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Abstract 

Den arabiska våren är ett uttryck som kom att användas i svensk media under revolutionerna 

som ägde rum ibland annat i Nordafrika under vintern/våren 2010-2011. Revolutionerna fick stor 

uppmärksamhet i medierna och många ledare behandlade ämnet i svensk press under denna 

period. Framställningen av händelserna i dessa ledare handlade om bland annat kampen för 

demokrati, folket som kämpade mot illvilliga despoter samt Västvärldens förhållningssätt till 

konflikterna och regionen. Vi ville se om dessa förändringar i Nordafrika har påverkat sättet som 

media framställer regionen. Det har bedrivits postkolonial forskning om framställningen av 

Orienten, och när nu tillfälle gavs att få studera detta ur en ny angreppsvinkel väcktes vårt 

intresse. Uppsatsen undersöker huruvida det förmedlas en stereotyp bild av regionen och dess 

befolkning. Samtidigt undersöks om det förmedlas ett eurocentriskt världsbild genom media. 

Undersökningen baseras på en analys av 16 ledare i de fyra största svenska tidningarna, Dagens 

Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Vi utgår ifrån teorier om orientalism, 

eurocentrism, stereotypisering postkolonialism, journalistik och media. Dessutom presenteras en 

teoretisk ram för metoden, den kritiska diskursanalysen enligt Norman Fairclough. Resultatet av 

analysen visade att det finns en dominansrelation mellan Västvärlden och Orienten och att 

ledarna reproducerar denna hegemoniska världsordning. Sättet som regionen beskrevs på tycktes 

ingå i tidigare diskurser om Orienten och det västerländska perspektivet trädde fram i positiva 

ordalag om att länderna tog stora kliv mot att efterlikna Västvärlden. Förändringarna verkade 

sättas i kontrast till de stereotypa beskrivningar som handlar om Orienten. Detta skulle kunna 

innebära att de koloniala strukturerna fortsätter att göra sig påminda genom ett reproducerande 

av en orientalisk diskurs.  
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1. Inledning 

Vintern 2010 inleddes en rad revolutioner i Nordafrika. Revolutionerna fick stor uppmärksamhet 

i media och många talade om en Arabisk vår som skulle leda till betydande förändringar i 

regionen. Plötsligt så hade befolkningen skaffat en chans till ökad makt och röster höjdes om att 

omvärlden skulle stödja folket i deras uppror. Det verkade som att förändringarna skulle leda till 

en demokratisering av regionen. Detta väckte vårt intresse för hur medierapporteringen ser ut 

kring den region där revolutionerna ägde rum. Vi ville se om dessa förändringar i Nordafrika har 

påverkat sättet som media framställer regionen. Det har bedrivits postkolonial forskning om 

framställningen av Orienten1, och när nu tillfälle gavs att få studera detta ur en ny angreppsvinkel 

väcktes vårt intresse. Vi ville studera om några attribut som kännetecknar orientalismen kunde 

framgå även under en period då flera länder var i en process av att förnya sina förhållningssätt. 

Det är speciellt intressant då revolutionerna verkade handla om att anamma vissa värden som 

Västvärlden2 ser som viktiga och positiva. Skulle det innebära att även Västvärlden förändrade 

sitt förhållningssätt gentemot Orienten? Eller skulle det kunna innebära att de koloniala 

strukturerna fortsätter att göra sig påminda genom ett reproducerande av en orientalisk diskurs? I 

och med att dessa utvecklingar är så nya, har ingen ännu hunnit studera dess betydelse för det 

svenska medieklimatet. Förändringarna kan det ge en viktig inblick i hur hegemoni och ideologi 

kan reproduceras i nya sammanhang. Då media tros ha stor genomslagskraft vore det intressant 

att se om det förmedlas en stereotyp bild av Orienten. Det är även intressant att undersöka på 

vilket sätt Västvärldens förhållningssätt till Orienten kommer till uttryck i medierna. 

