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Abstract 
 

Inledning 
Detta är en analytisk uppsats som har som syfte att ta reda på hur de sociala medierna både 

används och framställs i svensk nyhetsrapportering av världspolitiska händelser. Med de 

sociala medierna åsyftas de tre kanske största: Facebook, Youtube och Twitter. De händelser 

som anses vara världspolitiska har alla att göra med de revolutioner som startade i Nordafrika 

och Mellanöstern i början av 2011. I dessa konflikter har de sociala medierna spelat en erkänd 

stor roll vilket motiverar ämnets relevans till syftet. För att göra undersökningen möjlig har 

sju stycken artiklar valts från de största aktörerna i svensk dagspress: Dagens Nyheter, 

Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet. Valet av tidningar gjordes då dessa kan sägas 

vara de största i landet, kan de även sägas repsentera svensk nyhetstextmarknad i stort. Sju 

stycken artiklar ger en lagom mängd material att analysera, och bidrar även till möjligheten att 

utläsa skillnader mellan aktörerna. 

 

Frågeställningar 

 Hur används de sociala medierna i artiklarna? 

 Hur förhåller sig journalisten kritiskt till de sociala medierna? 

 Hur framställs de sociala medierna som källor i artiklarna? 

 Går det att se någon skillnad mellan tidningarna hur de sociala medierna används? 

 

Teori 
Konvergenskultur: de sociala medierna är en ny form av medialt format som kolliderar med 

äldre. Detta fenomen kallas för konvergens och när denna förgrening påverkar marknaden och 

dess konsumenter börjar man tala om en konvergenskultur. De gamla medierna uppträder 

oftast fientligt mot de nya, och om det visar sig finnas negativa referenser i artiklarna kring de 

sociala medierna går detta att hänvisa till denna teori. 

 

Kritisk diskursanalys: begreppet diskurs syftar till att alla texter är invända i situationer, 

kulturer och ideologier, vilket gör dem till något mer än bara en fristående text: de är del av en 

betydligt större process. Inom denna teori studerar man hur man kritiskt ska förhålla sig till 

textmaterial för att blottlägga dessa mönster, och man kan då säga något om skribentens 

potentiella underliggande agenda eller helt enkelt hur dennes kultur och åsikter har påverkat 

texten. Denna teori är användbar för att se hur de sociala medierna framställs i artiklarna. 

 

Metod 

Kritisk diskursanalys kommer att användas för att analysera artiklarna. Detta inkluderar 

redogörelser för rapporteringens huvudsakliga innehåll, makronivå: nyhetstextens tematiska 

och schematiska struktur, mikronivå och sociokulturella kontextualiseringar 

 

Analys 
Analysen visar på ett varierat förhållande till de sociala medierna. Deras roll i världspolitiken 

framställs som stor och positiv sådan, men de anses inte vara tillräckligt trovärdiga 

plattformar för källor enligt flera artiklar, som hellre hänvisar till etablerade nyhetsbyråer. 

 

Slutsatser och diskussion 

Frågeställningarna har alla blivit besvarade. Diskussion följer huruvida mediernas relativt 

negativa framtoning i artiklarna är ett resultat av konvergenskulturen, d.v.s. att tidningarna 

fruktar konkurrens, eller om de helt enkelt inte kan ses som tillräckligt trovärdiga. Slutsatsen 

är att de sociala medierna återges med aningen negativ framtoning i svensk nyhetspress. 
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1. Inledning 

”Vi använder Facebook för att planera protesterna, Twitter för att koordinera oss, och 

Youtube för att berätta för omvärlden” (Howard 2011). Citatet kommer från en aktivist i 

Kairo mitt under den pågående revolten i Egypten i början av 2011. Hon förklarar öppet det 

som många i västvärlden spekulerar kring, nämligen vilken roll de sociala medierna har spelat 

för revolutionerna i Nordafrika och Mellanöstern. Klart för många är däremot att vi nu 

bevittnat ett nytt fenomen och en ny typ av revolutionärer, ledda av unga beväpnade med en 

ny form av kommunikation som än så länge inte blivit censurerad (Nytimes.com 2011). 

      Att emellertid överbetona de sociala mediernas betydelse vore att reducera den personliga 

faran som många demonstranter utsatte sig för när de kämpade mot säkerhetsstyrkor och 

militär, och ett stort antal människor i de drabbade områdena har fått sätta livet till i 

konflikterna. De sociala medierna handlar snarare om spridning utav information, och då 

revolutionerna under år 2011 inte skedde via dessa medier, kan man argumentera för att de 

inte skulle ha skett utan dem (Howard 2011; Nytimes.com 2011). 

      De sociala medierna påverkar även nyhetsrapporteringen på ett flertal olika sätt. 

Exempelvis så kan information från ett oroligt område i from utav vittnesberättelser och 

videoklipp nu nå en global nivå på extremt kort tid utan att en reporter behöver vara där och 

rapportera. Journalisten har inte heller samma krav på sig att söka upp privatpersoner som 

källor på egen hand då webbsidor som Facebook och Twitter blir fulla av iakttagelser 

upplagda utan vinstintresse. Detta förutsätter att nyhetsmarknaden anser att de källor som 

kommunicerar via dessa medier är tillräckligt trovärdiga för att ensamma ligga till grund för 

artiklar, men då nyheterna som sprids via privatpersoner når en global nivå på ett ögonblick 

utan att behandlas via en etablerad journalistisk process måste tidningarna på något sätt möta 

denna konkurrens (Howard 2011). 

      Hur framställs då dessa sociala medier inom nyhetsbevakningen? Rapporteras det om 

deras stora påverkan på revolterna, eller bara som ett av många hjälpmedel för aktivisterna? 

Framställs de sociala medierna som trovärdiga källor i nyhetstexterna, eller förlitar man sig 

inte på den information som sprids via oftast anonyma privatpersoner genom dessa medier? 

 

1.1. Syfte 

Det huvudsakliga syftet med undersökningen är att ta reda på hur de sociala medierna både 

används och framställs i svensk nyhetsrapportering utav världspolitiska händelser. Då dessa 

kommunikationsplattformar är relativt nya i samspelet kring bevakningen av aktuella 
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händelser är det intressant att studera hur dagens etablerade nyhetsmedier och journalister har 

valt att förhålla sig till dem. De sociala mediernas roll i världspolitiken är även den satt under 

debatt, vilket gör det intressant att se vilket synsätt svensk nyhetsmarknad har på dessa 

mediers betydelse. Undersökningsmaterialet kommer att bestå av sju stycken artiklar från 

svensk nyhetspress, vilket gör att man även kan säga något om skillnader mellan dessa 

tidningar i gestaltningen av de sociala medierna. 

   

1.2. Frågeställningar 

 Hur används de sociala medierna i artiklarna? 

 Hur förhåller sig journalisten kritiskt till de sociala medierna? 

 Hur framställs de sociala medierna som källor i artiklarna? 

 Går det att se någon skillnad mellan tidningarna hur de sociala medierna används? 

 

2. Material och avgränsning 

Betydelsen av de sociala medierna blir allt mer omfattande inom svensk nyhetsrapportering 

och hänvisningar till de mest populära webbsidorna för dessa går att finna inom i stort sett alla 

genrer och ämnesområden. Det finns med andra ord en nästintill oändligt stor mängd med 

material som går att analysera för att få fram hur detta förhållande ser ut och fungerar. Då 

denna uppsats har som syfte att ta reda på hur dessa sociala webbaserade interaktioner 

påverkar nyhetsrapporteringen inom svensk tidningsjournalistik ligger fokus endast på artiklar 

som direkt handlar om eller rapporterar kring den senaste tidens politiska uppror i Nordafrika 

och Mellanöstern. De är alla publicerade under januari och februari år 2011. 

      Valet att endast inrikta sig inom just detta ämne motiveras dels för att det innefattar 

händelser som till stor del tar upp betydelsen och rapporterar kring de sociala medierna, och 

dels för att det är ett bra exempel på hur den globala världspolitiken förändras och 

nyhetsmarknaden redogör för detta. Även om analysen och dess empiriska material sträcker 

sig över ett flertal olika konflikter har de alla grunderna gemensamt och bevakningen kring 

dem gestaltas på i princip exakt samma sätt. 

      Jag har valt att analysera och jämföra artiklar från fyra utav Sveriges största medieaktörer; 

dagstidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, och kvällstidningarna Expressen 

och Aftonbladet. Detta för att dels kunna se eventuella skillnader mellan de olika tidningarnas 

förhållningssätt till de sociala medierna, och dels för att man kan argumentera för att de 

representerar Sveriges nyhetsbevakning i stort, vilket är nödvändigt för att kunna dra 
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generella slutledningar som besvarar mina frågeställningar. Jag har utifrån dessa valt ut sju 

stycken artiklar från samtliga tidningar som ska analyseras. Detta anser jag vara en rimlig 

mängd material för att kunna diskutera kring, och då jag kommer att gå på djupet inom varje 

artikel kommer resultaten jag får ut av dem vara relativt omfattande. 

 

3. Teoretiska ramverk 

Denna uppsats utgår från flera redan belagda teorier för att dels kunna förstå och förklara 

fenomenet som valts att studera, och dels för att på bästa möjliga vis kunna analysera det 

empiriska materialet genom en kvalitativ analys. 

 

3.1. Konvergenskultur 

De sociala medierna är en ny slags plattform som inkräktar på en arena fylld av etablerade 

nyhetsmedier och inrättade riktlinjer kring hur en mediepublik ska förhålla sig till 

nyhetsprodukter. Man kan här tala om en såkallad konvergenskultur, ett samlingsord som 

innefattar de industriella, teknologiska, kulturella och sociala förändringar som påverkar en 

vedertagen marknad. Teorin behandlar fenomenet när nya och gamla medier kolliderar, och 

där medieproducenternas makt börjar interagera allt mer med mediekonsumenterna (Jenkins 

2008: 14-15). 

      Den kanske absolut viktigaste faktorn inom konvergenskulturen är konsumentens aktiva 

deltagande. Det är denna omständighet som gör detta till ett nytt fenomen, mycket likt de 

gräsrotskulturer som fanns innan ett kommersiellt medielandskap inrättades i början av förra 

sekelskiftet.  Dagens spridning av medialt stoff, exempelvis nyheter, sker tvärsöver flera olika 

mediesystem och nationsgränser på ett sätt som tidigare inte varit teknologiskt möjligt. Detta 

resulterar i en nyhetsmarknad där nyhetskonsumenten kan ta del av information via 

privatpersoner genom sociala medier, som Twitter, och där etablerade nyhetsproducenter som 

tidningar måste använda sig av dessa användarstyrda plattformar för att själva sprida nyheter 

och möta konkurrensen (Jenkins 2008:15). 

