektiv tillsammans upptar större och större plats över under-
sökningsåren, samtidigt som Kommentarerna med sina mera uttalat subjektiva och 
kommenterande uttryck ökat och Lägesrapporterna som mer noterar, har minskat. 
Jag kan alltså iaktta samma typ av förändring på utrikessidorna som i Beckers m fl 
citat tillskrivs journalistiken i stort. Däremot hörs inte i och med detta fler röster på 
utrikessidorna. Snarare färre. Madeleine Kleberg (1996:245) skriver appropå diskus-
sionen om upplösningen av det privata och det offentliga i det offentliga samtalet 
att detta kan bana väg för en exploatering av det privata och därmed av en traditio-
nell kvinnlighet (se även Nordberg 1993:57). Det privata i kvinnors liv kan på detta 
sätt vändas emot dem samtidigt som det privata i mäns liv inte lyfts fram (Kleberg 
1996:245). Tendenser till detta har kunnat utläsas i analyserna av Bildnotiser i detta 
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material. Bland annat genomsyrar fenomenet Bildnotisen om prinsessan Diana, men 
det förekommer i nästan hela bildnotismaterialet. I Bildnotiserna har också de flesta 
som uppträder “tappat rösten”. Jag vill dock inte i och med detta förnekande av att 
upplösningen av gränser som relaterar till genrer skulle leda till att flera röster hörs, 
dra slutsatsen att kulturen är en kultur av förfall, vilket utgör ett annat tolkningsalter-
nativ (Becker mfl aa s 15). Det är svårt att se diskursordningens inre gränser, såsom de 
manifesterade sig vid den första nedslagspunkten, 1987, som ideala. Det finns liksom 
inte så mycket att förfalla ifrån. Dessutom förekommer de klassiska nyhetstyperna 
Elithändelserapport och Katastrofhändelserapport i ungefär lika stor utsträckning vid 
alla nedslagsåren. Med de gränserna har ingenting hänt. Denna iakttagelse samspelar 
också i viss mån med ett tredje tolkningsalternativ som Becker, Ekecrantz och Olsson 
(2000a:15, se även Ekecrantz & Olsson 1998:29) föreslår, nämligen att “högjourna-
listiken” varit en historisk parentes, som främst varit en elitjournalistik, lierad med 
andra eliter. Detta alternativ finner stöd i historiska studier (se Ekecrantz & Olsson 
1998:29). Huruvida denna typ av journalistik är en parentes eller ej, kan inte min 
studie visa, men vad som kan konstateras är att det på många sätt är en elitjourna-
listik som kommer till uttryck och att detta sker genom kopplingar till elitnationer, 
till elitskikt bestående av män och till Elithändelserapporter och Kommentarer som 
rapporterar från denna sfär. Dessa drag består samtidigt som andra sfärer blir synliga i 
andra (exotiserande) diskurstyper. Det som minskar är, såsom Becker m fl noterar, de 
artiklar som jag i min undersökning karaktäriserar som Lägesrapporter. 

SKILLNAD/LIKHET
Skillnad har utgjort ett centralt begrepp i denna undersökning och det har kunnat 
konstateras att utrikessidorna många gånger ger uttryck för vad Stuart Hall (1997b) 
kallat för ”a spectacle of otherness”. Finns då de skillnader som utrikesjournalistiken 
tycks frossa i någon annanstans än på utrikessidorna? I denna studie betraktas medi-
ernas uttryck som delar av (andra) sociokulturella aktiviteter. Språket betraktas som 
en social praktik, inte bara en lingvistisk (se Fairclough 1995, Ekecrantz & Olsson 
1994). I den meningen finns skillnaderna i samhället i och med att de finns på utri-
kessidorna. På samma sätt som medierna betraktas som delar av uttryck som sker på 
en sociokulturell nivå, betraktas även alla andra sociala praktiker (andra än språkliga 
i vid mening) som delar av diskurser, eftersom ingenting antas kunna ha någon me-
ning utanför diskurserna (se Foucault 1972, Hall 1997b). Skillnaderna existerar alltså 
i och med att de kommit till uttryck. Ett samspel mellan de diskurser som kommer 
till uttryck på utrikessidorna och diskurser som kommer till uttryck inom andra do-
mäner antas dessutom äga rum, vilket visats bland annat genom referenser till forsk-
ningsresultat och teorier från andra ämnesområden. Upplevelser av skillnader utanför 
utrikessidornas egen värld antas utifrån dessa resonemang sammanfattningsvis kunna 
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kopplas till utrikessidornas uttryck (och vice versa). I slutändan kan man svara både ja 
och nej på frågan om förekomsten av skillnader utanför utrikessidorna. Ja, det finns 
material som kan stöpas på detta sätt, men det skulle också kunna stöpas på andra sätt 
i diskursen. Därför: Nej, det är meningslöst att diskutera dessa skillnader eftersom det 
finns så många likheter också. Dessutom finns samtidigt så många skillnader inom de 
tänkta grupperna, vilka här främst skiljs ut genom avgränsningar kring nationalitet, 
etnicitet och kön. Skillnader inom tänkta grupper gör det i princip meningslöst att 
tala om grupperna i någon annan form än sagans (se Fowler 1991, Hylland Eriksen 
1993, Ojajärvi 2001).

Varför framstår då skillnader grundade på uppdelningar av nationalitet, av et-
nicitet och av kön som så viktiga på utrikessidorna? Varför frodas de där? Jonsson 
(2001:102, 200) refererar Hardt och Negri (2000) som skriver att världens centrum 
är den icke-plats varifrån man kontrollerar bomben, penningen och etern. Kapital 
och den kontroll som kapitalet ger kan därmed i slutändan ses som en avgörande 
faktor i annanheten, trots att nationalitet, etnicitet och kön är de aspekter som klarast 
framträder på utrikessidorna. För även om man ser världens centrum som en icke-
plats, så pågår det ständiga försök att upprätta denna plats i närheten av ett nationellt 
eller möjligen federalt subjekt. Samtidigt upprättas mer individuella (fast delade) 
subjekt genom de subjektspositioner som utrikessidorna implicerar och som placerar 
svenska läsare i binär opposition med de icke västerländska Andra. Dessa subjektspo-
sitioner framträder starkast i de exotiserande diskurstyperna, genom deras perspektiv, 
men uttrycks på andra sätt även i de andra typerna. I Katastrofhändelserapporter och 
Lägesrapporter uttrycks de genom knapphet och distans. I Elithändelserapporter och 
Kommentarer är inte dessa subjektspositioner lika tydligt inskrivna, men de uttrycks 
ändå och då främst i relation till de regioner som ses som mest Andra. Samman-
fattningsvis framstår skillnader grundade på uppdelningar av nationalitet, etnicitet 
respektive kön som viktiga på utrikessidorna på olika sätt. Nationalitet/etnicitet är 
överordnat i diskursordningen. Kön framträder i princip endast i relation till kvin-
nor och skapar därmed ytterligare en dimension i hierarkin på utrikessidorna då det 
lyfts fram. Kön bakas i dessa fall ofta ihop med nationalitet/etnicitet i ett ”spectacle 
of otherness”. Nationalitet/etnicitet döljer dock vanligen könets betydelse för fram-
ställningen, liksom de döljer betydelsen av kapital och kontroll. Nationalitet/etnicitet 
framstår som så viktiga på utrikessidorna bland annat för att andra skillnader inte ska 
framstå som så viktiga, för att de erbjuder enkla icke-politiska (kulturella) förklaring-
ar till förekomsten av olika villkor för olika människor i olika delar av världen. Denna 
typ av enkla förklaringar där ett drag lyfts fram och överdrivs medan andra ignoreras 
är stereotypiska.

Uppkomsten av stereotyper kan kopplas till det stadium i utvecklingen när ett 
barn börjar skilja mer och mer mellan sig själv och omgivningen. Då uppstår en oro 
eller ångest som har att göra med att man upplever att man tappar kontrollen över 
världen. Stereotyper skapas som ett skydd mot denna instabila situation och kontrol-
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len återupprättas därmed (Gilman 1985). I utrikesjournalistiken pågår ett oavbrutet 
hanterande av detta fenomen. Skillnader ställs symboliskt i centrum, såsom traditio-
nellt gjorts med det som uppfattats som hotande, samtidigt som det ständiga kartläg-
gandet och fastslåendet av hur händelser ska tolkas fungerar som sätt att återta kon-
trollen. Sverker Oredsson (2001:12ff) talar om en offentlig fruktan, en rädsla som inte 
enbart är privat, utan som kan koppas till ett samhälle och har med dess fortbestånd 
att göra. Medierna artikulerar denna rädsla som uppträder i tre huvudsakliga former: 
fruktan för en yttre fiende, i mitt material materialiserad i form av främst (fd) Sovjet-
unionen och islam, rädsla för politisk extremism, återigen i mitt material förknippad 
främst med kommunism (Sovjet/Ryssland) och islam, samt rädsla för utlänningar och 
invandrare, vilket implicit genomsyrar material från – ännu en gång – främst Sovjet/
Ryssland och länder som förknippas med islam i en sorts tyst förhoppning om att de 
– som avviker så mycket från västerländska normer – inte ska komma hit. Kombine-
rat med oron uppträder dock samtidigt en roande aspekt i materialet. Detta tror jag 
underlättas av att de händelser och personer som är avsedda att roa alla befinner sig 
på helt andra platser än i Sverige. Kanske vore inte händelserna eller personerna lika 
lustiga om de befann sig här?