  

                                                 
1 Orienten används här inte som en geografiskt tydligt avgränsad plats, utan kan innehålla länder från så skiljda platser som 

Mellanöstern, Nordafrika eller Östasien, beroende på vem som uttalar sig om den. Orienten borde istället ses som en motbild eller 

motidé till väst. 
2Man bör se på användandet av begreppet västvärlden som en geografisk och kulturell kategorisering som innefattar olika länder 
beroende på vem som uttalar sig om den. Angloamerika, Nya zeeland, Australien, Västeuropa och delar av Östeuropa brukar 
rymmas i begreppet. 
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2. Syfte 

Att undersöka på vilket sätt media har framställer Orienten och mer specifikt hur den tryckta 

pressen i sina ledare beskrivit, analyserat och tolkat händelserna i Nordafrika under våren 2011.  

  

3. Frågeställningar 

 

• Använder sig journalistiken av stereotypisering i beskrivningen av revolutionerna i 

Nordafrika, och hur uttrycks detta i så fall? 

 

• Förmedlar journalistiken orientalism i beskrivningen av revolutionerna, och i så fall på 

vilket sätt tar det sig uttryck? 

 

• Uttrycker journalistiken eurocentrism i beskrivningen av revolutionerna, och i så fall på 

vilket sätt? 

 

• Hur påverkar de journalistiska värderingarna och medias principer beskrivningen av 

revolutionerna? 

 

4. Material och avgränsningar  

Materialet som har valts till undersökningen är baserad på medierapporteringen i ledare från fyra 

svenska tidningar. Uteslutande ledare valdes som analysmaterial för att de är så pass viktig del av 

den opinionsbildandet3. För att belysa frågeställningarna så föll valet på att använda material från 

både dagspress och kvällspress för att uppnå en åsiktsbredd. Tidningarna som har använts är 

Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen. Valet föll på att använda fyra 

ledare från varje tidning och därmed sexton ledare sammanlagt då vi ansåg att det var ett 

överskådligt material för analysens omfattning. Det möjliggjorde en djupare kvalitativ analys. 

Ledarna är hämtade ur respektive tidnings databas genom att använda sökorden Egypten, Libyen 

och Tunisien. De artiklar som valdes ut hade anknytning till revolutionerna och till något av de 

länder som undersökningen var begränsad till. Urvalsgruppen var inte mycket större än det 

                                                 
3 Nord, Lars (2000) Vår tids ledare: en studie av den svenska dagspressens politiska opinionsbildning, Stockholm, Carlsson 
bokförlag 
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faktiska urvalet, endast ett fåtal ledare valdes bort. Ledarna är publicerade mellan 2011-01-18 

och 2011-03-19, en period då revolutionerna i Nordafrika blev uppmärksammade och 

kommenterade. Genom att begränsa tidsperioden till dessa månader så minskade urvalsgruppen. 

Artiklarna fokuserar på tre länder som under hösten/våren upplevde revolutioner och folkuppror: 

Egypten, Libyen och Tunisien. Målet var att få en jämn spridning mellan de valda länderna och 

tidningarna men i fallet med Tunisien räckte inte antalet ledare, vilket innebar att denna kvot fick 

fyllas med ledare som fokuserade på Egypten och Libyen. Det görs ingen distinktion mellan 

länderna utan dessa används framförallt för få en överblick av revolutionerna i Nordafrika. Vi 

gör i vår analys alltså ingen distinktion mellan de olika länderna eller mellan dagspress och 

kvällspress, även om en sådan uppdelning kan vara motiverad i andra undersökningar.  