      Konvergens uppstår däremot inte endast på grund av en ny teknik som tillåter sociala 

medier. Dessa plattformar skapades t.o.m. mer för underhållssyften än något annat, och även 

om det är just detta syfte som de används mest till börjar de nu allt mer påverka 

världspolitiken och sättet vitt skilda kulturer integrerar. Man talar om en sorts kollektiv 

intelligens som uppstår när människor delar med sig av individuell kunskap som bidrar till en 

helhet, som i sin tur påverkar en rad olika samhälliga faktorer. Detta inkluderar saker som 
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populärkultur, underhållning, reklam och utbildning, men den kanske viktigaste faktorn och 

fokuset för denna uppsats är dess påverkan på politiken, och då framförallt den globala 

(Jenkins 2008:15-16, 239). 

      Den pågående konvergensen tvingar medieklimatet att omformulera sina gamla principer 

om vad det innebär att konsumera nyheter. Om de tidigare nyhetskonsumenterna var passiva, 

förutsägbara och isolerade från varandra, kan de nya sägas vara aktiva, svåra att behålla och 

offentliga. De interagerar med varandra och tar på många håll över den marknad som tidigare 

var ämnad för just nyhetsbyråer och liknande. Detta skapar en intressant situation då det är 

oklart hur t.ex. etablerade tidningar väljer att förhålla sig till de sociala medierna. De kan inte 

undvika att rapportera om dem på grund av deras allt större maktposition, de används allt mer 

som huvudkällor i artiklar från konfliktdrabbade områden där annan kommunikation är 

omöjlig, samtidigt som de konkurrera med nämnda tidningar om vem som är mest effektiv på 

att sprida vetskapen om nyheter (Jenkins 2008:28-29). 

      Inom teorierna kring konvergenskultur ses deltagandet som en politisk rättighet. Ny teknik 

främjar dessutom strävan efter demokrati. Ett stort hinder för detta kan beskrivas som 

deltagandeklyftan; d.v.s. det faktum att alla inte har samma förutsättningar att ta del av dessa 

möjligheter. En del har god tillgång till dessa plattformar, andra är påverkade av en 

begränsad, filtrerad eller reglerad form av dem, skapat av statlig censur eller liknande. Ras-, 

klass- och språkskillnader förstärker denna klyfta, men allt fler kulturer och människor blir 

påverkade av konvergenskulturens möjligheter. Man anser dock inom denna teori att de 

sociala medierna ses mer som ett hot än tillgång av den etablerade marknaden, vilket förklaras 

med att ett medieklimat som styrs av sina användare är alltför skrämmande för den industri 

som tjänar pengar på sina konsumenter (Jenkins 2008:255-257). 

 

3.2. Kritisk diskursanalys 

Det primära intresset inom kritisk diskursanalys (CDA) är relationen mellan språk 

maktutövade. Begreppet diskurs syftar till att alla texter är invävda i olika situationer, 

institutioner och strukturer i samhället som kanske inte alltid är synliga, men ändå påverkar 

vårt skriftliga språk. Det som står skrivet i en text är egentligen oväsentligt om man inte även 

studerar vad i samhället texten är en del av eller vad den försöker motverka. En fullständig 

kritisk diskursanalys måste därmed innehålla vilka sociala processer och strukturer som ger 

upphov till en text, samt vilka som används för att tolka den. Tre stycken koncept figurerar 

vanligtvis inom kritisk diskursteori, och de är de som rör makt, kritik och ideologi (Berglez 

2010:267; Wodak 2001:1-3). 
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      Kritisk diskursanalys är en ung och något spretig vetenskapsgren, och det finns en 

ansenlig mängd olika tillvägagångssätt att välja mellan, både teoretiskt och empiriskt, och ett 

stort omfång lingvistiska verktyg att använda sig av för att analysera diskurs. Teorins olika 

representativa forskare förespråkar även de olika angreppssätt för att nå resultat. En av 

grundarna till teorin, lingvisten Roger Fowler menar att systematiska grammatiska apparater 

används för att etablera, manipulera och naturalisera sociala hierarkier, och genom att 

lokalisera detta kan man få fram underliggande mönster i texter (Wodak 2001:6). 

      En annan grundare och lingvist, Norman Fairclough, utvecklade senare kritisk 

diskursanalys så att det även blev ett användbart verktyg för att blottlägga den diskursiva 

förändringen som påverkats av social och kulturell förändring. Speciellt är det språket vi 

finner i massmedia som ger uttryck för makt. Medieproducenter påstås ofta vara neutrala i sitt 

syfte att ge nyhetskonsumenterna utrymme för allmän diskurs, att de endast förmedlar 

nyheter, men Fairclough menar att man med kritisk diskursanalys kan se att detta påstående 

inte stämmer. Teun van Dijks forskning kring inom området fokuserar främst på den diskurs 

som går att finna i media, nämligen nyhetstexter. I dessa menar han går det finna tecken på 

dolda fördomar och processer som undermedvetet påverkar kulturer (Fairclough 2001:122; 

Wodak 2001:6-8) 

      Innebörden av de tre begreppen makt, kritik och ideologi tolkas även de en aning olika 

inom kritisk diskursanalys. Vissa hänvisar till det innebörden som Frankfurtskolan, en 

socialteoretisk institution som var inflytelserik främst under 1900-talet, försökte sprida, andra 

påstår att det är desamma som litterär kritik, eller den samhälliga kritik som uppstod via 

marxismen. Syftet med kritik inom kritisk diskursteori är snarare att man som forskare inom 

området har en viss distans till sitt material och att man är öppen för självreflektion. Vi är alla 

påverkade utav ideologiska processer och det förutsätts att man accepterar att man själv är del 

av en etablerad kultur innan man försöker säga något om en viss diskurs ideologi (Wodak 

2001:9). 

      Ideologi inom CDA är en viktig aspekt för diskursen att etablera och bibehålla eventuella 

ojämnlika maktförhållanden. Även med skiftande begrepp om vad ideologi står för är man 

åtminstone ense inom kritisk diskursteori att man måste skapa en social medvetenhet kring 

hur ideologi gestaltar sig i bl.a. nyhetstexter och media i allmänhet. Ett av målen inom kritisk 

diskursanalys är att ”avmystifiera” diskurser genom att tyda ideologiska processer (Wodak 

2001:10). 

      Inom denna teori anser man inte heller att språk har en makt av sig självt. Makten 

tillkommer bara när språket nyttjats för sådana syften av människor som vet hur det ska 
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användas. Ett viktigt perspektiv inom CDA är att en text väldigt sällan är ett verk av en 

enskild person. Med detta menar man att texter oftast visar på tecken en ”maktkamp” mellan 

olika diskurser och ideologier som alla försöker kämpa för dominans. Detta blir särskild 

uppenbart i en nyhetstext som rapporterar kring t.ex. en konflikt som sker i en annan kultur än 

skribentens. Denne gör då ett försök att vara objektiv och stå utanför uppenbara ideologiska 

hänvisningar, men detta är en process som inte går att kontrollera, och en viss kultur, händelse 

eller personer beskrivs alla med ett ordval som skvallrar om en ideologisk maktpåverkan. I 

stort sett all nyhetsdiskurs etablerar enligt CDA olika former av maktförhållanden, och då 

dessa går att upptäcka är de i princip omöjliga att förhindra (Wodak 2001:10-11). 

 

4. Metod 

 För att tillämpa de teoretiska aspekterna som innefattas inom det kritiska diskurstänkandet 

och sedan använda sig utav dem i en kvalitativ analys krävs ett analysschema. Hur detta kan 

se ut varierar beroende på vilken belagd vetenskaplig lärobyggnad man väljer att använda sig 

utav, då de olika skolorna inom kritisk diskursanalys väljer att ta upp olika aspekter och 

behandlar språklig kommunikation på mångfaldiga sätt (Berglez 2010:273, 275). 

      Då denna uppsats analysavsnitts huvudsakliga syfte kan sägas vara att se till 

underliggande strukturer och värderingar inom diskursen hos de valda artiklarna är Teun van 

Dijks teorier om detta forskningsområde de som kanske är bäst lämpade. En analytisk process 

som ser till alla de textuella egenskaper van Dijk tar upp ger en genomförlig och omfattande 

bild av hur en nyhetstext är uppbyggd och vilka underliggande implikationer den kan tänkas 

innehålla, både på en makro- och en mikrostrukturell nivå (Berglez 2010:274, 275). 

      van Dijk har däremot inte personligen strukturerat varken en form av mall eller schema 

för hur en analys utefter hans teorier kan tänkas se ut; utan han bidrar istället med praktiska 

riktlinjer och råd till hur man genomför en kritisk diskursanalys. Detta förklarar han med att 

han dels inte vill att fokus ska ligga på honom som person under en analytisk process, och 

dels för att en kritisk diskursanalys blir som mest tillförlitlig om den innehåller infallsvinklar 

och bidrag från en rad olika områden, kulturer och principer. Analysen utav den 

sociokulturella kontexten som präglar varje skriftlig text görs starkare om tolkaren inte bara 

utgår från sin egen kultur och en enda vetenskapsgren, utan ser på sitt material utifrån så 

många tänkbara ögon som möjligt (van Dijk 2001:95-96). 

      För att göra en kritisk diskursanalys utförbar från första början måste man som uttolkare 

av material göra en mängd olika val, exempelvis vad det är man vill få fram efter sin analys, 
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vilka faktorer man ska studera för att göra detta möjligt och vilka av alla ideologiska 

processer en text ger uttryck för som är intressanta för ens slutresultat. En nyhetstext av 

exempelvis medelmåttlig mängd kan ge en noggrann tolkare oerhört mycket material, varav 

mycket av detta i slutändan inte tillför något till diskussionen. Alla diskurser ger hän för 

ideologiska processer; några kan tänkas vara självklara och undermedvetna hos skribenten, 

andra kan ge uttryck för en viss agenda. Detta innebär att man som analytiker inte kan se till 

alla dessa synvinklar, utan endast fokusera på de som är relevanta för ämnet för att riskera att 

drunkna i ett allt mer expanderande analysresultat (van Dijk 2001:98-99). 

      Den kritiska diskursanalysens fokus på just ideologiska processer skapar onekligen 

problem om man har som mål att göra en så välstrukturerad analys som möjligt. Man har 

redan belagt inom teorin att allt textmaterial förmedlar dessa processer, och de är oftast 

mycket omfattande och måste förklaras med hjälp ideologisk och kulturell historia. De är 

alltså inga unika faktorer för just en enstaka artikel, utan är bakomliggande faktorer som 

påverkar och sprids av samhället i stort. Man kan argumentera för att dessa element inte är 

nödvändiga att belysa för att få grepp om det centrala i en diskurs, men många kritiska 

diskursteoretiker skulle hävda motsatsen. Vanligtvis resulterar detta i en kompromiss där 

analytikern säger något om intressanta och avvikande ideologiska processer som texten ger 

uttryck för, och utelämnar de som antingen är uppenbara eller irrelevanta för syftet (van Dijk 

2001:99). 