Sovjetunionen och/eller Ryssland sticker också ut i materialet på så sätt att hän-
visningar till system – och inte bara individer – förekommer i artiklar från detta om-
råde. Samma sak gäller det likaledes kommunistiska Kina. System i icke-kommunis-
tiska länder naturaliseras däremot genom att inte diskuteras, på samma sätt som man-
nen naturaliseras i materialet, men inte kvinnan. Om man alltså undantar de stora 
kommunistiska länderna Sovjetunionen(/Ryssland) och Kina (samt eventuellt andra 
kommunistiska länder) innebär essentialiseringen av den Andre på utrikessidorna att 
politisk/ekonomisk struktur blir frånvarande. Strukturen lyfts endast fram då länder 
med dåliga, det vill säga kommunistiska, system representeras. I övrigt framträder 
händelser och personer överlag som icke systemberoende. Beroende av kulturer – av 
inbillade nationella väsen – är de dock. Denna aspekt gäller även för Sovjetunionen/
Ryssland och Kina, där ett inbillat nationellt väsen kopplas till systemet. System i 
relation till icke kommunistiska länder är alltså en av de saker man inte kan tala om 
på utrikessidorna; inte i relation till Västerlandet, som överlag framstår som naturligt 
och rationellt, och inte heller i relation till Orienten, där istället etniciteten antas på-
verka allt, inklusive politiken. En annan sak man inte kan tala om på utrikessidorna är 
Sverige, eller rättare sagt, man kan inte betrakta Sverige utifrån, såsom sker med alla 
de andra länder som uppträder där. Sverige fungerar, liksom icke kommunistiska sys-
tem, latent. Som explicita företeelser är de förbjudna  på utrikessidorna. Samma sak 
gäller för sanningen; inte överlag, inte i relation till andra länder, men för uttalanden 
om sanningen i journalistiken och för uttalanden om sanningen i det svenska syste-
met (ett system som på utrikessidorna inte finns). 

På samma sätt som system då de lyfts fram framstår som dåliga, på samma sätt 
förknippas också både (fd) Sovjetunionen och muslimska länder med en ”dålig form 
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av tidlöshet”  (Said 1978/2000:326). Det förutsätts dessutom på utrikessidorna att 
folk i andra länder överlag lever i många olika tider, men kanske framför allt att de 
lever i andra tider än de svenska läsarna gör. Genom utrikesjournalistiken får dessa 
dock en indirekt tillgång till de olika tiderna. Vi borde på detta sätt som läsare, indi-
rekt, kunna leva i såväl olika tider som på olika platser. Göran Tunström skriver om 
Sunnes Geografiska Sällskap i romanen De heliga geograferna (s 39): 

Kan ni erinra er hur klumpig Stilla Oceanen var att forsla till Öjervik? Och 
Töckforsborna, när eskimåernas säljakter spelades upp för dom, hur isvin-
darna piskade mot hyn! Monsunregnen över Norra Råda, som tvingade er att 
stanna på pensionatet i tre bittra dar! Benjamin Backe Bengtssons allt mog-
nare föredrag om Jack London och Västindiens stjärnklara nätter i Väse! 

På detta sätt är platsen på en gång allt och inget, för det geografiska sällskapet. Deras 
aktiviteter centreras kring platser, både i Värmland och i andra världsdelar. Platserna 
förs samman, smälter ihop, och plats blir – trots att det är allt – ingenting. Detta in-
träffar dock aldrig i utrikesjournalistiken. I utrikesjournalistiken är platsen allt; plat-
sen och den därmed sammanhängande tiden. På detta sätt förs inte samman, på detta 
sätt smälter inte ihop. På detta sätt urskiljs.

Genom medierna framträder världen (de stora ledarna liksom de fördömda) 
som spektakel, med vilken vi förbinds genom bilder och ord – som vi inte 
själva kan kontrollera. Men det är ett distanserande spektakel. Medierna ska-
par distans i närheten, förfrämligar det nära genom att fokusera på det annor-
lunda.

 (Ekecrantz 2002:175) 

Detta har i denna undersökning framträtt allra tydligast i bildmaterialet. Bilderna 
ökar totalt över tid, vid en jämförelse mellan undersökningsåren. De ökar dessutom, 
genom Bildnotisernas frammarsch, i spektakularitet. Bildnotiserna fungerar med sin 
symbolöverlastning som spektakel, samtidigt som världsordningen, bestående av så-
väl regionala rangordningar och kolonialism som av patriarkala strukturer, övervakas 
och kontrolleras. Spektakelaspekten, som finns hos bilder i allmänhet, betonas alltså 
samtidigt som även bilders allmänna övervakningskaraktär fungerar i bakgrunden 
och ibland lyfts fram, som till exempel då ”ett dygn i världen” skildras, såsom från ett 
övervakningstorn i Benthams panoptikon. Övervakningsaspekten garanterar genom 
sin panoptiska uppläggning, med fotografiska bevis, samtidigt sanningen i berättel-
serna. Ingenting undgår panoptikon. Sammanfattningsvis framträder ett kontrollerat 
och garanterat sant spektakel. Ett spektakel som för att det kontrolleras inte fullstän-
digt upplöses i kaos. Kontrollen utövas av utrikesjournalistiken, vilken på detta sätt 
alltså själv håller samman världen, såsom den framställs på utrikessidorna. 

Med Barthes (1969:258) ord verkar det  som om ”vi är dömda att alltid tala 
på ett överdrivet sätt om det verkliga” (min kursivering). Framför allt de exotiserande 
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diskurstyperna och deras bilder visar detta (även om texterna och bilderna här ses 
som minst lika verkliga som det de talar om). Samtidigt är vissa av de andra diskur-
stypernas sätt att tala “underdrivet”. Jag tänker här dels på Katastrofhändelserapporter 
och Lägesrapporter, men också på textdelarna av Bildnotiserna och kortheten i Ci-
tatnotisernas meddelanden. Denna “underdrivenhet” skulle dock i slutändan kunna 
beskrivas som ett överdrivet sätt att tala om tystade regioner och tystade kön. Det som 
överdrivs är då tystnaden, distansen, ointresset. Genom denna praktik bibehålls stora 
vita fläckar på såväl världskartan som könskartan.

LIKHET/SKILLNAD
Även de som framställs som lika, som normala, som självklara; de som inte behöver 
förklaras och kategoriseras i texterna, är för alltid Andra i utrikesjournalistiken. Detta 
är inbyggt i utrikesdiskursens ordning. Så länge vi har utrikesjournalistik har vi inte 
en globaliserad värld i någon av begreppets betydelser. Eller: så länge vi inte har en 
globaliserad värld, så länge kommer vi också att ha utrikesjournalistik. ”Nationen är 
det i särklass viktigaste rummet för den journalistiska diskursen”, skriver Ekecrantz 
och Olsson (1998:33) och tillägger: ”Även det lokala har kommit i förgrunden, men 
som regel i en nationell kontext. Detta har skett samtidigt som kommunikationerna, 
ekonomin och politiken (alltmer sammanflätade) transnationaliseras och globalise-
ras”. Dessa processer kan urskiljas även på utrikessidorna, där kombinationer av re-
gioner och över huvud taget internationella händelser rapporteras allt oftare. Den 
internationalisering, den kombination av nationer och regioner som förekommer i 
materialet och som ökar över tid, ryms fortfarande inom en nationalitetsdiskurs. Na-
tionen behåller alltså sin plats som det i särklass viktigaste rummet. När detta upphör, 
upphör utrikesjournalistiken. 

Utrikesjournalistikens strukturering säger något om hur vi tänker. Vi tänker en-
ligt dess uppläggning i skillnad, främst kopplad till nationer. Skulle vi förändra detta 
sätt att tänka så skulle så småningom utrikessidornas struktur förändras eller så skulle 
utrikessidorna faktiskt upphöra. På motsvarande sätt skulle en förändring av upp-
läggningen av sidorna kunna förändra vårt sätt att tänka. Möjligheter till betonande 
av likhet finns. Det tillämpas ju också i till exempel Elithändelserapporter, där likhet 
mellan elitskikt i olika länder impliceras samtidigt som kön aldrig framhålls som nå-
got åtskiljande, bland annat däför att Elithändelserapporterna oftast handlar om män 
och naturaliserar mannen som norm. Möjlighet till betonande av andra likheter, eller 
rent av likhet överlag existerar samtidigt. Dalai Lama säger:

…vi är lika; vi är alla människor./…/När jag träffar människor har jag alltid 
känslan av att jag träffar en annan mänsklig varelse, precis som jag själv. Jag 
har kommit fram till att det är mycket lättare att kommunicera med andra på 
den nivån. Om vi betonar särskilda egenskaper, till exempel att jag är tibetan 
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eller att jag är buddhist, finns det förstås skillnader. Men sådant är mindre 
viktigt. Om vi kan lämna skillnaderna åt sidan tror jag att vi lätt kan kommu-
nicera, utbyta idéer och dela med oss av erfarenheter.

(Dalai Lama & Cutler 1999:12)

Dalai Lama talar om att bortse från skillnader för att underlätta kommunikation och 
går därmed antingen emot eller menar att man kan kringgå idéerna om att språklig 
kommunikation bygger på skillnad:

Om man upprätthåller en känsla av medlidande, ömhet, är det något som 
automatiskt öppnar en inre dörr. Genom den kan du lättare kommunicera 
med andra. Och denna känsla av värme skapar ett slags öppenhet. Du upp-
täcker att alla människor är likadana som du själv och därmed har du lättare 
att relatera till dem.

(Dalai Lama och Cutler 1999:47)

Dalai Lama framhåller alltså att alla människor är lika och att det är dessa drag vi bor-
de fokusera på om vi vill kommunicera framgångsrikt med varandra, det vill säga om 
vi vill förstå varandra. Men kanske är det inte detta som pågår i utrikesjournalistiken. 
Utrikesjournalistiken vill liksom den klasiska antropologin förklara en kultur för en 
annan, men vill kanske inte förstå den, som en like. Det vill säga inte nödvändigtvis 
som exakt likadan, men som likvärdig. 