 

5. Bakgrund 

Den 17 december 2010 hällde en tunisisk grönsakshandlare vid namn Mohammed Bouazizi 

bensin över sin kropp och tände eld. Detta i protest mot en kvinnlig polis omotiverade 

beslagtagande av hans levebröd, en grönsaksvagn. Efter att ha sökt hjälp av de kommunala 

myndigheterna i ärendet, utan att få någon, var antändningen ett sätt att visa sitt missnöje över 

landets styre. Detta blev startskottet på den så kallade jasminrevolutionen.  Bouazizi avled senare 

av skadorna. Han blev en symbol för den uppdämda missnöje som fanns i landet över styret, den 

höga arbetslösheten, korruption och höjda livsmedelspriser. Protester, demonstrationer och 

strejker spred sig i landet och många ville visa sitt missnöje. Jasminrevolutionen ledde till att 

presidenten Zine El Abidine Ben Ali den 14 januari 2011 fick avgå och fly landet. Protesterna 

har därefter spritt sig i Nordafrika och på den Arabiska halvön och Jasminrevolutionen blev 

startskottet för omfattande förändringar i det politiska klimatet i området. Förutom i Tunisien har 

demonstrationerna än så länge huvudsakligen ägt rum i Egypten, Libyen, Algeriet, Jordanien, 

Bahrain, Jemen, Syrien och Marocko. Mindre demonstrationer har även ägt rum i Mauretanien, 

Saudiarabien, Oman, Irak, Djibouti, Somalia, Sudan, Kuwait, Västsahara och Senegal. Den 11 

februari 2011 tvingades även Egyptens president Hosni Mubarak att avgå till följd av omfattande 

protester i landet4.  

                                                 
4 http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2043123,00.html 
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6.  Tidigare forskning 

När vi orienterat oss inom ämnet har vi stött på tidigare forskning som går att relatera till vårt 

uppsatsämne, men som av en eller annan anledning inte varit väsentliga för oss att använda i 

teorikapitlet. En avhandling är The Middle East Conflict in the Swedish Press. A content analysis 

of editorials in three daily newspapers 1948-1973 av Gunnel Rikardsson5. Där undersöker 

Rikardsson hur den svenska dagspressen i sina ledare porträtterar konflikten mellan Israel och 

Palestina åren 1948- 1973. Hon använder sig av kvalitativa metoder för att se vilka attityder till 

israelerna och araberna som förmedlades, samt vilket förhållningssätt som ledarna hade till 

konflikten och dess olika parter.  

 En annan forskare som undersökt ämnet om stereotypisering är Christian Catomeris i sin 

bok Det ohyggliga arvet6. Den handlar om svenskarnas synsätt på etniska minoriteter och 

främlingar, bland annat Orientaler. Boken kartlägger de djupt förankrade stereotyperna som 

svenskarna förmedlar överallt, dessa möter vi i reklam, film, skämtteckningar och i 

journalistiken. 

 I boken Orientalism på svenska7 beskrivs orientalism utifrån forskaren Edward Saids 

teorier om orientalism, men med en större förankring i den svenska historien och kulturen. 

Medverkar till boken gör Stefan Jonsson, Per Wirtén, Devrim Mavi, Ira Mallik, Ylva Brune, 

Christian Catomeris, Moa Matthis, Cecilia Uddén och Mohammad Fazlhashemi. Redaktör är 

Moa Matthis. Vi har dock valt att utgå ifrån Edward Said då Orientalism på svenska utgår ifrån 

hans teorier. 

 

7.  Teori 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska ramen för uppsatsen. Den kommer att grunda sig på 

teorier som vi finner relevanta för uppsatsens syfte, gällande stereotypisering, postkolonialism, 

orientalism, eurocentrism, media och ledare. Här presenteras även en teoretisk ram för metoden, 

kritisk diskursanalys enligt Norman Fairclough.  