      Ett analysschema baserat på van Dijks teorier om vad diskurs egentligen förmedlar kan 

däremot inte se ut hur som helst utan måste ta upp en rad viktiga aspekter som ser till hela 

textmaterialet och på något sätt garantera att man får fram relevanta resultat sett till ämnets 

karaktär. Det måste även vara anpassat till materialets struktur och form, vilket i detta fall 

kommer att vara nyhetsartiklar och inte vilken textuell diskurs som helst.  Denna uppsats 

kommer att följa Peter Berglez förslag på hur en konkretisering utav van Dijks teorier kan 

tänkas se, och analysschemat kommer att bestå av följande moment: 

 En redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll 

 Makronivå: nyhetstextens tematiska och schematiska struktur 

 Mikronivå 

 Sociokulturella kontextualiseringar 

En kartläggning av en artikels innehåll fungerar både som hjälp för de senare delarna av 

analysen, då man gör det klart för sig vilken typ av text det är man valt ut för undersökning, 

och som en introduktion till läsarna av det bearbetade materialet. Detta moment kan även 
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tänkas innehålla kartläggning av andra faktorer som tillhör artikeln, exempelvis bilder och 

faktarutor. Denna uppsats analyser kommer däremot att bortse från dessa element såvida de 

inte har en direkt koppling till syftets huvudobjekt, nämligen de sociala medierna (Berglez 

2010:275-277; van Dijk 2001:101-102). 

      Att studera en nyhetstext på en makrostrukturell nivå innebär att se till dess helhet och 

fördjupa sig i fenomen som teman och schematiska strukturer. Man går här inte in allt för 

mycket på hur texten är konstruerad och förmedlar sitt budskap, utan snarare vad det är som 

förmedlas och hur nyhetsartikeln ifråga är uppbyggd. van Dijk menar att då teman som går att 

finna i texten spelar en så pass stor roll för den övergripande diskursen är det lämpligt att i 

början av sin analys se över den tematiska strukturen. Teman styr många andra element i 

diskursen och utvärderingen av den, och har man samtliga teman klara för sig i det analytiska 

bakhuvudet kan man mycket enklare förstå andra delar under processens gång. För den 

praktiska enkelhetens skull är det smidigast att helt enkelt räkna upp samtliga teman som går 

att finna i texten: först huvudtemat, som vanligtvis förmedlas genom rubrik och ingresser, och 

sedan eventuella underteman (van Dijk 2001:101-102). 

      En analys på makronivå inkluderar även den schematiska strukturen, d.v.s. kartläggningen 

utav själva nyhetsberättandet i texten. Detta täcker in en stor mängd aspekter, och 

analysschemats makronivå som denna uppsats använder sig av kan enligt Berglez delas in i 

följande moment: 

 Vad förmedlas i textens rubriker och ingress? 

 Vilka aktörer är det som figurerar i texten och vad representerar dem? 

 Vilken historisk bakgrund till händelsen redogörs det för utifrån vilka aktörers 

handlingar och kommentarer? 

 Vad för slags resonemang kring konsekvenser och orsak/verkan förekommer utifrån 

aktörernas verbala kommentarer, inklusive journalisten själv? 

 Vem eller vad riktas aktörernas kommentarer till eller emot? 

 Vem tillåts sammanfatta och/eller dra de huvudsakliga slutsatserna kring den aktuella 

händelsen som det rapporteras kring? 

Alla dessa utgångspunkter resulterar i att man efter en grundlig analys nu har fått en klar bild 

utav ens nyhetstexts schematiska struktur. Man ser då vad som prioriterats hos skribenten, 

vilka som får komma till tals i texten, samt hur händelsen framställs i sin diskursiva form 

(Berglez 2010:275,278; van Dijk 2001:102). 
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      Efter att analysens makronivå är avklarad är det dags att skifta fokus över till en mer 

mikroorienterad undersökning. Det centrala fokuset här är att som analytiker studera 

relationen men den globala och lokala koherensen i texten. Det globala kan till viss del sägas 

vara det som redan gåtts igenom i analysens tidigare stadier, exempelvis textens huvudsakliga 

mening, men detta kan givetvis endast förmedlas via mindre lokala delar som fungerar i 

symbios. Lokal koherens innefattar exempelvis påståenden, argument och beskrivningar som 

förekommer i diskursen och bidrar till en sammanhängande mening, vilket även inkluderar 

faktorer som den bakomliggande tanken med texten och dens funktion på 

nyhetskonsumenterna, i det här fallet läsarna I en textanalys på mikronivå ser man till faktorer 

som frånvarande information som går att finna. D.v.s. finns det textuella luckor i diskursen 

som läsaren förväntas fylla i eller ha förförståelse kring? Därefter om det går att hitta 

överflödig eller irrelevant information, samt vilket ordval som används av författaren. Allt 

detta som bygger upp den lokala koherensen påverkar den globala, vilket gör att en analys på 

mikronivå blottlägger alla dessa faktorer som gör artikeln till vad den är (Berglez 2010:277-

278). 

      Kritisk diskursanalys som skola är i grund och botten intresserad av makt, dominans och 

sociala tendenser, något som reflekteras i det faktum att man i en analys alltid måste ta hänsyn 

till den underliggande sociokulturella kontexten. Detta återkommer vanligtvis senare i 

analysens slutsatser, då en redogörelse för de ideologiska processer som nyhetsdiskursen ger 

uttryck för är alldeles för omfattande för att inkluderas med varje enskild artikel. Däremot kan 

man här i analysen ta tillfället i akt och försöka sammanfatta de fakta man kommit fram till 

processen. I detta fall manifesteras det genom att säga något om hur de sociala medierna 

skildras i kontexten, och vilka sociala implikationer det har om de exempelvis benämns eller 

hänvisas till på ett specifikt vis (Berglez 2010:279; van Dijk 2001:113-114). 

 

5. Bakgrund 

Detta avsnitt tar upp bakgrundsinformation kring både de sociala medierna och konflikterna i 

Nordafrika och Mellanöstern. Endast fakta kring de sociala medier som nämns vid namn och 

endast de konflikter som artiklarna i huvudsak berör kommer att tas upp. 

 

5.1. Facebook 

Facebook är en social nätverkstjänst som grundades år 2004 av en grupp studenter på Harvard 

i USA. Tjänsten, som i sitt ursprung är gratis att använda, utnyttjas framför allt genom att dela 
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information och bilder med ens ”vänner” som går att registrera via ett konto. Facebook 

beräknas idag ha omkring 500 miljoner användare och vara värderat till närmare 341 

miljarder kronor (Dagens Nyheter 2011-01-17). 

 

5.2. Youtube 

Youtube är en videosajt där användare kan lägga upp sina egna videoklipp via ett konto och 

även titta på miljontals befintliga utan att registrera sig. Sajten lanserades år 2005 och köptes 

ett år senare upp av Google Inc. Youtube växte i både anseende och maktroll när det användes 

som en av de största plattformarna under det senaste presidentvalet i USA, där Barack 

Obamas administration ofta lade upp kampanjvideor på sajten först (SVD.se 2011). 

 

5.3. Twitter 

Skapat av Jack Dorsey år 2006. Twitter är en social nätverkstjänst i form av en mikroblogg 

som möjliggör för sina användare att skicka och läsa korta meddelanden, kallat för ”tweets”. 

Nyheter tenderar att hamna på denna sajt först i kompakta på grund av enkelheten att snabbt 

sprida information (Dagens Nyheter 2011-05-21). 

 

5.4. Upproren i Nordafrika och Mellanöstern 

Upproren startade den 18 december 2010 i Tunisien då grönsakshandlaren Mohamed 

Bouazizi brände sig själv till döds i protest mot regimen. Detta ledde till president Zine El 

Abidine Ben Alis avgång 14 januari 2011. Revolutionsvågen spreds till Egypten 25 januari 

vilket resulterade i president Hosni Mubaraks utträde 11 februari. Till Iran kom upproret den 

14 februari, men resulterade inte i något annat än massiva demonstrationer och 18 personers 

död. Libyen påverkades 15 februari och det är där som konflikten varit som mest omfattande, 

vilket har lett till ett pågående inbördeskrig som skördat över 10 000 människors liv (Dagens 

Nyheter 2011-04-04). 

 

6. Analys 

Nedan följer en separat analys av varje enskild artikel som valts ut till undersökning. De är 

skrivna efter den ordning de blivit publicerade i sina respektive tidskrifter och de följer alla 

textanalysschemat som presenterades under metodavsnittet. Då de fyra tidningarna har 

varierande policys när det kommer till stavningen utav särskilda personers, bolag och platsers 
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namn, kommer denna uppsats att konsekvent använda en enstaka version av det berörda 

namnet oavsett artikel för att undvika förvirring. 

 

6.1. ”Protesterna skakar ledare i arabvärlden” publicerad i Svenska Dagbladet 2011-01-15 

Huvudsakligt innehåll: Artikeln rapporterar om händelserna i Tunisien som precis dagen 

innan den trycktes hade lett till att landets ledare Zine El Abidine Ben Ali drivits till 

landsflykt och att striderna nu har avtagit. Det ges även bakgrundsinformation till landets 

politiska historia, vad som ser ut att inträffa härnäst, samt vilken påverkan denna folkledda 

revolution har för övriga länder i arabvärlden som befinner sig i en liknande situation som 

Tunisien gjorde. 

      Makronivå: Artikelns primära tema är att oppositionen nu har vunnit över Ben Alis 

maktstyre och att man förbereder sig för att bygga upp ett nytt politiskt system i landet. 

Underteman i texten är bl.a. Ben Alis korrupta regering och hans nära förbindelser med EU-

länder som exempelvis Frankrike, samt andra nationers regeringars växande oro över sociala 

medier som kan uppmana till revolter även hos dem. 

      Rubriken och ingressen kan sägas vara själva grundpelaren inom den schematiska 

strukturen och givetvis analysen utav den. Det är även de som är textens kanske mest 

iögonfallande delar, förutom möjligtvis bilder och illustrationer, vilket gör att de sätter tonen 

för hela artikeln och därmed påverkar läsarens tolkning utav den. Det som förmedlas i denna 

rubrik är övriga arabvärldens ledares oro för att demonstrationerna kommer att sprida sig över 

gränserna. Ingressen fortsätter med att säga att det gått förvånansvärt fort från och med att 

protesterna inleddes till att Ben Ali störtades, och att detta är något mycket ovanligt. Arabiska 

diktatorer beskrivs ha varit som betydligt mer seglivade än så historiskt sett, och att detta 

framför allt har lett till den ökande oron hos andra makthavare (Berglez 2010:275). 

      De flesta aktörer som förekommer i artikeln får alla antingen representera oppositionen 

eller den nyligen störtade makten i Tunisien. Då det råder oenigheter och interna fejder hos de 

oppositionella kring vilka det egentligen är som ska ta över den nya makten finns det därmed 

ett flertal olika undergrupper även hos dem. Ytterligare aktörer går att finna i texten även 

utanför Tunisien, och alla som artikeln tar upp är följande: 

 Oppositionen i Tunisien: protestanter, nätaktivister, bloggare, upprorsstartaren 

Mohamed Bouazizi, oppositionsledaren Moncef Marzouki och en omfattande tunisisk 

exilgrupp i Paris 

 Tunisiens störtade makthavare: Zine El Abidine Ben Ali, Leila Ben Ali 

 Tunisiens tillfälliga regering: premiärministern Mohamed Ghannouchi 



15 

 

 Tunisiens militära styrkor 

 Aktörer från omvärlden: EU, Frankrikes president Nicolas Sarkozy, den franska 

tevekanalen France 24, Egyptens president Hosni Mubarak samt protesterande i 

Algeriet och Jordanien 

Majoriteten av aktörerna beskrivs inte särskilt nämnvärt då de deras roll i texten är relativt 

små. Undantagen är dock Ben Ali, vars hela karriär skildras i artikeln, och Mohamed 

Bouazizi, vars agerande beskrivs av tidningen som gnistan till upproret när han brände sig 

själv till döds efter att ha fått sin grönsakskärra beslagtagen utav polisen. 