När man talar om likhet kan man som Dalai Lama mena att alla i grund och 
botten är lika och att det är denna likhet som bör fokuseras. Det finns dock andra 
attityder till likhet, som till exempel idén om hur alla skillnader skulle utplånas i asy-
lerna (Foucault 1983:276). Enligt denna tanke ska alla bli lika, vilket sammanfaller 
med att bli normal. Det är snarast denna attityd till skillnad och likhet som återfinns i 
utrikesjournalistiken såväl som i samhället i stort idag. Liksom i asylerna hanteras och 
i möjligaste mån bemästras skillnaderna genom övervakning (och i samhället utanför 
utrikesjournalistiken med mer eller mindre subtilt utövat tvång).  Utrikesjournalis-
tiken kan i detta hänseende sägas stå för ett slags partikularism, medan Dalai Lamas 
filosofi kan karaktäriseras som universalism.  Partikularismen är i förlängningen rasis-
tisk och sexistisk. Immanuel Wallerstein skriver angående förhållandet mellan denna 
typ av partikularism och universalism: 

…det kan vara anledning att komma ihåg att universalism och rasism – sex-
ism inte är tes och antites som inväntar sin syntes. De utgör snarare ett oskilj-
aktigt par som innehåller reflexer av både dominans och befrielse, och histori-
en uppmanar oss att gå utöver dem. Jag är övertygad om att det är i den andan 
som vi måste söka förstå våra egna tvetydigheter, eftersom vi alla är produkter 
av det historiska system som vi är en del av.

(Wallerstein 1997:297f )
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Varken blindhet inför exempelvis strukturella och historiskt-politiskt betingade skill-
nader eller den fixering vid skillnader som i förlängningen blir rasistisk och sexistisk, 
är således påkallad eller nödvändig, åtminstone inte av andra skäl än av dominansin-
tressen. Som led i ett intresse att dominera världen och/eller Kvinnan framstår dock 
båda förhållningssätten som motiverade. Eftersom det är på detta sätt såväl förnekan-
det av historisk-poltiska skillnader som fixeringen vi nationella, etniska och könsmäs-
siga skillnader får mening, är det förmodligen främst i detta ljus de bör betraktas. 
Som produkter och delar av ett historiskt system har vi dock fortfarande möjlighet att 
se och skildra systemet samt våra roller i detsamma. På detta sätt fokuseras skillnader 
som har med det sociopolitiska systemet att göra och inte förment nedärvda skillna-
der mellan personer av olika etniskt ursprung eller av olika kön. Att systemet sedan i 
sig fokuserar på sådana skillnader visar bara ytterligare på behovet av ett framhållande 
av systemet och inte av skillnaderna per se. Medierna utgör en viktig del av samhäll-
systemet. Samtidigt sägs mediernas roll vara att granska detsamma. I utrikesjournalis-
tiken framstår medierna mer som del av systemet än som granskare av det. På utrikes-
sidorna reproduceras en övergripande världs- och könshierarki. På ett övergripande 
plan ifrågasätts denna inte. 

När en övergripande världs- och könshierarki inte ifrågasätts på utrikessidor-
na ifrågasätts inte heller positionen hos det läsande subjektet (se Bauman 1993:84, 
Bhabha 1990b:312f ). Den genom texternas tilltal implicerade subjektspositionen 
blir alltså på ett motsvarande sätt konstant. Och, såsom det nu ser ut, kontrasterad.

Inom antropologin som vetenskapsområde, som länge fokuserat på det ”avlägs-
na” och ”okända”, har det de senaste årtiondena skett en förskjutning mot det nära 
och kända. När antropologin på detta sätt ”kom hem” blev det plötsligt möjligt att 
antropologerna själva skulle kunna fungera som informanter. ”Då blev det också an-
geläget att komma med nyanserade beskrivningar och realistiska analyser”, påpekar 
Hylland Eriksen & Nielsen (2002:9), ”lite cyniskt”. En liknande utveckling av utri-
kessidornas diskursordning enligt dess nuvarande bestämning är inte möjlig. Utrikes-
journalistiken kommer så länge den kallas utrikesjournalistik aldrig hem.

UTRIKESJOURNALISTIKENS ANTROPOLOGI.  
FRÅGOR OCH SVAR
Avslutningsvis är det nu på sin plats att ställa frågan huruvida utrikesjournalistiken 
hjälper oss att ställa de rätta frågorna; frågor om till exempel kolonialhistoria, politisk 
historia och system (se Rekacewicz i kap. 1). I vissa artiklar försöker utrikesjourna-
listiken uttryckligen säga något om historien. Det annonseras att tiden har betydelse 
och kopplingar mellan nutid och dåtid antyds eller uttalas. Detta sker främst i artiklar 
med tids- och rumsbestämmande överrubriker, men också i hög utsträckning i de 
bland dessa vanligt förekommande diskurstyperna På plats-narrativ och Kommentar, 
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överlag. Där aktualiseras alltså historia, men snarast ett slags deterministisk kulturhis-
toria där tiden bestäms av platsen och trots det historiska perspektivet paradoxalt nog 
står stilla. Där ställs alltså inte frågor om kolonialhistoria eller om politisk historia. 
Implicit ställs istället frågor om vad som skiljer olika områden från Sverige och i vida-
re mening Väst. En kort sammanfattning av svaren på dessa frågor skulle kunna lyda: 
mycket. Få frågor ställs om kön och då dylika frågor ändå ställs handlar de om kvin-
nor, aldrig om män, samtidigt som kön i svaren, liksom tiden, är platsberoende. Då 
kvinnor – och problem för/med  kvinnor – lyfts fram utgörs de exempelvis gärna av 
tunisiska kvinnor eller kvinnor från arabiska länder. Plats och kön vävs därmed sam-
man i en kolonial evolutionism som lär ut att utvecklingen stannat i vissa områden. 
Evolutionismen är sammanvävd med idén om mannen som norm, som icke-kön, och 
kvinnan som kön.

I andra diskurstyper ställs inte heller några frågor om kopplingar mellan nutid 
och kolonialhistoria eller politisk historia. I Bildnotiser och Citatnotiser finns helt 
enkelt inget utrymme för fördjupningar. Där florerar snarare tendenser till den kul-
turrasism som Jonsson talar om, då försök görs att fånga ett ”inbillat nationellt vä-
sen”  i spektakulära ord och bilder. I Lägesrapporter och Katastrofhändelserapporter 
motarbetar den kortfattade och ytliga stilen, tillsammans med perspektivet där värl-
den betraktas som något som främst finns där för att bli rapporterad om, historiska 
fördjupningar. Liksom dessa rapporttyper är också Elithändelserapporterna mycket 
nutidsorienterade. Den protokollartade stilen i avrapporteringar från politiska möten 
och dylikt bidrar till detta, tillsammans med fokuseringen på uttalanden av elitper-
soner. Händelserna och uttalandena befinner sig i ett vacuum, och förankras framför 
allt platsmässigt. Den tidsmässiga förankringen, som i regel också finns med i denna 
uttalandefixerade diskurstyp, är alltid kopplad till ett omedelbart nu och i regel inte 
till någon annan tidsmässig kontext. Utrikessidorna i svenska tidningar bidrar alltså 
inte med att ställa vad som enligt Rekacewicz resonemang kring kartografi (se kap. 1) 
är de rätta frågorna. Dessa frågor utgörs främst av frågor kring kolonialhistorien och 
skulle hjälpa oss att definiera arenan och positionera aktörerna i ett större samman-
hang. Utrikesjournalistiken ställer över huvud taget sällan explicita frågor och när 
detta ändå förekommer gäller frågorna främst på vilka sätt platser och människorna 
på dessa platser skiljer sig från Sverige. Utrikessidorna är svarens sidor snarare än frå-
gornas. Svaren är explicita. De frågor som ändå anas bakom svarskanonaden är dolda 
och kretsar kring normalitet och avvikelse. Implicit ges också sådana svar.

Vad är sammanfattningsvis utrikesjournalistik och vad innebär det att utrikes-
journalistiken ser ut som den gör? Utrikesjournalistiken är ett nations- och skillnads-
fixerat textsystem, en antropologi som överexploaterar vissa skillnader, vilka framträ-
der som förklaringsgrund till ojämlika förhållanden i världen, medan andra endast 
figurerar implicit. Utrikesjournalistiken omfattar en diskursiv praktik som genom 
beskrivningar av olika Andra postulerar vad som är normalt, vilket implicit samman-
faller med vad som är svenskt. Utrikesjournalistiken är en antropologi som vill be-
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skriva andra kulturer och som lär ut att det är skillnad på folk och folk, samt att dessa 
skillnader främst är beroende av nationalitet och etnicitet, men att kön också har 
betydelse såtillvida att det är intressant att rapportera om män, men inte om kvin-
nor, såvida inte kvinnorna uppträder i sammanhang som i diskursordningen gärna 
exotiseras. Utrikesjournalistiken är en diskursordning där olika diskurstyper framstäl-
ler skillnader på olika sätt, samtidigt som de också kan förknippas med olika delar av 
världen och med olika kön. I representationerna av olika delar av världen impliceras 
det vidare att system endast har betydelse i de fall då de är kommunistiska. Undan-
tagna från den nations-etniska förklaringsgrunden är annars bara män i de politiska 
elitskikten i västvärlden. Där betonas mer likhet än skillnad. Sådana framstår i slutän-
dan de gemensamma värderingar som i kommunikationsritualen skapas och hyllas 
på utrikessidorna; så kan utrikesjournalistiken som textsystem och som lära om män-
niskan, sammanfattas. 