                                                 
5 Gunnel Rikardsson (1978) The Middle East conflict in the Swedish press. A content analysis of three daily newspapers 1948-
1973, Kungälv,   
6 Christian Catomeris (2004) Det ohyggliga arvet Stockholm: Ordfronts förlag 
7 Moa Matthis m.fl. (2005) Orientalism på svenska, SAB: Kt:c, Ordfront förlag 
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7.1 Stereotypisering 

Genom att kategorisera människor skapar vi betydelse för något vi annars inte hade förstått. Till 

exempel genom att se vilken roll en människa spelar. Är hon en förälder, ett barn, en chef, en 

älskare eller pensionär? Vilken grupp till hör hon, vilken klass, kön, etnicitet, åldersgrupp, 

sexuell läggning? Vilken personlighet har personen i fråga? Glad, deprimerad, energisk eller 

förvirrad? Forskaren Stuart Hall anser att vi skapar bilden för vem en person är genom att 

kategorisera in människan i dessa olika grupper8. Detta kallar han typisering. Typisering är en 

viktig process för att skapa mening, och skiljer sig ifrån stereotypisering skriver forskaren 

Richard Dyer i The role of stereotypes. Stereotypisering å andra hand reducerar människan till 

några drag, överdriver och simplifierar dem9. Stereotyper hävdar därmed vikten och 

nödvändigheten av skillnad mellan grupper i första hand, man skiljer oss från dem. Detta 

reducerar människor till ett fåtal, enkla, essentiella egenskaper och karaktäristiska drag och 

presenterar dessa som om de vore fixerade av naturlagar10. Stereotypisering har en splittrande 

egenskap. Den särskiljer de normala, som lever efter de regler som samhället har satt upp, ifrån 

de onormala och är exkluderande mot de som inte passar in11. Det tenderar att uppstå när det är 

en obalans i makt mellan olika grupper, en obalans som ofta uppkommer mellan olika etniska 

grupper. Det uppstår en vida spridd hegemonisk kamp som kan förefalla naturlig och oundviklig. 

Man typiserar vita, medan man stereotypiserar de icke-vita12. 

  Dyer menar att vita människor generellt blir sedda som den vanliga rasen vilkas 

rastillhörighet på ett symboliskt plan förblir obemärkt. Representationen av vithet återfinns i en 

kontext av kristendom, etnicitet och kolonialism13. Stereotypisering upprätthåller en social och 

symbolisk ordning. Den binder samman oss, som är normala, i ett imaginärt samhälle och 

exkluderar de som är icke-vita och därmed onormala. Vita har haft större kontroll över 

representationen av dels sig själva och dels av de icke-vita än vad dessa i sin tur har haft kontroll 

över sin representation14.  

                                                 

8Hall, Stuart (1997) Representation: cultural representations and signifying practices, London, Sage Publications Ltd, s 257 
9Dyer, Richard.(1993) "The Role of Stereotypes." The Matter of Images. New York, NY: Routledge, 11-17. 
10Hall, Stuart (1997)  s 257 
11Dyer, Richard.(1993) 
12Hall, Stuart (1997)  s 259 
13 Dyer, Richard (1997) White, essays on race and culture, London, Routledge s 1 
14Dyer, Richard (1997) s 13 
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Ett grundtema i boken är att uppdelning utifrån etnicitet spelar en stor roll för hela 

uppbyggnaden av det moderna samhället15. Fördomar kan påverka vem som får göra sin röst 

hörd i det offentliga rummet vilket kan tänkas få ökad betydelse i och med en allt mer 

globaliserad värld. Vita talar ofta om vita och representationer av vita finns överallt i samhället. 

Samtidigt definieras inte vita som en specifik etnicitet utan endast ses som den mänskliga rasen. 

Alternativa indelningar sker istället i termer av kön, yrke, klasstillhörighet och så vidare16. En 

aspekt av den hegemoniska dominansen väst har gentemot öst är eurocentrismen, då man 

applicerar normerna för den europeiska kulturen på en annan kultur17. 