      Den historiska bakgrund som artikeln tar upp är inte beskriven utav någon enskild aktör 

utan det är journalisten själv som redogör för konsekvenserna som lett till konflikten, vilken i 

sin tur sägs grunda sig i presidentens korrupta maktpolitik och folkets växande missnöje. 

Tunisiens befolkning beskrivs som unga som saknar arbete, pengar, yttrandefrihet och bostad, 

och då de styrs utav en åldrande samt illa omtyckt diktator menar skribenten att det bara var 

en tidsfråga innan en revolt tog vid. Efter att Ben Ali tagit över makten 1989 genom en 

statskupp införde han en rad reformer och lagar som inskränkte landets tryckfrihet och folkets 

rättigheter, och det var via de sociala medierna som demonstranterna lyckas kringgå dessa 

förbud och organisera upproret. 

      Värt att notera är artikelns totala avsaknad utav verbala kommenterar från aktörer förutom 

två stycken kortfattade synpunkter gjorda av tunisiska protestanter. Dessa två intervjuades 

utav fransk TV strax innan presidentens avgång och menar båda två att han måste störtas och 

en ny regering ska bildas. Bristen på kommentarer och annan information gällande källor gör 

det i princip omöjligt att veta var textens information har sitt ursprung ifrån. Skribenten är då 

den som förklarar att Ben Alis allt mer desperata försök att blidka folket misslyckades då 

protestanterna redan bestämt sig för att han måste bort från styret. Den franska presidenten 

sägs även förneka att Ben Ali söker tillflykt i Paris, ett rykte som ska ha uppstått då de två 

ledarna ska ha haft ett nära samarbete. Sarkozy påstås ha skyddat Ben Ali på grund utav 

ekonomiska skäl då EU är Tunisiens största handelspartner. Denna information finns det med 

andra ord ingen hänvisad källa till och ingen aktör tillåts sammanfatta texten. 

      Artikeln återknyter kortfattat till sin rubrik då det förklaras att det som oroar de sittande 

makthavarna i andra arabländer är folkets allt mer eskalerande och, för dem, hotande 

användning av sociala medier som exempelvis Twitter och Facebook. I länder som har ett 

utvecklat censursystem som i sin tur har lyckats hålla tillbaka tidigare försök till yttrandefrihet 

är den nya tekniken onekligen olycksbådande. Svenska Dagbladet menar att det är främst via 
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dessa medier som invånare i andra länder får reda på upproret och kan planera liknande 

revolter. 

      Mikronivå: Koherensen i artikeln kan sägas vara mycket stark; bristen på textuella luckor 

är relativt få och det ges en grundläggande förklaring till vad det är som ligger till grund för 

konflikten. De flesta aspekter som har att göra med konflikten ifråga tas upp och det är inte 

mycket som läsaren själv förutsätts fylla i. Konflikten i Tunisien må precis ha avslutats när 

denna artikel skrevs, men det är även början på en rad andra oroligheter som det rapporteras, 

vilket gör det nödvändigt att fylla i för läsaren vad det är som inträffat. 

      Denna information kring landets politiska historia och Ben Alis karriär kan däremot sägas 

vara rätt överflödig då artikelns egentliga syfte, om man ser till rubriken, är att visa hur 

protesterna kan sprida sig och att andra regimer faktiskt är oroliga över denna utveckling. 

Detta tas upp halvägs in i texten och det framstår även att det är de sociala medierna som 

bidrar till denna oro då det är främst på dessa plattformar vetskapen om upproret sprider sig 

mellan de berörda länderna. Däremot kan en textuell lucka sägas vara avsaknad av 

information kring hur man vet att det är just via sociala medier som detta sprids. Gissningsvis 

för att tevebolagen, tidningarna och mediemarknaden i stort är regimstyrda och därmed inte 

rapporterar om situationen, vilket då skulle innebära att det är tidigare nämnda medier som 

fungerar som källor till detta påstående. Detta rapporterar dock inte Svenska Dagbladets 

skribent, trots att både Facebook och Twitter beskrivs i texten som de primära källorna för 

invånarna och huvudverktygen för revolutionen; tämligen positivt med andra ord. Eller så 

innebär det att folket inte har någon tillförlitlig tidskrift eller tevekanal att vända sig till, vilket 

gör webbsidorna till det enda alternativet. 

      Sociokulturella kontextualiseringar: För att sammanfatta kontexten i artikeln kan man 

säga att den inte ger sken för en särskilt, i sammanhanget, intressant eller avvikande 

ideologisk process, eller för den delen ha någon konkret ståndpunkt när det gäller förhållandet 

kring de sociala medierna. De sistnämnda beskrivs onekligen positivt i texten, men deras vikt 

när det gäller nyhetsrapporteringen förblir osagd. Däremot så är det brist på både 

källhänvisningar och aktörer som får komma till tals i löptexten, vilket innebär att det 

förmodligen inte låg högst i fokus hos journalisten. Artikeln är snarare än fingervisning på 

vad som kan komma att hända i framtiden då revolutionärer har tillgång till ny teknik som vid 

det här skedet inte har hunnit stoppats. 

 

6.2. ”Så skulle de tystas” publicerad i Expressen 2011-01-29 
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Huvudsakligt innehåll: Artikeln handlar om att protesterna som startade i Tunisien några 

veckor tidigare nu har spridit sig till Egypten. Regimen har förstått att aktivisterna framförallt 

använder sig utav internetbaserad teknik för att kommunicera och försöker därför blockera så 

mycket som möjligt av denna kommunikation som det går. Detta för att undvika att 

utvecklingen blir densamma som i Tunisien där presidenten störtades. 

      Makronivå: Huvudtemat i Expressen text är att regimen i ett försök att isolera landet har 

kapat möjligheten för de flesta användare att komma åt de sociala medier som man fruktar. 

Detta dels för att stoppa protestanterna från att organisera sina styrkor och dels för de inte ska 

vara vetande om den regimkritiska utveckling som börjar blossa upp på flera håll i 

Nordafrika, Mellanöstern och Asien. Underteman i artikeln är oppositions metoder för att 

komma runt dessa blockeringar och information kring hur farligt det är att åka till det 

drabbade området för tillfället. 

      Rubriken förmedlar det faktum att regeringen ser på dessa upprorsmakare som något 

hotande och att de så snabbt som möjligt måste tystas innan demonstrationerna sprids och inte 

längre går att hantera. Det antyds i rubriken, då den är skriven i preteritum, att försöken till att 

tysta massorna misslyckades. Ingressen bygger vidare på detta och beskriver regeringen som 

desperat och att de stängt ner internet för många användare och stoppat all datatrafik till 

Twitter och Facebook. Det berättas även om enkla knep som demonstranterna tagit till för att 

komma runt detta kommunikationshinder. 

      De flesta aktörer som figurerar i artikeln kan antingen placeras på en av två olika sidor: 

den styrande makten och motståndarna till den. Ett antal neutrala aktörer finns även de med, 

både inifrån Egyptens gränser från utlandet. Samtliga aktörer är som följer: 

 Oppositionen i Egypten: organisationen Rassd News Network, demonstranter, 

nätaktivister, svenska Kristian Johansson 

 Regimen i Egypten: polisstyrkor 

 Övriga aktörer i Egypten: Kairoborna Annika Hagdahl Manni och Ingalill Shaker 

 Aktörer från utlandet: bloggen TechEurope, Apollos informationschef Kajsa Moström 

Ingen aktör i Expressens artikel blir särskilt detaljerat beskriven, och förutom informationen 

kring vad de gör och var i konflikten de står får man som läsare inte veta på något mer. 

Undantaget från detta är Kristian Johansson som man i stort sett inte får veta någonting 

överhuvudtaget om. Att han förmodligen befinner sig någonstans i Egypten och att han har en 

VPN-uppkoppling står förklarat i texten, men vem han är, vad han gör där och varför han ska 

kunna valideras som en trovärdig källa förblir osagt. Även värt att nämna är att regimen i 
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landet inte blir representerade utav någon särskild person och inga namn på vare sig politiker 

eller liknande figurerar i texten. 

      Bakgrundshistorien i artikeln kan beskrivas som sparsam, och kanske rent utav otillräcklig 

för ämnet. Läsaren får reda på att regimen är rädd för viss kommunikation i landet, men inte 

varför eller vem de egentligen försöker förhindra. Det talas om demonstranter som försöker 

gå runt dessa förhinder, men inte vad protesterar mot, hur situationen började eller vad målet 

är. Antagligen var artikeln menad att bäras upp av mer utvecklande texter i tidningen, och 

fokuserar istället på kampen om de sociala medierna, men som enskild artikel blir den 

problematisk för en nyhetskonsument utan förkunskap om ämnet. 

      Artikeln berättar om regimens försök att strypa alla former av informationsflöde i hela 

landet. Det som spärrades först var mobilnätet, samt så kunde många internetanvändare inte 

längre logga in på Facebook. Hela 88 procent av landets nätverk stängdes ner informerar 

bloggen TechEurope. Annika Hagdahl Manni som är bosatt i Kairo blir intervjuad och 

berättar att det enda som fungerar korrekt är det fasta telefonnätet i hemmet. En annan svensk, 

Ingalill Shaker, berättar att de som har tillgång till utländska tevekanaler via parabol får se en 

helt annan nyhetsrapportering kring dagsläget i Egypten än den som sker via det statligt ägda 

kanalerna. 

      De sociala medierna beskrivs däremot som oerhört viktiga verktyg för oppositionen, vilket 

gör att organisationen Rassd News Network, som har sin verksamhet i Europa, informerade 

protestanterna om knep man kan ta till för att kringgå blockeringarna. Om 

facebookanvändarna i landet ändrade årtalet på sin dators klocka och angav ett annat land än 

Egypten som sin nationalitet kunde de trots regimens spärrar publicera uppdateringar om 

nuläget och organisera sig. Både bilder och filmer rapporteras ha spridit sig via den 

webbsidan och Youtube, och en stor del av det material som utländska medier använt sig av 

har alltså först blivit publicerat utav en privatperson. En av dem är Johansson som via sin 

svenska Virtual Private Network berättar att han kunde lägga upp filmer som visar 

sammandrabbningar med polis. 

      Artikelns avslutande del förklarar överraskande att protesterna ska ha spridit sig till 

Sverige och att UD nu gått ut med en avrådan från att åka till en rad olika egyptiska städer, 

däribland Kairo. Flygtrafiken ställs in för privatpersoner och färdas istället tomma till Egypten 

och hämtar hem svenskar enligt uppgift från Kajsa Moström, Apollos informationschef, som 

får avsluta Expressens artikel. 