Vad innebär det då att utrikesjournalistiken ser ut som den gör? Det finns en ten-
dens i journalistiken att anpassa fokus i rapporteringen från internationella konflikter 
till nationen som idé och till nationsstaternas hierarkiska maktstruktur (se Nohrstedt 
& Ottosen 2000:260). Man kan anta att denna tendens gynnar USA:s (och andra 
mäktiga nationers) utrikespolitiska strategier, medan FN och NGO:s missgynnas 
(ibid). På ett mer övergripande plan bibehålls samtidigt en nationsfixerad världsord-
ning, samt en därmed förknippad uppdelning av olika världar i världen. Denna upp-
delning har gamla anor och legitimeringsgrunder:

…all over the world during the nineteenth century, European travelers, soldi-
ers, colonial administrators, adventurers, took photographs of ”the natives”, 
their customs, their architecture, their richness, their poverty, their women’s 
breasts, their headdresses; and these images, besides provoking amazement, 
were presented and read as proof of the justice of the imperial division of the 
world. The division between those who organized and rationalized and sur-
veyed, and those who were surveyed.

(Berger 2002:53, origialets kursivering)

Journalistiken på utrikessidorna gör idag samma sak som de europeiska resenärerna, 
soldaterna med flera gjorde på 1800-talet, det vill säga bevisar det rättfärdiga i (den 
imperialistiska) uppdelningen av världen i en elitserie och mer eller mindre avance-
rade serier ända ner till gärsgårdsserien. I elitserien spelar dessutom inte bara vissa 
länder, som kan kopplas ihop i vissa regioner, utan också framför allt män. Främst 
de bildtunga – och exotiserande – diskurstyperna Bildnotis och På plats-narrativ del-
tar i denna ständigt pågående bevisningsprocess, som strukturerar världen i de som 
bevakar och de som bevakas och som i och med journalistikens legitimerande funk-
tion blir de som bör bevakas. De identitets- och etnicitetsproblem som existerar, eller 
snarare som utgör pågående processer i världen, kan dock inte placeras exklusivt vare 
sig i nord eller i syd. Båda delarna av världen ”konfronteras med den nationella for-
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mens otillräcklighet och kris och därmed otillräckligheten och krisen för den stat som 
hjälpt till att skapa den” (Balibar & Wallerstein 1997a:12). 

På utställningen ”Med världen i kappsäcken” som behandlade resande, och då 
främst så kallat upptäcktsresande, på Etnografiska museet i Stockholm våren 2004 
fanns en installation bestående av sådana skåp, som brukar finnas på tågstationer och 
flygplatser; skåp där man tillfälligt kan låsa in sina persedlar då man är på resande 
fot. Bakom en av luckorna dolde sig bland annat en träskulptur från Afrika. På 
skåpdörrens insida kunde man under ruriken ”Det vi önskar oss från Afrika” läsa: 
”Träskulpturen föreställer en krigare. Skulpturen har två funktioner: att ge inkomster 
till en träsnidare och att bekräfta turisternas bild av Östafrika. Något annat om 
Afrika berättar den inte”. Det finns både beröringspunkter och skiljelinjer mellan 
denna skulptur och utrikessidorna i svenska tidningar. Utrikesjournalistiken ger 
knappast inkomster till några i de länder som beskrivs, snarare till folk i de länder som 
huvudsakligen beskriver. Däremot bekräftas läsarnas bilder av världen. Något annat 
om världen berättas inte… Eller åtminstone: väldigt lite annat om världen berättas. 
Bilder projiceras på världen (se Galtung 1974:159). Bilderna är ofta fördomsfulla 
och obalanserade och kan dessutom relateras till väst-öst/nord-syd på ett förutsägbart 
sätt. Det är dock inte särskilt meningsfullt att fråga sig hur världen verkligen ser ut. 
Medierna och deras bilder utgör ju en del av verkligheten. En relevant fråga är snarare 
vilken bild vi vill ha (se Galtung 1974:159, Hjarvard 1995:77). Vilken bild vill vi ha? 
Vilka är förresten vi, som tilltalas, och vad har detta med bilden att göra? Vilken bild 
av världen vill vi ska konstitueras på utrikessidorna? Är det den bild av kultur- och 
könsrelaterad ödesbestämdhet som framträtt i denna studie eller är det någon annan?  
Detta kan vi påverka, vi tilltalade, men främst givetvis den tilltalande journalistiska 
institutionen med sina kopplingar till andra institutioner och andra sfärer i samhället. 
Vilken bild vill vi ha?
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SUMMARY

THE ANTHROPOLOGY OF FOREIGN NEWS.
NATIONALITY, ETHNICITY AND GENDER  
IN SWEDISH NEWSPAPERS

Foreign news comes with its own anthropology, its own science of man. It continues 
the mission of early social anthropology: to translate one culture for another. Accor-
dingly, unlike other newspaper sections, foreign news pages are defined not by sub-
ject, but by the fact that something has occurred somewhere else. National and regio-
nal aspects are constantly emphasized in datelines, vignettes, maps, etc., but gender 
aspects are seldom addressed. Thus, in foreign news pages the outside world and the 
people living there are constructed as the Others. This construction process is explicit 
concerning nationality (and ethnicity), but implicit regarding gender.

The aim of this study is to identify, map and understand the anthropology —the 
science of man—that can be distinguished in foreign news pages in Swedish daily pa-
pers. Concepts of nationality, ethnicity and gender are crucial parameters in this an-
thropology. Foreign news can be regarded as a textual system in which form and con-
tent interact to create its own object of knowledge: the Other, or rather, the Others. 
Thus, the relationship between foreign news as a textual system and as anthropology 
is central to this dissertation and addressed by the following research questions:

• How are men and women from different parts of the world—of different na-
tionality and ethnicity—represented in foreign news texts?

• How are these representations connected to the discursive practices of foreign 
news?

• How can this be connected to ideologies, power relations and cultural values 
in a socio-cultural context?

• How is foreign news as a textual system constituted internally by its discourse 
types, and externally in relation to adjacent textual systems?

The research questions focus on differences as well as similarities between different 
constructions at different times.
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Five Swedish daily newspapers are examined in this study: Arbetarbladet, Dagens 
Nyheter, Metro, Svenska Dagbladet and Vestmanlands Läns Tidning. The years 1987, 
1995 and 2002 have been selected on the following grounds: 1987 belongs to the 
cold war era; 1995 belongs to the post-cold war era, and is also the year when Sweden 
joined the EU; and 2002 belongs to the era defined by the events of 11 Septem-
ber 2001. It can be assumed that the major changes which took place in between 
the years selected have influenced the media material, and vice versa. A quantitative 
and qualitative analysis of a total of 1,162 foreign news articles published by these 
newspapers during one week in each year, was carried out. The qualitative studies are 
mainly based on discourse analysis and Foucault’s discourse theory constitutes the 
theory of knowledge in the study. It is combined with Barthes’ theory on myths as 
well as postcolonial and other theories on nationality, ethnicity and gender and the 
representation of these aspects in journalism and elsewhere.

The discourse types of foreign news
The discourse type is a central concept in this study. Discourse types resemble subgen-
res, but are specifically defined by certain perspectives. A discourse type is a stabilized 
configuration of genres, perspectives, voices, styles, modes of address and of closeness/
distance to an event/a developement (see Fairclough 1995). Seven different discourse 
types that constitute the order of the discourse in foreign news pages were identified 
in this study. They are: On location narratives, Elite event reports, Catastrophe event 
reports, Situation reports, Commentaries, Picture paragraphs and Quotation para-
graphs. After a close examination of the research material, the following models were 
designed for each discourse type:

On location narratives are characterized by their close similarity to the reportage 
genre. They have an anthropological, exoticizing perspective. Many different 
voices are heard. The style is narrative, chronological and vivid, and the mode 
of address is both colloquial and didactic. They have a closeness to the events 
or developments reported on.

Elite event reports mainly appear as ordinary news articles or short paragraphs, 
mostly about political or other events in the elite sphere. They focus on foreign 
elites and convey an imaginary closeness to the Swedish elite. The voices of the 
elite dominate and the style resembles minutes taken at a meeting. The mode 
of address is informative, explicitly mass-communicative and relies on a tacit 
common-sense/consensus. They have a closeness to the events reported on.

Catastrophe event reports mainly appear as ordinary news articles or short pa-
ragraphs and report on recent accidents, wars and violence. They treat the 
countries reported on as countries which only exist in a fictional “news world” 
and whose sole purpose is to be reported on. The voices are anonymous, or 
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belong to authorities and politicians (not “common people”). The style is 
very prosaic and the texts are interspersed with facts and figures. The mode of 
address is similar to the Elite event reports, i.e. informative and explicitly mass-
communicative (what needs to be explained can easily be explained by figures). 
There is a closeness to the events reported on, but this is counterbalanced by 
the sense of distance created by the factual style. 

Situation reports are difficult to place in a specific genre (other than the general 
foreign news genre) as they can cover almost any subject. They appear both as 
news articles and short paragraphs. The situation report is also the discourse 
type that is most ambivalent concerning perspective. They often have the “news 
world” perspective used by Catastrophe event reports, but they also borrow the 
exoticizing perspective from On location narratives and the “important world” 
perspective from Elite event reports. Situation reports are characterized by the 
voices of spokesmen rather than the main characters themselves, and indirect 
speech is often used. The mode of address is that of announcements and there 
is a distance to events or developments.

Commentaries are long articles or columns which often include an “analysis” by-
line. The approach is anthropological and analytical (interpreting the world). 
The voices are often hidden, but frequently belong to the elite (using direct 
or indirect speech). The style is commenting, explicitly subjective and analy-
tic and the mode of address could be described as didactic. Conclusions are 
drawn and questions asked and there is a distance to the event or developments 
discussed.

Picture paragraphs are short paragraphs, always containing a picture, which fo-
cus on both entertaining and alarming events. Just like On location narratives, 
the perspective is exoticizing. The voices are few and often indirectly reported 
(if at all). The sentences are short and the content sensationalist, particularly 
in the picture. The mode of address is informative and/or entertaining and it is 
as if the picture paragraph is shouting “behold!” The picture conveys a sense of 
closeness to the event, while a sense of distance is preserved in the text. 