 

7.2 Postkolonialism 

Postkolonialismen beskriver i huvudsak sambandet mellan kolonialismen och kulturen där 

kolonialismens influenser fortfarande i hög grad märks av i det moderna samhället. Processer 

som globalisering, identitetsskapande och ekonomiska flöden präglas än idag av de gamla 

koloniala strukturerna. Det finns inom det postkoloniala fältet en kritik mot att Västvärlden 

negligerat kolonialismens betydelse för världens utveckling och kultur. Kolonialismen anses vara 

en viktig del av historien och något som fortfarande på många sätt påverkar världsordningen. Det 

kan ses som en orsak till att Västvärlden i nutid har ett maktövertag gentemot andra delar av 

världen18.  

 Hall menar att alla samhällen påverkades av kolonialismen och postkolonialismen, även 

länder som stod utanför. De koloniala strukturerna kan även påverka ett land som Sverige som 

till största del stod utanför koloniseringen. Strukturerna har skapat tankesätt som präglar hur vi 

ser på kulturella identiteter, vi och dem tänkandet och inte minst präglat de koloniserade 

länderna. Postkolonialismen reser frågor om bland annat identitetsskapande, exempelvis hur en 

specifik västerländsk identitet kan skapas genom att skilja den från vad den inte är. Postkoloniala 

forskare som Frantz Fanon har pekat på den identitetsskapande processen i kolonialismen där en 

underlägsenhet präntades in i det diskursiva andra19. De postkoloniala diskurserna kan medverka 

                                                 
15Dyer, Richard (1997) s 1 
16Dyer, Richard (1997) s 3 
17Dyer, Richard (1997)  
18 Eriksson, Eriksson-Baaz & Thörn (2005) Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det 
mångkulturella samhället. Nora, Nya Doxa s 10-19 
19Eriksson, Eriksson-Baaz & Thörn (2005) Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det 
mångkulturella samhället. Nora, Nya Doxa s 18 
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till att skapa och upprätthålla kunskapsregimer. Diskurser om de andra kan uppmuntra vissa 

uttalanden och motverka andra.  

 Postkolonialismen härrör från det poststrukturalistiska synsättet. I poststrukturalismen 

återfinns begreppet binära oppositioner som beskriver hur språket bör förstås genom kontraster 

och dikotomier. Exempelvis man eller kvinna, vit eller svart. Utan begreppet kvinna skulle man 

vara meningslöst och vice versa. Det är med i skapandet av sociala hierarkier och i 

upprätthållandet av maktrelationer. Detta bland annat genom att inte tillåta gråzoner utan man är 

antingen exempelvis svart eller vit20. Enligt postkolonial teori har koloniserade och 

koloniserande länder tilldelats vitt skilda karaktärsdrag. De distinktioner som görs mellan 

Västvärlden och Arabvärlden21 kan anses vara kopplade till de dikotomier som skapats utifrån 

det koloniala synsättet som fortfarande verkar i en postkolonial värld. 

 

Öst fick attribut som sensualism, irrationalitet, bakåtsträvande, despotism och 

kvinnlighet, medan väst sågs i termer av rationalitet, progressivitet, demokrati, 

rationalitet [sic] och manlighet22 

 

Västvärldens fokus på modernisering och framåtsträvan bidrar till en syn på annorlunda kulturer 

som outvecklade och ociviliserade. Idén om modernitet och dess universalitet är förknippad med 

postkolonialismen23. 

  

7.3 Orientalism 

Edward Said är av frontfigurerna inom postkolonial teori, och är bland annat författare till den 

kontroversiella boken Orientalism som har haft stort inflytande på postkolonial forskning.  I 

Orientalism erbjuder Said flera definitioner av orientalism. Han har specialiserat sig på 

relationen mellan västvärlden och världen i öst, Orienten. Said menar att västerländska texter, 

media och vetenskap genomsyras av en orientalisk diskurs som har påverkat synen på vi i väst 

och de andra i öst.  Orienten är ett västerländskt påfund och finns egentligen inte, den bygger på 