      Mikronivå: Som tidigare nämnt går det finna en rad olika textuella luckor i artikeln. 

Skribenten har utelämnat mycket väsentlig bakgrundsfakta, och utan förkunskaper om 
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situationen blir det onekligen svårt för en läsare att få en klar helhetsbild. Detsamma gäller 

beskrivningar utav diverse aktörer, främst den egyptiska regimen och Johansson, som 

skribenten har undvikigt att placera i konfliktens sammanhang. Att det bara är svenskar som 

får komma till tals i texten är även det värt att notera. Detta kan vara ett resultat utav de svåra 

kommunikationsmöjligheterna efter blockeringen utav flera medier. Däremot så skriver 

Expressen i slutet att ”igår spred sig demonstrationerna till Sverige”. Om detta syftar på att 

vetskapen om protesterna i Egypten nu har nått Sverige, att Sverige blivit påverkat av dem 

vilket har resulterat i inställda turistflyg, eller om det faktiskt förekommit reella 

demonstrationer i landet förblir osagt. 

      Hela artikeln förmedlar dock betydelsen av sociala medier för aktivisternas fortlevnad. 

Detta manifisteras i texten genom att beskriva att det för tillfället är regimens primära 

prioritering att stoppa alla former av kommunikation innan det har gått för långt och 

vetskapen om revolten är för omfattande för att kunna hanteras. De sociala medierna beskrivs 

med positiva ord och ingenstans i texten kan man läsa om en nonchalering av dem till fördel 

för mer ”trovärdigare” källor, t.ex. etablerade nyhetsbyråer. 

      Sociokulturella kontextualiseringar: Hur tidningen resonerar kring de sociala medierna 

som källor för nyhetsrapportering kan man däremot inte säga något konkret om. Artikeln 

framställer dem onekligen i god dager men refererar inte till var man fått sina uppgifter och 

hur de svenska aktörerna intervjuades. Textuella luckor till trots, artikeln syfte är troligtvis till 

för att visa en regims rädsla för en ny teknik man inte kan förhindra och en motståndsrörelses 

vilja att sprida ett fritt buskap. 

 

6.3. ”Så här kan alla falla” publicerad i Aftonbladet 2011-02-01 

Huvudsakligt innehåll: Aftonbladets text är en redogörelse för hur upproren som började i 

Tunisien nu påverkar Egyptens styrelse och makten i flera andra länder, inte bara i Nordafrika 

och Mellanöstern. Tidningen talar om en ”dominoeffekt” som kan komma att påverka flera 

diktaturer samt hur dessa styren ska kunna värja sig emot denna protestvåg. Det informeras 

om en rädsla bland makthavarna för den fria informationen som sprids via de sociala 

medierna. 

      Makronivå: Det primära temat i texten är en spekulation kring vad som kan inträffa ifall 

Egyptens regering störtar. Experter som Aftonbladet talat med menar att om presidenten 

Hosni Mubarak blir avsatt eller självmant avgår hotas ett flertal olika regimer av liknande 

protester. Sekundära teman som går att finna är redogörelser för vad som lett fram till denna 
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utveckling och vad de styrande i andra länder gör för att försöka stävja upproren innan de på 

allvar bryter ut. 

      De fakta som förmedlas rubriken syftar onekligen på hur dessa revolutioner, som startade 

i Tunisien två veckor innan denna text trycktes, sprids över gränserna och nu hotar makten i 

ett flertal andra länder. Aftonbladet menar även i ingressen att de ska granska dominoeffekten 

utav dessa uppror och därmed kunna ge läsaren en inblick i var revolterna kommer blossa upp 

näst. 

     Då detta kan sägas vara en analytisk artikel som inte enbart informerar om en enskild 

konflikt utan istället den globala påverkan utav flera konflikter är aktörerna både många och 

komplicerade att gruppera. Varje land som artikeln tar upp är representerade av både en sida 

som består utav makten och de som försvarar den, samt en sida som består av demonstranter 

och regimkritiska. Dessa aktörer förekommer i texten men är inte representerade utav en 

enskild person som får komma till tals i texten, förutom oppositionssidan i Tunisien, där 

Aftonbladet talat med en demonstrant vid namn Naim ben Said. Han är en av två personer 

som får komma till tals i texten, varav den andra är Sveriges före detta utrikesminister Jan 

Eliasson som får svara för de ”experter” som det berättas om. Egyptens ledare Mubarak 

nämns även han med namn. Länder som artikeln berör är alltså de följande: Algeriet, Egypten, 

Jemen, Jordanien, Kina, Libyen, Sudan, Sverige och Tunisien. 

      Den historiska bakgrund som ges är onekligen kortfattad och artikeln riktar sig till läsare 

som är införstådda i konflikten. Skribenten nämner att allt började i Tunisien med det så 

kallade Jasminupproret två veckor tidigare. ben Said blev då intervjuad och menar att 

revolutionen kommer att inspirera andra länder och att en ny tidräkning inleds. Aftonbladet 

menar att experter i frågan är oeniga om hur den berörda arabvärldens karta kommer ritas om, 

om den gör det överhuvudtaget, men att en turbulent tid är att vänta. Det är journalisten som 

enskilt beskriver att striderna i Egypten nu har eskalerat och ingen vidare information om 

detta ges. Det nämns även att protesterna har spridit sig till ett antal grannländer med hjälp av 

bl.a. folkets användning utav Internet och diverse mikrobloggar. Kinas regering beskrivs som 

mycket orolig för denna utveckling och har dagen innan spärrat flera webbsidor och blockerat 

ordet ”Egypten” från sökmotorer och mikrobloggar. 

      Artikeln innehåller ingen information som kan sägas komma direkt ifrån frontlinjen, så de 

sociala medierna har troligtvis inte använts särskilt nämnvärt för spridandet utav information 

som hjälpt själva texten. Däremot beskrivs det vilken allt större roll social interaktion via 

webben spelar för organiseringen utav dessa revolter och att detta är något som diktaturer allt 

mer försöker att förhindra. Eliasson resonerar kring detta fenomen och tillåts även 
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sammanfatta hela artikeln med att den fria informationen är en ny faktor inom den nuvarande 

världspolitiken. Texten visar även att inte bara grannländer märker av upproren och att 

revolutionerna endast stannar inom ett visst regionalt område. Med internets hjälp sprids 

medvetandet om striderna till exempelvis Kina, som både är geografiskt avlägset och har stora 

kulturella skillnader från de berörda länderna. 

      Mikronivå: Som tidigare nämnt saknar texten en utbredd information om vad som inträffat 

och hur det har skett. Som läsare förstår man att det handlar om uppror och att de startade i 

Tunisien, men vilka det är som startar upproren beskrivs inte; folket, ett visst folkslag, olika 

religiösa förbund, etc. Dessa textuella luckor tyder på att artikeln riktar sig till en grupp med 

relativt stor kännedom om bakgrunden till händelserna. 

      I sin kärna är texten en beskrivning av hur upproren kan komma att spridas och att detta är 

möjligt med hjälp utav de sociala medierna. Vikten av dessa medier beskrivs av skribenten 

som mycket stor då den enda motattacken från regimstyret i Kina som nämns är deras 

blockering av internetsidor, vilket gör att i bristen på annan information framställs som deras 

största farhåga. De sociala medierna beskrivs även som ett legitimt revolutionsverktyg då de 

blir smickrande omskrivna som ”den fria informationen”; vilket de kanske inte ses som i vår 

vardag där det mer ofta än sällan kan beskrivas som ett socialt tidsfördriv. 

      Sociokulturella kontextualiseringar: Då detta är till stora drag en spekulerande artikel som 

försöker beskriva framtida utvecklingar efter nuvarande händelser finns det inte mycket man 

kan säga om skribentens eventuella försök till impliceringar eller omskrivningar. Inga aktörer 

nämns med ordval som skulle kunna stödja en underliggande agenda. De sociala medierna 

beskrivs positivt om än kortfattat, och artikeln är varken kritisk eller inte mot vare sig 

oppositionen i länderna eller regimerna, utan ser i stort sett sakligt på hela händelseförloppet.  

 

6.4. ”Tårgas sattes in mot demonstranter” publicerad i Dagens Nyheter 2011-02-15 

Huvudsakligt innehåll: Denna text rapporterar om protester som skett i Iran och regimens 

försök att både i förhand förhindra dem och sedan, när detta misslyckades, skingra 

demonstranterna. Det beskrivs att det iranska folket vill visa sammanhållning med de 

protester som skett i Tunisien och Egypten, och efter att ha blivit uppmanade via sociala 

medier har gett sig ut på gatorna i opposition mot regeringen. 

      Makronivå: Att Iran är det senaste i raden av länder som blivit påverkat av den revolt som 

startade i Tunisien är textens väsentliga fokus. Protester har utbrutit i ett flertal olika städer 

och överallt rapporteras det om skadade demonstranter som hamnat i konflikt med 

säkerhetsstyrkor. Underteman som finns i texten är hur de oppositionella är organiserade och 
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samtalar med varandra, vilken påverkan de tidigare revolutionerna i arabvärlden har gett för 

inverkan och regimens rädsla för en ett nytt sätt att kommunicera de än så länge inte lyckas 

förhindra. 

      Det som förmedlas med textens rubrik är att de protesterande i Iran har råkat i konflikt 

med säkerhetsstyrkor och att man kan förmoda att personer har kommit till skada. Man kan 

även förmoda att landets regim ser protesterna som ett hot då de vet vad som inträffat i andra 

länder tidigare under vintern. Ingressen förklarar att dessa oroligheter är en direkt konsekvens 

utav vad som ägt rum i Tunisien och Egypten, samt att det var oppositionella i dessa länder 

som spridigt budskapet direkt till de iranska protestlederna via Internet. 

      De två primära aktörerna i Dagens Nyheters artikel är självfallet oppositionssidan och den 

styrande makten i Iran. Dessa två sidor blir representerade utav en mängd olika personer, men 

förutom de protesterande i övriga arabvärlden nämns inga aktörer som inte direkt tillhör den 

iranska konflikten. De som står beskrivna i texten är som följer: 

 Oppositionen i Iran: regimkritikerna Mehdi Karroubi, Zahra Rahnavard och Mir 

Hussein Moussavi, juridiska professorn Amir Arjmand, socialdemokraten Shahab 

Feyzi, protestanter, nätaktivister, facebookgrupper 

 Regimen i Iran: presidenten Mahmoud Ahmadinejad, säkerhetsstyrkor, militär 

Beskrivningarna på dessa aktörer är i högsta grad sparsamma och inte mycket berättas kring 

dem förutom deras yrke, ställning i konflikten och var de för närvarande befinner sig. 