Quotation paragraphs often appear among a newspaper’s short paragraphs, but only 
consist of a blown-up quote, often accompanied by a very short contextualizing 
text. Quotation paragraphs focus on Otherness—exoticizing by spectacularizing. 
The voice of the quote, often belonging to a member of the elite, dominates the 
paragraph. The style is brief, but with a sensationalist touch, as in Picture para-
graphs. A quotation paragraph could be described as a text version of a snapshot, 
and it can also be insinuating. The mode of address is entertaining or alarming. 
Just like the Picture paragraph it shouts “behold!” and it can be quite provocative. 
There is a closeness to events in the sense that the statements are events in them-
selves. The explanatory text, if any, usually tends to be distancing.
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In short, foreign news is not one thing, but it is not anything, either. Broken down 
into discourse types, the relatively stabilized configurations of subcategories convey 
patterns concerning both form and content, which determine how the Others can 
be represented. Elite event reports tend to normalize and naturalize the elite sphere, 
which basically means normalizing and naturalizing men. On the other hand, On 
location narratives, Picture paragraphs and, to a certain extent, Quotation paragraphs 
by definition exoticize nationality and ethnicity, which is also extended to their repre-
sentation of gender. Catastrophe reports and Situation reports are usually not exo-
ticizing, but can often cause an othering effect by their distance; by treating people 
as numbers and denying them a voice of their own. In Commentaries the Other 
countries are analyzed which sometimes leads to an exotization of the Others.

Anatomy, cartography and anthropology of foreign news
The Situation report is the most common discourse type in foreign news pages. On 
average, it represents 50 percent of the material examined. This indicates a relative 
lack of both information and empathy. However, Situation reports often appear as 
short paragraphs without pictures, which means that they are not quite as visible as 
their number would indicate. A majority of the longer articles are Elite event reports 
and Commentaries, and the larger format and use of pictures make them more vi-
sible. Foreign news pages often present a world of great men and great powers. This 
aspect is most prominent in Elite event reports, whose share of the material remains 
almost unchanged in all of the examined years. Commentaries, which are concerned 
with the same elite/power sphere, increase their share, while the appearance of Situa-
tion reports diminish over the years, representing 57 percent in 1987, 52 percent in 
1995 and 44 percent in 2002.

In the years examined the order of the discourse mainly changes through the 
decrease of the scanty Situation report and the simultaneous increase of explicitly 
subjective Commentaries as well as the exoticizing perspectives that appear in On 
location narratives, Picture paragraphs and, to some extent, in Quotation paragraphs. 
Picture paragraphs appear in the material for the first time in 1995. In other words, 
this discourse type is relatively new. Quotation paragraphs are even more recent, ap-
pearing for the first time in 2002. The growing use of exoticizing perspectives can 
also be connected to an increasing representation of women in the material. More 
women in foreign news pages thus means more exoticizing articles. However, in ge-
neral women are scantily represented and the increase is only marginal given that 
men are vastly overrepresented in the articles. Women appear on their own, without 
a simultaneous representation of men, in just two percent of the material from 1987 
and 1995. In 2002 they appear on their own in five percent of the material while men 
appear without a simultaneous representation of women in approximately 60 percent 
of the articles from all the years examined. Men and women appear together in 14 to 
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18 percent of the articles during the research period.1

With regard to regions, there is great interest in the former Soviet Union and 
Eastern Europe in 1995. This great interest in post-communism has disappeared in 
2002, when the representation of these regions fall even below the level of 1987. The 
way of writing and perceiving the world over all does however not go back to the way it 
was. In 2002 the focus has shifted to international phenomena, which include multiple 
nations, while the reports become more explicitly subjective and exoticizing. There is 
a return to the evolutionary concept—the notion that some people are more advanced 
than others—which corresponds with the increasing popularity of the exoticizing per-
spective in Picture paragraphs and Quotation paragraphs. This way of thinking can also 
be connected to certain regions. Some regions are seen as more relevant than others for 
Swedish readers and this is reflected quantatively. Always relevant and easily related to 
Sweden are Western Europe; North America and combinations of the United States 
and other regions; the Middle East and North Africa; and the (former) Soviet Union. 
Some of these regions are close to Sweden in a geographical or cultural sense, while the 
frequent appearances of other regions probably is due to the fact that they are perceived 
as threats. The representation of both the Soviet Union, the sworn enemy of the West 
during the cold war, and the Middle East and North Africa, the new main adversary of 
the post-cold war era (see f ex Hansen 2002 p 175, Golub 2002), can be seen in this 
light. Both regions appear as large areas on the world map in Sweden’s foreign news 
pages during as well as after the cold war. Hence, they appear as threats irrespective of 
context, or at least appear frequently due to the threat they supposedly pose.

The representation of Western Europe in foreign news pages is based more on 
national/regional similarities than differences in relation to Sweden, but the different 
countries within the region are also represented as more diversified. The United States 
also stands out as more similar than different, based on the large share of Elite event 
reports and Commentaries from this area. Closeness (between the elites in different 
countries) and consensus is implied in the mode of address of the Elite event reports, 
and both this discourse type and the Commentary report from “the important world”, 
constituted by politics and elites. Like the United States, Western Asia appears mainly 
in a certain context, but in this case the context is catastrophes. This implies that the 
region is only interesting to Swedish readers when something terrible happens there. 
Events in Oceania, Western Africa, South East Asia, South America and Africa (except 
for the Western and Northern parts) are scantily represented in a quantitative sense 
and appear mostly in relatively poor and short discourse types, as if they were of no 
concern for Swedish readers. 

Sweden is the indisputable centre of the world in foreign news pages. However, 
this is generally only implied. At the same time there are more explicit epicentres in 
this mediated world, namely Western Europe, the United States, the Middle East 

1 In some articles gender is not apparent in the text (and/or the picture), in others there are 
no people present.
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and North Africa and the (former) Soviet Union. Men also dominate the foreign 
news pages, while women are grossly underrepresented. Moreover, the marginalized 
Woman can in some cases be connected to marginalized regions, thereby appearing 
“doubly in shadow” (see Spivak 2002 p 109). Women are mostly represented in artic-
les that include Sweden (combined with other countries) and in discourse types with 
exoticizing perspectives. Men appear most prominently in regions that are perceived 
as threats and in discourse types reporting from “the important world”. In these very 
different representations of men and women—from different regions—there is a will 
to power and this will is opposed to change. Discourse types may change, the relative 
focus on nations/international events may change, but there is little change in the re-
presentation of women vs. men and in the representation of some perpetually ignored 
and/or exoticized regions. Both women and the perpetually ignored regions appear 
as blind spots on the world map created in the foreign news pages. So what happens 
when, for example, women actually do appear? A focus on the visual representation of 
women examines this further.

Pictures of the Others
When men and women from other countries are represented in pictures in foreign 
news pages, the othering effect is often more striking than when they are only repre-
sented in texts. Moreover, the increase of the exoticizing perspective goes hand in 
hand with the increasing share of pictures in the material. 

A number of Picture paragraphs of women were examined closely, both con-
cerning pictures and texts. The Picture paragraphs express spectacular aspects, while 
explicitly appearing in settings that express surveillance (see Mitchell 1995 pp 326). 
This surveillance aspect comes out most strongly in clusters of picture paragraphs that 
appear under collective headlines like “The world during 24 hours” or “The world 
during a couple of days”. These clusters are introduced with a short text in which the 
newspaper states its aim to present a selection of pictures from the last couple of days; 
pictures that not necessarily relate to the biggest or most important events – pictures 
that normally do not appear in foreign news pages. By displaying this selection the 
paper indicates that these pictures show something which differs from the deviant 
(i.e. normal news). In other words they portray different appearances of the typical 
in different parts of the world. In this way the typicality of the world is surveyed 
while being spectacularized. The spectacular elements in the Picture paragraphs can 
be regarded as a pictorial equivalent to the overlexicalization (see Fowler 1991 pp 85, 
95, 103) that sometimes occurs in language, and which is also especially connected 
to women. It is possible to talk about an overvisualization in the picture paragraphs. 
Furthermore, just like the overlexicalization in texts, this overvisualization can be re-
lated not only to women, but also to women’s bodies and family relations. This goes 
for all women in the analysis, but the bodily aspects are more evident in pictures 
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of women with darker skin. The British princess Diana however also shows some 
bare skin in one picture paragraph. She is perhaps the woman who is most extremely 
overvisualized in the material through the representation of a picture that captures a 
great number of newspapers showing many pictures of her. Other pictures are visually 
overloaded with symbols like barbed wire, fists, veils, etc. This overvisualization cont-
rasts with the scanty text content in Picture paragraphs. 

In the Picture paragraphs some people are clearly represented as more of our bar-
barians than others (see Todorov 1999 p 90). These are women with dark rather than 
light skin; women from Africa and from America. However, almost everyone who ap-
pears in the analyzed Picture paragraphs is objectified by the lack of a voice of their own. 
They all mainly appear as living props. Their purpose is to add colour to the staging of 
the world and serve as examples of their respective countries/regions and genders. In 
Picture paragraphs, exoticizing perspectives are intertwined with patriarchal structures. 

There is a general connection between discourse types and the way nationa-
lity and gender—people—appear in foreign news pages. This connection is howe-
ver sometimes broken by other dominant patterns, for example a combination of 
Orientalism and fetishism, which permeates certain pictures of powerful men from 
the Middle East and North Africa.