                                                 
20 Eriksson, Eriksson-Baaz & Thörn (2005) s.41 
21Arabvärlden är ett diffust begrepp och en geografisk region som saknar tydliga avgränsningar. Man bör se användandet av 
begreppet Arabvärlden som en geografisk kategorisering som innefattar delar av Nordafrika och sydvästra Asien, beroende på 
vem som uttalar sig om den. Här används arabvärlden på just detta vis med hänvisning till språkbruket/terminologin i 
analysmaterialet. 
22Eriksson, Eriksson-Baaz & Thörn (2005) s 21-22 
23Eriksson, Eriksson-Baaz & Thörn (2005) s 29 
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generaliserade uppfattningar och fördomar mot det vi kallar Orienten24. Boken identifierar i 

huvudsak tre olika former av orientalism25. För det första var orientalism ett akademiskt ämne. 

Man kunde studera de på universitet i Sverige och runt om i Europa, och den inbegrep alla 

akademiska studier kring Orienten. Numera heter det att man bedriver orientaliska studier eller är 

områdesforskare.  

Den andra formen av orientalism har att göra med att Orientalismen genom att uppmuntra 

vissa påståenden och motarbeta andra bidragit till att det råder en samstämmighet mellan 

forskare i väst om hur Orienten sett ut. Denna samstämmighet bygger på ärketyper och en tro om 

att all österländsk kultur är fundamentalt lik varandra och fundamentalt olik den västerländska 

kulturen. Ett stort antal författare och skribenter, exempelvis poeter, romanförfattare, filosofer 

och politiska teoretiker har godtagit och därmed förstärkt och normaliserat denna platta, 

polariserade och väldigt grundläggande syn på orienten. Bland annat så kan namn som Dante, 

Victor Hugo och Karl Marx kännas igen i den här typen av orientalism.  

Den tredje formen av orientalism är en produkt av de två andra synsätten, den 

akademiska och den polariserade bilden. Den växte fram under slutet av 1700-talet och början av 

1800-talet då väst och öst fick ett förhållningssätt gentemot varandra med betydande 

kommunikation dem emellan. Västvärldens förhåller sig till Orienten genom att, som Said 

beskriver det hantera den genom att göra yttranden om den, auktorisera synpunkter på den, 

beskriva den, undervisa om den, kolonisera den, härska över den. Orientalismen är i sin tredje 

form ett sätt för väst att rättfärdiga sin dominans gentemot öst, genom en orientalisk diskurs26.  

Med hjälp av diskurstänkandet kan man förstå hur främst den europeiska kulturen, och 

sedermera även USA, lyckats styra och i viss mån producera Orienten inom en mängd olika 

områden, däribland politiskt, sociologiskt och ideologiskt27. Medierna formulerar explicit eller 

implicit budskap som delar upp världen i vi och dem, Occidenten28 och Orienten29. Said menar 

att Orienten och Occidenten konstrueras som oppositionella termer så att orienten presenteras 

som den negativa motsvarigheten till Västvärlden. Västvärlden får i förhållandet en roll som 

progressiv och moderniserande medan den muslimska världen i motsatsförhållande får rollen 

                                                 
24Said, Edward W. (1993) s 4-22 
25Said, Edward W. (1993) s 4 
26Said, Edward W(1993) s 4-22 
27Said, Edward W. Orientalism, (1995) Södertälje: Ordfronts förlag s 5 
28 Occidenten, Benämning på västerlandet i motsats till orienten, http://www.ne.se/occidenten 
29 Said, Edward W (1997) Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of the World, 
London, Vintage 
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som regressiv och gammalmodig30. Idén om en Orient är nödvändig för att försöka identifiera ett 

väst, Västvärldens idéer om sig själva har till stor del konstruerats av att framhålla vad andra inte 

är31. All denna kunskap om samhället bygger på rådande tolkningar och bedömningar, som alltid 