      Den historiska bakgrunden till artikelns ämne redogörs det framförallt utav journalistens 

egna kommentarer. Konfliktens början beskrivs vara när det iranska folket blev uppmanade 

utav Tunisiens och Egyptens revolutionärer att föra en liknande kamp mot deras styrande 

regim, som beskrivs som religiös och stålhänt, och sedan berättas det hur denna konflikt har 

gått till där fokus ligger på de demonstrerandes svårigheter. Hur pass omfattande dessa 

demonstrationer egentligen är kan Dagens Nyheter inte säga något om då uppgifterna som 

kommit in till tidningen är tämligen osäkra, men det ryktas om tusentals protestanter i 

huvudstaden Tehran, och ytterligare hundratals som blivit blockerade från att ansluta sig till 

dem, samt dussintals arresterade i staden Isfahan. Innan dessa protester bröt ut ska iransk polis 

ha arresterat minst 18 stycken kända aktivister i förebyggande syfte efter händelserna i 

Egypten, vilket i sin tur endast ledde till att demonstranterna blev ännu fler. 

      Anledning till att dessa uppgifter anses vara osäkra är att det iranska styret redan innan 

konfliktens början har försökt förhindra protestanternas kommunikation; både med varandra 

och med övriga världen. Mobilnätet spärrades men informationen spreds ändå vidare via 

Internet, och då främst genom sociala medier. Dessa webbsidor beskrivs alltså både som 



23 

 

oppositionens verktyg och informationskälla för utländska medier, men klassas ändå som 

”osäkra källor”. 

      Det är via oppositionsledaren Moussavis facebooksida som artikeln fått informationen att 

både han och hans fru blivit hindrade av polis från att lämna sitt hem under demonstrationerna 

och att hans kollega Karroubi har blivit satt i husarrest på obestämd tid. Deras telefon har 

även den blivit avskuren av säkerhetsstyrkor för att förhindra kontakt med yttervärlden. 

Socialdemokraten Feyzi uppger till TT att många demonstranter i Tehran har blivit skadade 

och att polisen har slagit till mot alla oppositionella grupper. All ovanstående fakta har alltså 

inte blivit bekräftat från officiellt håll, i alla fall inte ur ett klassiskt tidningsperspektivs sätt, 

utan man har förlitat sig i rapporteringen av händelsen på ögonvittnesskildringar och 

fragmentariska uppdateringar på hemsidor. 

      Att det endast är de oppositionella som får komma till tals i texten är föga förvånande, och 

regimen har inte ens uttalat sig om varför man valt att agera på detta sätt mot 

demonstranterna. I ett annat sammanhang skulle detta kunna ses som en vinklad artikel, men 

då omständligheterna är sådana att det troligtvis inte finns en enda av Dagens Nyheters läsare 

som sympatiserar med regimsidan, i sådana fall en klar minoritet, följer inte denna typ av text 

kriterierna på att ge båda sidorna utrymme. Den som får sammanfatta artikeln till sist är 

professor Arjmand, som för tillfället är på Sverigebesök, och han menar att protestvågen inte 

går att stoppa med hjälp av förbud, utan att det snarare gör det hela mycket värre. Han 

avslutar med att säga att oppositionen för en pacifistisk linje och att det är den iranska 

regeringen som är rädda för dem. 

      Mikronivå: Textuella luckor som går att finna i texten kan sägas vara bristen på 

information kring varför dessa upplopp startade från början. Vi får det förklarat för oss att det 

är för att visa sammanhållning med Tunisien och Egypten, och att även Iran styrs utav en 

förtryckande regering, men mer än så förklaras inte. Där de andra ländernas styren blev 

överrumplade utav folkets plötsliga motreaktion har Iran snarare en längre och frekvent 

historia av interna konflikter, och att händelserna som beskrivs i texten snarare är del av 

långvariga stridigheter. Andra textuella luckor kan vara bristen på information kring själva 

protesterna, men det förklaras i artikeln att rapporterna som kommit in har varit mycket 

osäkra och att man nästan bara har de sociala medierna att gå efter, vilket förklarar 

avsaknaden utav besked om vad som egentligen inträffat. 

      De sociala medierna omnämns även i denna text en aning omväxlat. Då andra traditionella 

kommunikationsmetoder har blivit avskurna förstår man vikten utav dessa webbsidor som blir 

folkets primära uppgiftsskälla, och enda sätter för aktivisterna i husarrest att göra sig hörda. 
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Samtidigt menar artikeln att informationen därifrån kan klassas som osäker. Detta kan 

givetvis ha att göra med att man fått mängder av rapporter som motsäger varandra och där 

informationen inte stämmer överrens, vilket gör det kritiska arbetet nästintill omöjligt. Men de 

ögonvittnesskildringar som nämns i artikeln, där uppgifterna har kommit från privatpersoner 

via vad som verkar vara telefon, framställs som betydligt säkrare än exempelvis liknande 

skildringar förmedlade via exempelvis Facebook. 

      Sociokulturella kontextualiseringar: Man kan onekligen påstå att Dagens Nyheters artikel 

anammar en ideologisk process med tanke på att den utan tvekan står på oppositionens sida 

utav konflikten. Men som tidigare sagt så skulle något annat inte vara möjligt för en liberal 

tidning vilket gör detta faktum oväsentligt för analysen. Däremot så visar texten en viss 

osäkerhet på hur man ska både använda sig av och förlita sig på sociala medier när det 

kommer det nyhetsrapportering. Man kan spekulera kring varför det är så, exempelvis att 

tidningen har etablerade riktlinjer kring hur man ska hantera diverse källor, och då de sociala 

medierna är en relativt ny företeelse så har de inte blivit fullt ut accepterade som trovärdiga. 

Därav förlitar redaktionen sig på mer erkända former utav rapportering, trots att det i princip 

är minst lika trovärdigt, eller inte, vad en person säger på telefon och vad denne skriver på sin 

facebooksida. 

       

6.5. ”Demonstranter sköts i Libyen: ’Minst 13 döda’” publicerad i Expressen 2011-02-17 

Huvudsakligt innehåll: Expressens artikel är en kort text som inleder med att säga att 

”dominoeffekten” som tog vid efter upploppen i Tunisien nu har spridit sig till Libyen. 

Massiva demonstrationer har inletts vilket enligt uppgift ska ha kostat 13 människor livet i 

strider med landets polisstyrkor. 

      Makronivå: Huvudtemat i texten är precis det som förklaras i rubriken: att 

demonstrationerna drastiskt eskalerar med tiden och minst 13 demonstranter har blivit 

ihjälskjutna på gatorna. Oppositionella grupper mobiliseras över hela landet och massprotester 

bryter ut i flera städer trots regimens försök att slå tillbaka. Artikelns undertema är den 

information som cirkulerar på de sociala medierna, som både eggar på demonstranterna och är 

i stark kontrast med Libyens statliga tevesändningar som talar om att allt är lugnt och att 

folket på gatorna egentligen demonstrerar till fördel för ledaren Muammar Khaddafi. 

      Det som förmedlas i rubrik och ingress är i stort sett en sammanfattning av allt artikeln har 

att informera om. Informationen om dödsoffren kommer ifrån den arabiska tevekanalen al-

Jazira, som i sin tur har fått uppgifterna från en anonym protesterande man. Expressen skriver 

i artikeln att han kommer ifrån ”staden”, men inget namn på någon stad överhuvudtaget 
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förekommer vare sig i artikeln, bildtext eller närliggande faktaruta. Vilken stad det syftas på 

eller vilken region av Libyen som är drabbat av strider kan man som läsare alltså inte veta. 

      Aktörerna är även i denna text uppdelade på två olika sidor: de som revolterar mot 

Libyens regim, och de som tillhör och försvarar den. Samtliga aktörer i artikeln är: 

 Oppositionen i Libyen: anonym aktivist, demonstranter, 110 frisläppta fångar 

 Regimen i Libyen: ledaren Muammar Khaddafi, polisstyrkor, regimstyrda tidningen 

Quryna, det statliga tevebolaget 

 Aktörer från omvärlden: tevebolaget al-Jazira, demonstranter i Egypten och Tunisien 

Ingen direkt beskrivning utav någon av aktörerna ges, och det enda man får reda på som 

läsare är deras respektive tillhörighet i konflikten. 

      Den enda historiska bakgrund som ges utav en person i texten är den anonyme mannen 

som menar att polisen dödat minst 13 protestanter och att det är flera hundra människors som 

fortsätter protestera i ”staden”. Övrig bakgrund ges utav skribenten som menar att upproren är 

en direkt konsekvens av de som inträffat i andra arabländer, och att demonstranterna ser detta 

som ett sätt att både visa sitt stöd för de andra ländernas och för att en gång för alla störta den 

illa omtyckta diktatorn Khaddafi. 

      De uppgifter som Expressen tar del av från Libyen säger emot varandra men ger trots det 

en klar bild av vad hur situationen ser ut. al-Jazira rapporterar om dödade demonstranter i 

strider med polis, och samma information cirkulerar på Twitter och Facebook. Den statligt 

ägda tidningen Quryna däremot rapporterar om 14 skadade, varav 10 av dessa ska ha varit 

medlemmar av säkerhetsstyrkor, och det statliga tevebolaget fortsätter att rapportera att allt är 

lugnt i landet. En bild där regimen gör allt för att minska spridningen av upploppen växer 

fram, och man kan diskutera om de har underskattat de sociala medierna eller helt enkelt inte 

vetat hur man ska få bukt på informationsflödet. 

      Artikeln skriver även att ett stort antal filmer sprids via bl.a. Youtube där mängder av 

demonstranter kan ses ropa samma sorts slagord som användes vid revolten i Egypten. Dessa 

hemsidor har då blivit det primära bevisat för folket att visa att regimen inte talar sanning med 

sina rapporteringar om läget. Texten sammanfattas med detta och informationen att regimen 

släppt 110 stycken fångar i ett desperat försök att blidka demonstranterna. Om denna 

information har kommit ifrån ett statligt bolag, sociala medier eller annat håll står inte 

förklarat i texten. 

      Mikronivå: Då denna artikel är skriven då konflikten i Libyen precis har inletts är det vid 

det här läget mycket oklart hur situationen ser ut. Textuella luckor såsom vad det egentligen 

är som skett och hur många dödsoffer det handlar om, om det är några överhuvudtaget, kan 
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förklaras bero på bristande information och motstridiga uppgifter. Däremot så förekommer 

ingen som helst förklaring i texten hur läget i landet såg ut innan protesterna utbröt, varför 

man revolterar mot makten och, framför allt, var någonstans i landet dessa demonstrationer 

äger rum. Som läsare får man förklarat för sig att det handlar om en stad, men inte vilken stad 

det handlar om och om folket demonstrerar på en plats där makten i landet finns eller inte 

förblir osagt. 

      Det faktum att citattecken används i rubriken och att den enda informationen om att 

upproret har krävt 13 dödsoffer kommer från en anonym källa som blivit intervjuad tyder på 

att det inte är bekräftat från något håll att dessa uppgifter faktiskt stämmer. Inga bilder eller 

videoklipp kan stödja det påståendet att polisen har skjutit mot demonstranter, eller för den 

delen att de själva ska ha skadats. Expressens artikel bygger alltså på fakta från en tämligen 

osäker källa, men trots det anser man att då det har spridit sig via ett etablerat bolag, al-Jazira, 

att det är tillräckligt säkert för att rapporteras vidare. Man nämner i artikeln att samma 

information sprider sig från flera håll genom de sociala medierna, men trots det hänvisar man 

till den enstaka källan. Detta kan ses som ett tecken på att trots att man kan validera 

information genom att styrka den från flera källor, väljer man på Expressen en mer traditionell 

källa, tevebolaget, som sin primära och använder sig därmed av sociala medier för att styrka 

den anonyme mannens berättelse. 