Most pictures in the material show men’s heads, especially the heads of powerful 
men. Most pictures are official and relatively neutral (compared with pictures from 
Picture paragraphs for instance). This gives the impression that the old magical-re-
ligious rule that prohibits people from seeing the divine king eat still applies (see 
Frazer 1890/1925/1994 pp 240). Women, on the other hand, are hardly seen at all in 
foreign news pictures. This corresponds with another old magical-religious rule which 
states that women, due to the state of their bodies (for example during menstruation), 
shall be expelled from society (see Frazer 1890/1925/1994 pp 250). Political and re-
ligious leaders from the Middle East and North Africa appear to be affected by an 
even stronger taboo than the one which applied to the kings of old magical-religious 
societies. We are not only prohibited from seeing them eat, but also from seeing them 
directly in pictures. The use of a picture within the picture creates a distance between 
the addressed readers and the Middle Eastern leaders, thus also recreating the old 
(and new) tabooing and expulsion of women, but in this case concerning men from 
a certain region. These men can be seen as stigmatized by a double taboo as they are 
treated as threats—with caution—within the discourse and simultaneously ignored 
and expelled from the discourse, i.e. the discourse of normality.

The pictures of men from the Middle East can be divided into groups based on 
regions within the region. The men from Arabic speaking countries are active politici-
ans or religious leaders, whereas the non-Arabic speaking men (Jews, an Iranian and a 
Turk) are either not leaders or even dead.2 In this way the taboo mostly affects Arabic 

2 There is also a picture showing a poster for a second-rate American action movie.
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speaking Muslim men, since they are still pursuing their political careers—two of 
them actually in the middle of election processes.

Through their specific discursive practices,the picture-in-the-picture articles do 
not acknowledge the Oriental as a human being. In the long run this legitimizes the 
dominance over the world’s resources by Western consumers, even though they con-
stitute a numerical minority (see Said 1978/1995 p 108). Denial of human qualities 
is, as already noted, also present in Picture paragraph representations of people from 
other regions. This means that Orientalism, or at least some Orientalistic practices, 
appears to extend to the representations of other Other regions in certain types of 
representation.

If Middle Eastern men were only represented in direct pictures, and not in pic-
tures-in-the-pictures, a similarity with Western men would be implied and this si-
milarity would give these Middle Eastern men a sense of authority (see McDoughall 
2002 p 152). The practice to use pictures-in-the-pictures produces fetishism. Fetis-
hism is also present in a many texts connected with the pictures, where a fascination 
for the Oriental and a perception of him as a threat coexist. The photo is however the 
ultimate evidence by which the West defines and situates the Others in history. The 
photo is a tool used to map and colonialize the world; practices that are embedded in 
a rationalistic discourse (see Faris 2002 p 86). In this project the world is a spectacle, 
albeit a spectacle that can be controlled and thus prevented from plunging into total 
chaos. This control is exerted by foreign news which symbolically holds the world 
together in the foreign news pages.

Time and space in the forefront
In some foreign news articles time and space aspects are very prominent. These artic-
les specify time and space before the headline. Two examples: “Moscow 1987. Yeltsin 
regrets and avows” and “Sunday. Managua. In Nicaragua the truth has two faces”. 
These constructions follows a formula which could be expressed as “time + place + 
event/developments regarded as typical for this place and time” or even, as in the 
case of the Moscow headline, as “time + place + event that is seen as, or thought to 
become, historical”. What can be read in articles starting with these constructions is 
thus expressed as especially signifying for the regions in question. Eleven articles of 
this kind from different years were closely examined. From 1987 there are two articles 
about Moscow, one about New York and one about Managua. From 1995 there is 
one article about New York and one about Jerusalem. And finally from 2002 there is 
one article about London, one about Beijing, one about Moscow, one about Buenos 
Aires and one about the EU/Turkey. The analysis shows that in all three articles about 
Moscow the region is personified by a political leader who either makes a fool of him-
self or fails to live up to the expectations. This is true for three different leaders. The 
New York articles are signified by their representation of New York as The Big City, 
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race problems and an opposition between North and South within the United States. 
In Managua no-one can be trusted. Jerusalem is characterized by religious history and 
conflict. In London court gossip, the scandal-torn royal family and a tension between 
moral and decadence is typical. Beijing is characterized by dogmatic totalitarian poli-
tics that treat people as children. In Buenos Aires conditions are bad, but not quite as 
bad as they used to be. Just like the other American countries, i.e. Nicaragua and the 
United States, Buenos Aires and Argentina are also signified by internal oppositions. 
Turkey and the EU are presented as antagonists, and Turkey is constituted as the pro-
blematic party in this conflict.

Events in the texts often relate to earlier points in time in the respective regions 
and in some cases they are influenced by evolutionary ideas (see Whetherell & Potter 
1992 p 126, Lutz & Collins 2002 p 94). Some races, people or nations are seen as 
“behind” us (the Swedish readers) in the evolutionary process. This is quite conspicu-
ous in the articles on the Soviet Union, but less evident in the articles on the United 
States. All places described in the material are denied the possibility for change and 
the fate of each country seems inevitable. Everything will always stay the same. In 
this way place becomes interchangeable with time in the time-place headlines and a 
negative timelessness, related to unproductive practices, are connected to these places 
(see also Said 1978/2000 p 326). The situation appear least permanent in the places 
furthest to the Northwest, i.e. London and New York. The time aspect thus functions 
asymmetrically when related to different parts of the world, but symmetrically when 
related to a predictable West-East and North-South parameter.

Moreover, both New York articles lack negative representations of the Others by 
reference to a category. This is also true for the Beijing article which also lacks direct 
negative representations of the Others by descriptions of groups. It is however full of 
negative representations of the Others by association and insinuation. Negative asso-
ciations are present in all the examined articles. Nicaragua, for example, is presented 
negatively by associations to paranoia, crises, trouble, mass flight, starvation, lack of 
freedom, violence, inhuman conditions, indignation, fanaticism, polarization foun-
ded on principle, the casting of suspicion on people, gossip and rumours, extreme 
suspicion and finally manipulation. The Soviet/Russia articles express more negative 
representations of the Others on the individual level, in this case the political leaders, 
who on account of their position represent the Russian people symbolically. Thus 
the Soviet Union/Russia is also characterized by negative associations on a state le-
vel. In the US articles the negative representations of the Others are more connected 
to certain categories of people within the country, not to all US citizens as a group. 
Negative insinuations can also be connected to specific groups, but not to the whole 
country, in the US articles. This also applies to the London article, and is another ex-
ample of the similarity in the representations of the two places that are most Northern 
and most Western. In Beijing and the Soviet Union/Russia the negative insinuations 
are connected to political leaders, i.e. the symbolic representatives of the people. In 
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Buenos Aires and in Nicaragua, the other Latin American country in the material, the 
negative insinuations are connected to everybody. Here, each is as bad as the other, 
and this is moreover often explicit and not only insinuated.

Relatively few women appear in this material, which consists of a relatively large 
number of On location narratives. None of them appear as main characters of the 
stories, implying that the relatively large share of women in On location narratives 
should not be taken as evidence of equality between men and women in the discour-
se. Women seem only to make brief appearances in these long texts. For example one 
of the women is dead and another only appear “with her lips sealed”. Furthermore, 
when Boris Yeltsin is discursively degraded in one of the Moscow texts from 1987 this 
is done in a way that resembles the general treatment of women in news discourse (see 
Fowler 1991). 

When it comes to the time and world order context, it is not surprising to note 
that in 1987, when the cold war had not yet ended, two of the four articles are about 
the Soviet Union and one is about the United States. The United States is also mentio-
ned in the fourth article from this year—the article on Nicaragua. In 2002 there is a 
greater distribution of countries and more emphasis on international aspects. In some 
ways the world appears as a different place, but still some things never change. The 
descriptions of Vladimir Putin in 2002 are similar to the representations of Mikhail 
Gorbachev and Boris Yeltsin in the Moscow articles from 1987. Islam appears in two 
of the five articles in 2002 and this seems significant and in line with the perception 
that in the post-cold war era Islam has replaced communism as the new major threat 
to the West. However, Russia and Islam are both regarded as threatening in 2002, i.e. 
the old and the new threat coexist. 

Another interesting angle in the articles from 2002 is a meta aspect; analyses of 
the way people speak in different places and especially in a more or less explicit op-
position between appearances and the real world. Also, the negative representations 
are more explicit in 1987 compared with 2002, when they are no less negative, but 
more insinuating in a self-satisfied way. It is not possible to see any significant traits or 
changes in the material from 1995 in the small study of articles with time and place 
headlines. In 2002, on the other hand, the world seems more disrupted and harder 
to understand. What is not accomplished after the end of the cold war in 1995, thus 
enters foreign news after September 11 in 2002. In the quantitative study the United 
States, the Middle East and North Africa, the (former) Soviet Union and Western Eu-
rope, all stand out as epicentres. But at the same time the United States appears uni-
que in its role as main character in the world, since the re-organization of the world 
on the foreign news pages only appear when the United States itself is affected by 
problems connected to a new world order in 2001. Moreover, the United States has 
problems, rather than is a problem which is the case with the (former) Soviet Union 
as well as the Middle East and North Africa. These regions are problems for Western 
Europe and in 2002 also for the United States.
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Truth aspects in the texts are treated somewhat differently depending on what 
nation an article deals with. The truth is said to have two faces in Nicaragua, but what 
the text really indicates is that different truths could not possibly coexist and both 
“faces” are portrayed as lies. The text itself, however, appears—by its own discursive 
practices—as nothing but true. The truth in Beijing and Moscow 2002 is also ques-
tioned in a discussion about the strange discussions going on in these places. In ge-
neral, the truth concerning the texts, i.e. journalism, is however constantly implied, 
but in different ways. Sometimes by cocksure statements, sometimes by scantiness in 
the reporting style, which indicates a lack of subjectivity, and sometimes by using “the 
number game” (see van Dijk 2002). The number game denotes the use of numbers 
to express dates, times, quantity, etc. to guarantee the truth of what is being told. (In 
the article about New York and the south of the United States many numbers are 
mentioned: October 27, several hundred thousand acres, 10  000 fires, twelve states, 
15–13 percent, 65 percent and 3.35 dollars.) The articles give the overall impression 
that the truth there is not as evident as the truth here, where the texts are meant to 
be consumed. In foreign news pages the truth aspect of the texts is closely connected 
to the myths related to time and place that are being staged there. The myths about 
different nations—and the fact that they are stuck in history—depend on the claim 
on truth in the discursive practices of foreign news. Something happened there and 
then and this is true. These aspects can not be separated in the time and place related 
headlines. Their meaning is form, is meaning.