är situationsbundna. Västvärldens bild av dess överlägsenhet gentemot den, enligt dem, 

omoderna Orienten bör enligt postkoloniala teoretiker som Said ses i förhållande till 

kolonialmakternas inverkan.  Under kolonialtiden skapades en kulturell hegemoni som till denna 

dag genomsyrar den västerländska synen på Orienten. Förhållandet mellan väst och öst är ett 

dominansförhållande, ett maktförhållande med varierande grader av hegemoni. Denna hegemoni, 

som härstammar från den imperialistiska dominansen under kolonialtiden, framhåller än idag 

Orienten efterblivet gentemot väst32. Said menar även att brist på kunskap samt rädslan inför det 

orientaliska bidrar till en ensidigt förmedlad bild33. Sigrid Kahle, som specialiserat sig på 

Orienten och islams värld och kultur, skriver i förordet till den svenska upplagan av orientalism 

som utkom 1995. 

  

Att sätta upp orienten och occidenten, österland och västerland mot varandra, att 

som västerlänning studera orientalen som den andre, att systematisera hans språk 

och kultur, att bidra till västerlandets stora kunskapsarkiv om den inbillade 

orienten, det är att hålla fast imperialismen och kolonialismens järngrepp om 

människovärlden, det är att ur ett överläge behärska en kultur som sedan ett par 

hundra år befunnit sig i underläge, just genom denna orientalism.34 

 

Magnus Berg resonerar kring den orientaliska diskursen utifrån Said i boken Hudud. Den 

orientaliska diskursen grundar sig på ett nätverk av västerländska organisationer och intressen 

och organiserar vad som är möjligt att säga om Orienten35. Orientalismen fungerar som en 

institution som formade Orienten till något som väst kunde dominera, omstrukturera och utöva 

myndighet över36. Orientalism kan även ses som en diskursmetod med egna institutioner, eget 

vokabulär, egen forskning, eget bildspråk, egna doktriner och till och med koloniala byråkratier 

                                                 
30Said, Edward W (1997) 
31Said, Edward W. (1995) s 3 
32Said, Edward W. (1995) s 3-11 
33Said, Edward W (1997) s 54-56 
34 Kahle, Sigrid (1995) Said, Edward W. (red) (1995) 
35Berg, Magnus (1998) Hudud: ett resonemang om populärorientalismens bruksvärde och världsbild, Stockholm: Carlsson 
Bokförlag.  s 11 
36Magnus Berg, (1998) s 12 
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och kolonial stil37. Den orientaliska diskursen har växt fram i symbios med Västvärldens vilja att 

politiskt, militärt och ekonomiskt dominera och kontrollera Orienten38. Orientalismen 

intensifierades på 1800 talet då européerna började intressera sig för länderna i öst. Då sattes ett 

likhetstecken mellan Orientens olikhet och svaghet i förhållande till dåtidens Europa. Det var 

synen på andra områdens invånare som lägre stående och i behov av hjälp och europeiskt 

civiliserat ledarskap som rättfärdigade att man ofta med våld och list koloniserade var man än 

behagade39. 

 

7.4 Eurocentrism 

Samir Amin är en egyptisk ekonom och forskare som publicerat ett trettiotal böcker inom ämnen 

som eurocentrism, imperialism, globalisering och kapitalism med ett fokus på hur bland andra 

dessa samverkar i nutid. Han beskriver begreppet eurocentrism som ett paradigm där 

Västvärlden förutsätter att den västerländska modellen är den bäst fungerande40. Begreppet 

härrör, som orientalismen, från imperialismen och kolonialtiden. Amin kopplar ihop 

eurocentrismen med kapitalismen som växte fram i Europa efter renässansen och som förändrade 

västvärldens kultur. Kapitalismens dominans med utgångspunkt i Europa och Nordamerika har 

satt många länder i periferin av det globala ekonomiska systemet, vilket har skapat en ojämlik 

maktfördelning. Eurocentrismen delar upp världen i dominerande centrum respektive periferier41. 

Det kan verka marginaliserande för de som hamnar i periferin. 