      Sociokulturella kontextualiseringar: Precis som samtliga artiklar som analyseras är det 

svårt att bedöma om Expressen är del utav en särskilt avvikande ideologisk process då det 

handlar om protester mot ett diktaturstyre. Däremot så innehåller faktiskt texten en relativt 

jämn nivå från de båda sidorna av konflikten: demonstranterna rapporterar om dödsoffer 

bland sina egna, och regimen rapporter om att allt är lugnt och att säkerhetsstyrkor blivit 

skadade. Då inga aktörer beskrivs på något särskilt vis framstår artikeln som relativt objektiv, 

trots sitt ämne. Det samma kan dock inte riktigt sägas om de sociala medierna som 

informationskälla. Trots information om att det bekräftas på många håll via internet att det 

faktiskt skett dödsoffer, och att flera videoklipp som cirkulerar visar massiva protester och var 

de sker, väljer man ändå på Expressen att fokusera på al-Jaziras intervju med en namnlös 

aktivist. 

 

6.6. ”Sex personer döda på ’Vredens dag’” publicerad i Dagens Nyheter 2011-02-17 

Huvudsakligt innehåll: Artikeln redogör för händelser som inträffat i Libyen under dagen 

innan tidningens tryckning. Man talar om ”nätaktivister” som uppmanar folk att gå ut och 

demonstrera mot den sittande diktatorn Muammar Khaddafi och att detta resulterat i dödsfall. 
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      Makronivå: Artikelns huvudtema är onekligen folkets uppror mot den sittande makten i 

Libyen. Sekundära teman som går att finna är nätaktivisternas inflytande över det rådande 

försöket till revolution och sociala mediers roll, som Youtube, Facebook och Twitter, i 

kampen mot de betydligt mäktigare säkerhetsstyrkorna. 

      Det som förmedlas utav rubrik och ingress i denna text är att det som kallas för ”Vredens 

dag”, nämligen den dag då omfattande protester utbrutit i hela Libyen, har skördat sex 

människors liv. Protesterna överensstämmer enligt skribenten med de oppositionellas 

förhoppningar. 

      Aktörerna i texten är onekligen flertaliga. Förutom de i stort sett självklara till artikelns 

ämne, som Libyens befolkning och den rådande makten i landet, finner vi även undergrupper 

utav dessa och även aktörer som inte verkar i Libyen. Medverkande i artikeln är som följer: 

 Oppositionen i Libyen: protestanter, nätaktivister, bloggaren Mohammed Ashim, en 

grupp bestående utav 213 politiska aktivister 

 Makten i Libyen: Muammar Khaddafi och hans anhängare, säkerhetsstyrkor 

 Aktörer från omvärlden: Human Rights Watch, Human Rights Solidarity, 

pressfrihetsorganisationen CPJ, AFP, Reuters, facebookgrupper, youtubeanvändare 

Dessa aktörer beskrivs inte direkt nämnvärt utan skribenten förhåller sig relativt sakligt till 

personerna och grupperna i texten. Undantaget är Khaddafi som benämns som ”excentrisk” 

och ”envåldshärskare”. 

      Ingen direkt historisk bakgrund ges till händelserna, och läsaren förväntas ha de 

grundläggande kunskaperna i hur stridigheterna tog vid. Folkets allt växande uppror och 

omvärldens intresse beskrivs grunda sig i rapporteringen som går att finna hos de sociala 

medierna och gjorda av privatpersoner. Skribenten skildrar flera händelser som han menar 

inte har blivit bekräftade från officiellt håll, då detta enbart grundar sig på uppgifter spridna 

av sociala medier, som i sin tur inte anses vara tillräckligt trovärdiga. 

      Större delen av artikeln redogör för de sociala mediernas roll i konflikten. Regimens 

konstanta sökande efter nätaktivister beskrivs som en minst lika stor kamp som den mot de 

stridande delarna av befolkningen. Då landet kan sägas vara helt slutet vid detta skede är det 

oerhört få oberoende rapporter som lämnar landet. Med detta menas rapporter gjorda utav 

reportrar eller neutrala källor, och istället så samlar en oppositionell hemsida all den 

information som går att finna på internet. En stor mängd klipp läggs enligt artikeln upp på 

Youtube som visar stridande demonstranter, men då dessa blandar material från tidigare 

konflikter för upp till fem år sedan är trovärdigheten på dessa betydligt lägre än reportage 

gjorda av exempelvis nyhetsbyråer. Det talas även om allt växande facebookgrupper och 
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precis som under den egyptiska revolutionen bara veckor tidigare cirkulerar telefonnummer 

som gör att folk kan lämna meddelanden som senare läggs upp på mikrobloggen Twitter. 

Detta menar skribenten är ett sätt att nå ut även fast myndigheterna har kapat tillgången till 

internet för de flesta medborgare. 

      Mikronivå: Textuella luckor som går att finna kan sägas vara bristen på information varför 

konflikten startade i första skedet. Artikeln nämner tidigare strider i Egypten och Tunisien och 

det hårda styret från Libyens diktator, men utan tidigare vetskap om händelsen får texten det 

att verka som nätaktivisterna har startat ett uppror hos folket som de senare bevakar och 

rapporter om via sociala medier. Vikten av dessa medier beskrivs även en aning omväxlat. 

Bristen på officiella rapporteringar från landet gör det svårt att veta vad som pågår, och 

skribenten beskriver de rapporteringar som skett via privatpersoner på internet som 

”obekräftade”. Däremot informerar texten om fakta som skett via nyhetsbyråer som Reuters, 

trots att deras enda källa är de oppositionella sajterna. De uppmaningar som beskrivs komma 

från de sociala medierna benämns mana till ”strid” och ”revolt”, varav uppmaningen från de 

politiska aktivisterna istället syftar till ”fredliga demonstrationer”. 

      Sociokulturella kontextualiseringar: Då Dagens Nyheters artikel inte direkt kan påstås 

anamma en särskild ståndpunkt i konflikten, annat än den att Khaddafi är en 

maktmissbrukande diktator och bör störtas, kan man inte heller säga att den nämnvärt 

försöker applicera värderingar på läsaren. Värt att notera är dock att författaren vill framhäva 

bristen på officiella nyhetsrapporteringar och otillförlitligheten hos all den mängd videoklipp, 

blogginlägg och liknande som strömmar ur landet. Skribenten är själv en del utav en etablerad 

nyhetsbyrå och verkar uppenbarligen se skeptiskt på denna nya rapporteringsmetod, även om 

denne framhäver vikten av den för att dels hålla revolutionen igång och upprätthålla det 

libyska folkets gemenskap. 

 

6.7. ”Dödssiffran stiger i libysk protestvåg” publicerad i Svenska Dagbladet 2011-02-20 

Huvudsakligt innehåll: Konflikten i Libyen är nu inne på sin tredje dag och Svenska 

Dagbladets artikel handlar om det växande upproret i landet och de allt fler rapporter som 

kommer in angående dödsfall och sammandrabbningar mellan demonstranter och militära 

styrkor. Detta har främst skett i Benghazi, landets näst största stad, och den totala dödssiffran 

efter dessa tre dagar uppges vara så hög som 84. 

      Makronivå: Huvudtemat i denna text är att Muammar Khaddafis järngrepp kring den 

libyska makten nu är hotat och att folket nu följer bl.a. Tunisiens exempel och försöker störta 

makten. Däremot så rapporteras det om betydligt blodigare strider i Libyen än i de andra 
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länderna som påverkats av protesterna, särskilt om man ser till att det än så länge bara gått tre 

dagar sen folket började göra uppror. Underteman i artikeln är hur Khaddafi har kommit till 

makten och regimens kamp för att kontrollera landets medier, men att de sociala medierna än 

så länge lyckats kringgå deras blockeringar. 

      Textens rubrik och ingress förmedlar i stort sett samma sak, nämligen det att konflikten 

gradvis ökar i både storlek och uppoffringar. Det är landets skärhetstjänst som försöker hålla 

tillbaka massorna utav demonstranter i Benghazi, men när deras barriärer brister använder de 

istället skarpladdade vapen för att skingra demonstranterna. Det är inte bekräftat hur många 

människor som för tillfället har dödats i striderna men 84 stycken är den siffra som cirkulerar, 

och allt tyder på att det kommer öka. 

      Aktörerna som förekommer i artikeln kan även de i huvudsak delas upp två stycken läger: 

de som för revolutionen och de som gör allt för att frösöka motverka den. Också medverkande 

i nyhetsdiskursen är ett antal organiseringar och grupper från omvärlden, där alla självfallet 

verkar för demonstranternas sak. Följande aktörer går att finna: 

 Oppositionen i Libyen: imamen Abellah al-Warfai, demonstranter 

 Regimen i Libyen: ledaren Muammar Khaddafi, säkerhetsstyrkor, tevebolag 

 Utländska organisationer: Human Rights Watch, al-Jazira, BBC, Committee to Protect 

Journalists 

Förutom imamen al-Warfai, som pratat med al-Jazira efter att han fått ta hand om 16 

dödsoffer efter militära skjutningar, nämns inga demonstranter vid namn. Inga andra aktörer 

beskrivs särskilt detaljerat och de är inte heller representerade utav en person i texten. De 

olika utländska organisationerna figurerar endast som källhänvisningar i texten och som läsare 

får man ingen större inblick i vad de arbetar med. 

      Det är en relativt omfattande historisk bakgrund som ges till den libyska konflikten. De 

folkledda demonstrationerna som lyckats avsätta två presidenter i andra länder spreds sig till 

Libyen för tre dagar sedan, och har sen dess eskalerat i styrka. Khaddafis väg till makten 

förklaras, hur han tog över den efter en kupp år 1969, och även hur han sedan dess styrt landet 

med hjärnhand med hjälp av stora oljeinkomster och en fruktad hemlig polis. I staden 

Benghazi berättar skribenten att stödet för ledaren alltid har varit lågt vilket har lett att det var 

just här som revolten växte sig stark snabbast. Enda gången någon kommer till tals i texten 

förutom imamen al-Warfai är det Human Rights Watch som menar att regimen ”dödat 

dussintals bara för att de kräver förändring och politisk ansvarsskyldighet”. 

      Libyens medier beskrivs i texten som hårt kontrollerade av makten, och ska enligt uppgift 

fungera som rena propagandamaskiner för Khaddafis regering. De nu mycket omfattande 



30 

 

protesterna märks det inget av på tevekanalerna, där det istället visas arrangerande möten till 

stöd för den libyska ledaren. Efter revolutionerna i Tunisien och Egypten var regimen också 

beredd på att en stor del av oppositionens kommunikation skedde via sociala medier och var 

därmed beredda på att stänga av stora delar av internettrafiken för att förhindra en liknande 

utveckling i Libyen. Skribenten menar i artikeln att makten i landet varit väldigt rädda för att 

Twitter och Facebook ska kunna användas för att mobilisera och organisera protester i 

städerna, samt att videosajter såsom Youtube visar hur det verkligen ser ut på torgen och inte 

tevebolagens redigerade version. 