Further reflections
Many have claimed that the time of nations and national ideas is over (see Hardt & 
Negri 2000, Jonsson 2001) and that if you want to capture a culture you must postu-
late an imagined national essence or admit that every culture is torn by forces pulling 
in different directions. However, the time of nations is not over in foreign news pages. 
They do publish articles on the disruption of cultures, but the aspiration to capture 
homogeneous cultures dominates which in turn postulates an imagined national es-
sence. This is achieved by the use of time and place headlines, vignettes, datelines, 
a selection of pictures overloaded with written messages and other powerful sym-
bols, among other things. These practices work together to construct the dominating 
subject position implied in the mode of address of the texts. The dominant subject 
position, the place or perspective from which the text makes sense to the reader, is an 
identification with Western Europe and the Western world. It also contains the idea 
about a fundamental difference between East and West (as well as North and South). 
Similarities are at the same time implied, but only between men from elite spheres in 
different nations, except for men from the elite in the Middle East and North Africa 
and the (former) Soviet Union.

It could be argued that the regions of the world are structured according to class 
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in foreign news pages, in that some parts of the world appear as first-rate and more 
important than others. Gender appears structured in the very same way, privileging 
men, which extends to or at least corresponds to the fact that some discourse types 
appear more important than others. The national and regional aspect of this class 
structure of the world also corresponds with the placement of news reporters and in-
ternational news agencies. These are found mostly in the North-East in America and 
in Western Europe. Taken together these aspects constitute an elite journalism, cove-
ring elite nations consisting of men which appear especially in Elite event reports and 
Commentaries. The reports from this sphere increase over the years examined.3 In 
this sense foreign news is quite conservative in its discourse practices (see also Becker, 
Ekecrantz & Olsson 2000a).

While similarities, as previously discussed, do sometimes appear in foreign news 
pages, the real focus is on differences. There is, of course, material outside these pages 
that can be modelled in this way, and that perhaps sometimes seems to invite such 
constructions. But at the same time, the same material also contains possibilities for 
other constructions. There are plenty of possibilities to describe similarities and there-
fore the endless discussions on differences which take place in foreign news pages can 
be considered as meaningless. Also, there are many differences within the imagined 
groups that are constructed on the basis of nationality, ethnicity and gender. In view 
of these internal differences it is meaningless to talk about such groups in other terms 
than the fairy tale (see Fowler 1991, Hylland Eriksen 1993, Ojajärvi 2001). 

Capital and control can be seen as the ultimate determining factors in the crea-
tion of otherness, even though nationality, ethnicity and gender stand out more in fo-
reign news pages. Although the centre of the world could be described as a non-place, 
attempts to establish it close to a nation or a federation seem constantly to be rene-
wed. Nationality/ethnicity are superior in the order of the discourse. Gender appears 
only in relation to women, thereby creating yet another dimension in the hierarchy of 
foreign news pages. Gender is furthermore configured with nationality/ethnicity and 
turns into a “spectacle of otherness” (see Hall 1997a). In general nationality/ethnicity 
rather overshadows and conceals the importance of capital and control. Nationality/
ethnicity appear outstanding in foreign news pages among other things in order to 
make other differences seem less significant. The focus on nationality/ethnicity offers 
simple non-political (cultural) explanations to the question why people in different 
parts of the world have different living conditions. These simple explanations, which 
emphasize one trait and ignore all the others, are indeed stereotypical.

As described above, issues of capital and control are not made explicit in the 
material. Structures and systems are generally overlooked. However, in articles on 
countries such as the Soviet Union and China, which can be characterized as commu-
nist, it is suddenly not taboo to display the system. By contrast, capitalist systems are 

3 Exoticizing articles also become more popular, but they are significantly less frequent.
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never discussed and thereby they are naturalized in discourse. Events and individuals 
appear not as dependent on or even influenced by systems. Instead they are portrayed 
as culturally dependent, influenced by the imagined national essence. This is also true 
for the Soviet Union and China, but here the imagined national essence is connected 
to the system. Thus, foreign news pages are blind to structural and historical-political 
differences (except in communist countries), but extremely aware of and obsessed 
with ethnical and gender differences that ultimately can make them racist and sexist. 
None of these attitudes is called for; at least not by any other reason than the will to 
dominate.

A general world and gender hierarchy is reproduced in foreign news pages. This 
hierarchy is not questioned. To conclude, foreign news pages in Swedish dailies do 
not ask the adequate questions (see Rekacewicz 2000/2003). For example questions 
about colonial history are not present as a rule. Such questions would otherwise help 
us define an arena and identify the positions of the actors there (see Rekacewitcz 
2000/2003). Foreign news, in fact, seldom asks any questions at all. Foreign news pa-
ges are rather the place for answers. Questions are implicit, answers explicit. The con-
cealed questions centre around normality and deviation, thereby implicitly contri-
buting to the general image of the world in foreign news pages. It is an image that 
is imposed on the world rather than derived from it. However, in terms of discourse 
theory it is not meaningful to ask what the correct image would be. “Perhaps one 
should rather ask”, writes Galtung (1974 p 159), “what is the image we want, and then 
constitute reality from that image”. What image, or images, of the world do we, the 
addressed readers, want in foreign news pages? Is it the image of cultural and gender 
related determination that has been identified in this study, or is it something else? 
We can influence this, but of course not as much as the journalistic institution with 
its connections to other institutions in society. This leads to a final question to both 
the addressor and the addressee: What image do we want?
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BILAGA 1. KODSCHEMA

KODSCHEMA

1. Id-nummer (1-XXX)

2. Platsmarkör (”avsändarort”) (bokstäver)
 

3. Tidning

1= Arbetarbladet
2=Dagens Nyheter
3=Svenska Dagbladet
4=Vestmanlandss Läns Tidning
5=Metro

4. Årtal

1=1987
2=1995
3=2002

5. Nyhetsursprung

1=Nyhetsbyrå(er)
2=Journalist(er)
3=Kombination
4=Övrigt   
5=Icke identifierad  

6. Huvudsaklig diskurstyp

1=På plats-narrativ
2=Bildnotis
3=Elithändelserapport
4=Katastrofhändelserapport
5=Lägesrapport
6=Kommentar
7=Kombination
8=Citatnotis
  

7. Kön

1=Kvinna
2=Man
3=Kvinna och man
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4=Kön kan ej utläsas (men personer finns med)
5=Inga personer finns med
6=Icke identifierad

8. Bild(er) och kön (inte kartor), huvudsakligt motiv

1=Ja, kvinna/kvinnor
2=Ja, man/män
3=Ja, man/män och kvinna/kvinnor
4=Ja, personer, kön oidentifierat
5=Ja, personer, men endast barn, kön kodas ej 
6=Ja, men inga personer   
7=Nej

9. Bild(er), karta

1=Ja
2=Nej

10. Vinjett

1=Ja, särskild vinjett kopplad till land/region/händelse o likn.  
2=Ja, vinjett kopplad till genre (”analys”, ”porträtt”) 
3=Nej
4=Kombination

11. Överrubrik, land/stad (årtal/dag)

1=Ja, land/stad och årtal/dag
2=Ja, land/stad
3=Nej

12.  Notis 

1=Ja
2=Nej
3=Icke identifierad

12. Region 
1=Sydamerika
2=Centralamerika och Västindien
3=Nordamerika
4=Mellanöstern och Nordafrika
5=Västafrika
6=Afrika, utom väst- och nord-
7=Sydöstasien
8=Östasien
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  9=Västasien
10=Västeuropa
11=Östeuropa
12=Sovjetunionen/fd Sovjetunionen
13=Oceanien
14=Kombination USA-annan region
15=Kombination Sverige – annat land
16=Annan kombination
17=Övrigt
18=Icke identifierad

14.  Huvudnation (bokstäver)
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BILAGA 2. TABELLBILAGA

Tabell A. Relationen Artikelstorlek – Nyhetsursprung, alla åren (radprocent)

Nyhetsbyrå Journalist Kombination Övrigt Icke id. Totalt
Notis 86 3 2 3 6 100

Längre art. 38 46 13 1 2 100
Icke id. 33 – – – 67 100

Totalt 65 22 7 2 4 100

n=1162

Tabell B. Fördelning av Diskurstyper, alla åren 

Antal %
På platsnarrativ 42 4
Elithändelserapport 201 17
Katastrofhändelserapport 95 8
Lägesrapport 585 50
Kommentar 128 11
Bildnotis 52 5
Citatnotis 8 1
Kombination 51 4
Totalt 1162 100

n=1162

Tabell C. Relationen Diskurstyp – Bild(er) och kön, alla åren (radprocent)

Kvinna Man Kvinna&man Kön kan 
ej avg.