      Försök att ta tillbaka denna kontroll över medierna rapporteras ha gjorts från 

demonstranternas sida. Internationella gruppen Committee to Protect Journalists meddelar att 

regimmotståndare ockuperat en radiostation Benghazi för att varna andra för de militära 

styrkorna när Internet stängdes av och man inte längre kunde kommunicera via sociala 

medier. Skribenten sammanfattar artikeln med att efter att detta skett så intensifierade 

striderna på gatorna och en rad polis- och myndighetskontor sattes i brand i flera städer. 

      Mikronivå: Inga konkreta textuella luckor går att finna i artikeln då i stort sett all 

bakgrundsinfo till händelsen gås igenom och nuläget beskrivs detaljerat. Avsaknaden utav 

mer ingående redogörelser kring aktörerna resulterar däremot i att man som läsare inte förstår 

vad de står för. Uppenbarligen är samtliga organisationer på oppositionens sida men 

nyhetskonsumentens förförståelse sätts på prov då dessa enbart nämns vid namn och inte mer 

än så. 

      Betydelsen av de sociala medierna för protesterna benämns som väldigt stor då Svenska 

Dagbladets artikel menar att diktatorer har blivit ”rädda” för den nya tekniken efter vad som 

hänt i andra länder, och att det var en av de första sakerna regimen valde att slå ut för att få 

bukt med demonstranterna. Man kallar det för ”medieskugga” i landet vilket gör det mycket 

svårt för omvärlden att förstå vad som egentligen händer i Libyen. 

      Sociokulturella kontextualiseringar: I stort sett all information i artikeln är hänvisad till 

etablerade mediebolag vilket gör att de sociala medierna inte spelade någon vidare stor roll 

för just den här nyhetsbevakningen. Däremot så beskrivs de ändå relativt positivt i löptexten, 

och då främst med tanke på att de klassas som ett viktigt verktyg för oppositionen och att 

omvärlden har svårt att veta vad som nu händer i landet och vilka uppgifter som det går att 

förlita sig på. 
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7. Slutsatser och diskussion 

De sociala medierna är en relativ ny form av plattform och det märks på flera plan efter 

genomförd analys att det idag råder oklarhet hur de ska hanteras. I själva konflikternas 

kontext gestaltas det genom ängslan för att befolkningar nu har tillgång till ”den fria 

informationen” och att regimer är rädda vad det innebär. Men framförallt märks det i 

nyhetsdiskursen där det råder oenighet mellan både journalister och tidningar huruvida man 

ska behandla de sociala medierna: som fullvärdiga upphov till trovärdigt källmaterial, eller 

som något socialt tidsfördriv man helt inte bör referera till utan stöd från annat håll. 

      För att således återknyta till den första frågeställningen, hur de sociala medierna använts i 

artiklarna. Det genomgående mönstret i texterna är att de sociala medierna använts för att dels 

beskriva hur revolutionerna ifråga har gått till och att detta fenomen är vad som skiljer de från 

äldre, liknande konflikter. Samtliga artiklar är konsekventa i sitt budskap att dessa nya 

företeelser har spelat stora roller för revolutionerna. Även om detta inte framgår konkret i alla 

texter, i synnerhet Dagens Nyheters ”Tårgas sattes in mot demonstranter”, så benämns de 

sociala medierna, vilket nog har större betydelse än vad man kan tro. Om man i bevakningen 

av pågående och viktiga världspolitiska händelser väljer att i sitt utrymmesbegränsade forum 

använda sig av hänvisningar till sociala medier kan jag onekligen argumentera för att 

tidningarna anser de som viktiga. 

      Om jag nu efter analysen konstaterat att de sociala medierna är viktiga inom diskursen 

betyder det inte att skribenterna och tidningarna inte förhåller sig kritiskt till detta fenomen. I 

den andra av Dagens Nyheters artiklar anser man onekligen inte att de är en jämställd faktor 

när det gäller förmedlandet av trovärdig information; de sociala medierna må ha fungerat för 

aktivisterna men det är inte användbart att konstruera nyhetsartiklar efter de fakta som sprids 

via dem. Det är med andra ord endast denna tidning som har detta förhållandet till medierna 

ifråga; de andra artiklarna använder dem på varierande sätt men ser förhållandevis okritiskt på 

deras innebörd. Detta skulle kunna bero på att de sociala medierna kan sägas vara 

västerländska fenomen, och då dessa tidningar är inbäddade i en västerländsk kultur och 

diskursprocess kanske man inte nämnvärt analyserar deras betydelse för rapporteringen. 

      Men detta borde då innebära att de sociala medierna skulle vara en accepterad 

kommunikationsform, vilket de uppenbarligen inte framställs som om man ser till hur de 

behandlas som källor. Expressen undviker onekligen att använda sig av varken Facebook, 

Twitter eller Youtube som sin huvudkälla i båda artiklarna. I den ena berättas det om 

videoklipp och information som cirkulerar på internet som tyder på massiva protester, men 
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man väljer att hänvisa all ”säker” fakta till al-Jazira, som är ett etablerat mediebolag, trots att 

deras information är obekräftade berättelser från en anonym källa. I den andra texten undviker 

man att hänvisa till någon överhuvudtaget, men då diverse sociala medier nämns genom hela 

texten kan man anta att det just är därifrån informationen härstammar. 

      Aftonbladet beskriver i sin tur de sociala medierna som oerhört viktiga för 

revolutionsprocessen, men hänvisar inte till dem som källor. Svenska Dagbladet följer en 

liknande linje som Expressen; man hänvisar endast till etablerade bolag i en artikel trots att 

det nämns att uppgifterna även sprids via Twitter, och i den andra texten skrivs det inte ut i 

klartext var informationen kommer från. Information som först passerade via de sociala 

medierna figurerar alltså i varje artikel, men då i form av vad något annat bolag rapporterat 

om eller inte så ges informationen inget sammanhang alls. 

      En av grundteserna inom konvergenskulturforskningen är som tidigare nämnt att det alltid 

uppstår motstånd när gamla och nya medier kolliderar, och då vanligtvis hos det gamla 

mediet. Kan man argumentera för att det är det här vi ser i svensk nyhetspress idag? Att man 

anser att de sociala medierna spelar en viktig roll när det gäller spridningen av det fria ordet 

och demokrati, men att man inte är beredd att upphöja dem till en nivå där 

informationsspridandet nu hotar deras plattformar och forum? 

      Till viss del skulle jag hålla med om detta påstående, men inte utan att självkritiskt säga 

att de sociala medierna lider av just det de är skapade för, nämligen att de är styrda av sina 

användare. Dessa medier var inte skapade för att konkurrera med etablerade nyhetsmedier, 

men konvergensen har lett till det, och på grund av att de just är styrda av social gemenskap 

saknar de det mesta av gamla mediers källkritik och informationsprocedurer. Man kan 

debattera hur pass väl och omfattande dessa procedurer använts, men det går inte att förneka 

att på de flesta platser på jorden är material som blivit behandlat av redaktion mer tillförlitligt 

än en privatpersons uppdateringar via Internet. Detta tänkande resulterar i att artiklarnas ovilja 

att beskriva de sociala medierna som trovärdiga informationsförmedlare kanske inte alls beror 

på en rädsla för konkurrens, utan snarare det faktum att de helt enkelt inte tillräckligt 

tillförlitliga. 

      Kan den positiva beskrivningen av de sociala medierna inom själva händelserna vara del 

av etablerade maktförhållanden? Man kan påstå att artiklarnas fokus på användningen av 

medierna inom konflikterna trivialiserar folkets kamp mot en våldsam regim. Det kan även 

bero på att de sociala medierna är västerländska skapelser och att vi gärna vill tänka att det var 

vi som gav dessa länder verktygen till revolution, något som de inte kunnat klara av själva. 

Detta är obestridligen material för debatt, men något konkret går däremot inte att säga om det. 
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      Skillnaderna mellan de valda tidningarna hur de använder de sociala medierna har flyktigt 

tagits upp ovan, och någon konkret slutsats om detta går nog inte att säga. Dagens Nyheter är 

den tidning som använder dem minst; som förklaring till aktivisternas organisationsförmåga 

men inte så mycket mer. Mellan kvälls- och dagspress kan man inte heller utläsa några 

konkreta differenser. Det kan vara problematiskt att avgöra om förhållandet till de sociala 

medierna är ett resultat av tidningarnas tänkbara policys, eller helt enkelt konsekvenser av val 

gjorda av skribenterna. 

      Med frågeställningarna besvarade, vad har då denna studie resulterat i? Först och främst 

att det är ett komplicerat förhållande som just nu pågår mellan svensk nyhetsrapportering och 

de allt mer växande sociala medierna. Att kalla det för någon form av konflikt vore 

fullständigt inkorrekt, men det står ändå fast att det inte är helt självklart hur dessa tidningar 

vill framställa medierna. Som tidigare nämnt är artiklar som baseras på information från de 

sociala medierna en oerhört växande genre, och man kan kritisera denna uppsats för att inte 

använda sig av artiklar från exempelvis stoffområden som nöje eller kultur, där de sociala 

medierna kanske t.o.m. ses som något jämlikt med mediebolag och obestridligt i sin vetskap. 

Men syftet var att studera hur detta förhållande ser ut under bevakningen av världspolitiken, 

och där anser jag att de sociala medierna i dagsläget ses ner på, även om deras roll för 

”skapandet” av världspolitik är obestridlig. 

      Att undersöka detta fenomen idag är inte lätt; man ger sig ut på en skiftande mark där 

resultaten man får fram kanske inte alls stämmer överrens med hur det ser ut om så kort tid 

som ett halvår. De sociala medierna är en del av ny marknad vars utveckling inte stannat, utan 

snarare bara börjat. Revolutionerna som denna uppsats tagit upp borde vara bevis nog för 

detta påstående, men detta resulterar även i att ämnet är öppet för en stor mängd 

undersökningar i framtiden. Resultatet av dessa kan även ändra bilden av de sociala medierna 

för alltid: om det visar sig att de spelade en avgörande roll i både själva konflikterna och 

sedan den globala bevakningen av dem kan deras anseende förbättras betydligt. Om däremot 

det skulle visa sig att man överskattat deras roll kan man spekulera i att det istället sker en 

motsatt utveckling. 

      För att sammanfatta resultatet av denna undersökning: de sociala medierna använts flitigt i 

svensk dagspress, journalisterna förhåller sig någorlunda okritiskt till dem men framställer 

dem ogärna som huvudkällor i sina artiklar. Man gestaltar dem gärna som katalysatorn för 

världspolitiska händelser, kanske t.o.m. överbetonar deras roll i konflikterna. Det är med 

andra ord ett komplicerat förhållande där slitningar går att finna, men de sociala medierna är 

ett nytt fenomen och vilken roll de slutligen kommer spela blir onekligen intressant att se. 
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