Barn Inga per-
soner

Ingen bild Totalt

På plats 2 43 24 2 5 7 17 100
Elit 0 24 5 0 1 1 69 100
Katastrof 0 13 3 3 0 5 76 100
Läges 2 7 2 >1 >1 1 87 100
Kommentar 5 35 6 2 0 3 48 100
Bildnotis 13 44 23 12 0 8 0 100
Citatnotis 0 0 0 0 0 0 100 100
Kombination 4 24 12 2 2 6 51 100
Totalt 2 17 5 1 1 2 71 100

n=1162
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Tabell D. Förekomst av Kön på bild, 1987

Antal %
Kvinna 3 1
Man 51 16
Kvinna&man 11 4
Kön kan ej avgöras 1 >1
Inga personer 6 2
Ingen bild 238 77
Totalt 310 100

n=310

Tabell E. Förekomst av kön på bild 1995

Antal %
Kvinna 4 1
Man 57 14
Kvinna&man 21 5
Kön kan ej avgöras 3 1
Barn 3 1
Inga personer 7 2
Ingen bild 304 76
Totalt 399 100

n=399

Tabell F. Förekomst av kön på bild, 2002

Antal %
Kvinna 22 5
Man 92 20
Kvinna&man 25 6
Kön kan ej avgöras 11 2
Barn 5 1
Inga personer 15 3
Ingen bild 283 63
Totalt 453 100

n=453
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Tabell K. Relationen Kön (text) – Huvudsaklig diskurstyp, 1987 (kolumnprocent)

På plats Elit Katastr. Läges Kommentar Kombi Totalt

Kvinna 0 0 8 2 0 0 2
Man 61 98 29 54 75 75 63
Kv&man 39 0 38 12 21 25 14
Kön kan ej avg. 0 2 25 26 4 0 17
Inga pers. 0 0 0 6 0 0 3
Totalt 100 100 100 100 100 100 100

n=310

Tabell L. Relationen Kön (text) – Huvudsaklig diskurstyp, 1995 (kolumnprocent)

På plats Elit Katastr. Läges Kommentar Bildnotis Kombi Totalt

Kvinna 0 4 0 2 0 0 0 2

Man 50 68 34 64 76 57 46 62

Kv&man 50 23 6 13 20 21 38 18

Kön kan ej avg. 0 4 59 16 4 21 15 16

Inga pers. 0 1 0 4 0 0 0 3

Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100

n=399

Tabell M. Relationen Kön (text) – Huvudsaklig diskurstyp, 2002 (kolumnprocent)

På plats Elit Katastr. Läges Kommentar Bildnotis Citatnotis Kombi Totalt

Kvinna 0 1 0 8 0 13 0 0 5

Man 33 72 49 57 73 26 88 69 59

Kv&man 67 22 8 13 25 11 0 12 16

Kön kan ej avg. 0 3 38 17 2 39 12 19 16

Inga pers. 0 1 5 6 0 11 0 0 4

Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100

n=453
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Tabell N. Relationen Region – Diskurstyp 1987 (radprocent)

P p-n Elith. Katastr. Lägesr. Kom. Kombi Tot.

Sydam 0 0 0 100 0 0 100

Cenralam 31 15 0 31 15 8 100

Nordam 6 50 0 31 12 0 100

Mellanöstern & Nordafr. 8 20 10 52 8 2 100

Västafrika 0 0 20 80 0 0 100

Afrika, utom v. och n. 5 10 0 58 10 16 100

Sydöstasien 0 0 0 50 50 0 100

Östasien 8 25 0 50 8 8 100

Västasien 8 4 40 48 0 0 100

Västeuropa 3 9 10 66 9 3 100

Östeuropa 6 18 0 71 6 0 100

Sovjet/fd Sovjet 8 21 0 54 17 0 100

Oceanien 0 67 0 33 0 0 100

USA-annan reg 0 44 0 52 0 4 100

Sverige-annan reg 0 0 0 71 0 29 100

Annan kombi 0 0 0 100 0 0 100

Övrigt 0 0 0 75 0 25 100

Totalt 6 17 8 57 8 4 100

n=310

Tabell O. Relationen Region – Diskurstyp 1987 (kolumnprocent)

P p-n Elith. Katastr. Lägesr. Kom. Kombi Tot.

Sydam 0 0 0 3 0 0 <2

Cenralam 22 4 0 2 8 8 4

Nordam 6 15 0 3 8 0 5

Mellanöstern & Nordafr. 22 18 21 15 17 8 16

Västafrika 0 0 4 2 0 0 <2

Afrika, utom v. och n. 6 4 0 6 8 25 6

Sydöstasien 0 0 0 <1 4 0 <1

Östasien 6 6 0 3 4 8 4

Västasien 11 2 42 7 0 0 8

Västeuropa 11 13 33 28 29 17 24

Östeuropa 6 6 0 7 4 0 5

Sovjet/fd Sovjet 11 9 0 7 17 0 8

Oceanien 0 4 0 <1 0 0 1

USA-annan reg 0 20 0 7 0 8 8

Sverige-annan reg 0 0 0 3 0 17 2

Annan kombi 0 0 0 4 0 0 2

Övrigt 0 0 0 <2 0 8 1

Totalt 100 100 100 100 100 100 100

n=310
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Tabell P. Relationen Region – Diskurstyp 1995 (radprocent)

P p-n Elith. Katastr. Lägesr. Kom. B n Kombi Tot.

Sydam 0 33 0 67 0 0 0 100

Cenralam 0 9 9 82 0 0 0 100

Nordam 0 35 3 29 32 0 0 100

Mellanöstern & Nordafr. 5 5 5 55 11 7 11 100

Västafrika 0 0 18 64 0 0 18 100

Afrika, utom v. och n. 0 0 33 67 0 0 0 100

Sydöstasien 0 0 17 33 0 33 17 100

Östasien 0 17 6 67 6 0 6 100

Västasien 4 4 35 52 4 0 0 100

Västeuropa 4 28 6 43 11 6 3 100

Östeuropa 0 10 0 69 17 3 0 100

Sovjet/fd Sovjet 11 17 2 66 2 0 2 100

Oceanien – – – – – – – –

USA-annan reg 0 18 18 41 23 0 0 100

Sverige-annan reg 0 40 27 27 7 0 0 100

Annan kombi 0 25 3 59 6 6 0 100

Övrigt 0 29 0 41 24 6 0 100

Totalt 3 19 8 52 11 4 3 100

n=399

Tabell Q. Relationen Region – Diskurstyp 1995 (kolumnprocent)

P p-n Elith. Katastr. Lägesr. Kom. B n Kombi Tot.

Sydam 0 1 0 1 0 0 0 <1

Cenralam 0 1 3 4 0 0 0 3

Nordam 0 16 3 5 24 0 0 8

Mellanöstern & Nordafr. 25 4 9 15 13 29 46 14

Västafrika 0 0 6 3 0 0 15 3

Afrika, utom v. och n. 0 0 3 1 0 0 0 <1

Sydöstasien 0 0 3 1 0 14 8 <2

Östasien 0 4 3 6 2 0 8 4

Västasien 8 1 25 6 2 0 0 6

Västeuropa 25 27 12 15 18 29 15 18

Östeuropa 0 4 0 10 11 7 0 7

Sovjet/fd Sovjet 42 11 3 15 2 0 8 12

Oceanien – – – – – – – –

USA-annan reg 0 5 12 4 11 0 0 5

Sverige-annan reg 0 8 12 2 2 0 0 4

Annan kombi 0 11 3 9 4 14 0 8

Övrigt 0 7 0 3 9 7 0 4

Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100

n=399
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Tabell R. Relationen Region – Diskurstyp 2002 (radprocent)

P p-n Elith. Katastr. Lägesr. Kom. B n C n Kombi Tot.

Sydam 10 10 10 40 10 20 0 0 100

Cenralam 33 0 0 0 0 33 0 33 100

Nordam 0 12 6 31 16 12 6 16 100

Mellanöstern & Nordafr. 3 20 13 39 13 7 0 6 100

Västafrika 0 17 0 67 0 17 0 0 100

Afrika, utom v. och n. 5 23 5 45 9 9 0 5 100

Sydöstasien 0 0 17 65 0 9 0 9 100

Östasien 6 21 3 24 29 12 0 6 100

Västasien 0 7 21 36 0 21 7 7 100

Västeuropa 1 13 10 58 7 7 1 4 100

Östeuropa 0 25 0 50 25 0 0 0 100

Sovjet/fd Sovjet 9 9 16 41 3 16 3 3 100

Oceanien 0 0 0 100 0 0 0 0 –

USA-annan reg 0 19 5 33 19 5 5 14 100

Sverige-annan reg 6 6 11 50 22 0 6 0 100

Annan kombi 0 34 0 34 26 2 2 2 100

Övrigt 0 0 0 56 33 0 0 11 100

Totalt 3 16 9 44 13 8 2 6 100

n=453

Tabell S. Relationen Region – Diskurstyp 2002 (kolumnprocent)

P p-n Elith. Katastr. Lägesr. Kom. B n C n Kombi Tot.

Sydam 8 1 3 2 2 5 0 0 2

Cenralam 8 0 0 0 0 3 0 4 <1

Nordam 0 6 5 5 8 11 25 19 7

Mellanöstern & Nordafr. 17 19 23 14 15 13 0 15 15

Västafrika 0 1 0 2 0 3 0 0 1

Afrika, utom v. och n. 8 7 3 5 3 5 0 4 5

Sydöstasien 0 0 10 8 0 5 0 8 5

Östasien 17 10 3 4 17 11 0 8 8

Västasien 0 1 8 3 0 8 12 4 3

Västeuropa 8 19 26 31 12 18 12 15 23

Östeuropa 0 1 0 1 2 0 0 0 <1

Sovjet/fd Sovjet 25 4 13 7 2 13 12 4 7

Oceanien 0 0 0 2 0 0 0 0 <1

USA-annan reg 0 6 3 4 7 3 12 12 5

Sverige-annan reg 8 1 5 5 7 0 12 0 4

Annan kombi 0 22 0 8 20 3 12 4 10

Övrigt 0 0 0 3 5 0 0 4 2

Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100

n=453
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