 En eurocentrisk tanke är att många världsproblem skulle kunna lösas om alla följde 

samma utveckling – nämligen Europas och Nordamerikas. Denna tanke är en västerländsk 

konstruktion42. Det är en tanke som i handling skulle kunna leda till en utbredd kulturell 

standardisering. Konstruktionen av det fullkomliga och eviga väst går hand i hand med 

konstruktionen av ett diskursivt de andra. Det har skapats en västerländsk identitet som ses som 

oföränderlig och denna kontrasteras med en specifik österländsk kultur som förblir oföränderlig 

och därmed omodern i västvärldens ögon. Eurocentrismen speglar även tanke om världen som 

uppdelat i delar med grund i skilda kulturer. En synsätt där var och en av dessa delar enbart 

förstår sig själva och ingen annan. 

                                                 
37Magnus Berg, (1998) s 12 
38Magnus Berg, (1998) s 12 
39 Magnus Berg, (1998) s 13 
40 Amin, Samir (1989) Eurocentrism, New York, Monthly Review Press s 1 
41Amin, Samir (1989) s 1 
42Amin, Samir (1989) s 145-147 



 15 

Den västerländska kulturen, menar Amin, skapar en identitet i form av en sekulär och 

moderniserad kultur där värden som åsiktsfrihet är högt värderade43. Media bidrar till att 

förmedla dominerande ideologier från västvärlden samtidigt som länder i periferin anammar 

Västvärldens sätt att organisera sig44. Denna uppdelning kan inte skiljas från imperialismen som 

diskuterats i samband med Said och postkolonialism. Mellanöstern kan ses som ett geografiskt 

gynnsamt område för imperialism, även i en postkolonial tid, eftersom området är rikt på olja. 

Västvärldens övertag och möjlighet att behålla sin särställning stärks av att kunna utöva 

hegemoni över strategiska platser45.  

Kultur är enligt Nationalencyklopedin levnadssätt, seder och traditioner inom en större 

folkgrupp, till exempel inom ett land eller inom en religion46. Det faktum att västerländsk kultur 

ses som en enhet skild från andra kulturer kan kopplas ihop med skapandet av dikotomier, som 

diskuterades i kapitlet om postkolonial teori. En specifik kultur får särskild betydelse i kontrast 

med andra kulturer.  Kulturen är inte något fast begrepp med tydliga ramar utan något som är i 

förändring47. Att dra gränser mellan kulturer var viktigt under kolonialtiden för att kunna hålla 

isär de koloniserade från kolonisatörerna. Att särskilja kulturer var således betydelsefullt under 

kolonialtiden och har följt med till postkolonial tid48. Kritik mot det eurocentriska perspektivet är 

att västvärlden tagit begrepp som mänskliga rättigheter och demokrati49 och gjort till sina egna. 

De har därmed tolkningsföreträde till dem och placerar andra kulturer i periferin av dessa 

begrepp50. Västvärlden verkar enligt det eurocentriska perspektivet som den liberala demokrati 

vilken alla borde sträva efter att vara51. 

                                                 
43Amin, Samir (1989) s 126 
44Amin, Samir (1989) s1 
45Amin, Samir (1989) s 44 
46 www.ne.se/kultur 
47 Eriksson, Eriksson-Baaz & Thörn (2005) s.14 
48Eriksson, Eriksson-Baaz & Thörn (2005) s.26 
49 Demokrati har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre. Vad detta skall innebära råder det delade meningar om 
särskilt som demokratin, liksom de flesta andra samhällsföreteelser, befinner sig i ständig förändring. 
http://www.ne.se/lang/demokrati 
50Eriksson, Eriksson-Baaz & Thörn (2005) s.47 
51Amin, Samir (1989) s. xii 
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7.5 Journalistiska värderingar och principer 

Den journalistiska yrkesrollen innehåller både vardagliga rutiner och medvetna värderingar och 

ideal52. Bill Kovach och Tom Rosenstiel har konstaterat några principer som journalister enats 

om och som publiken förväntar sig av professionell journalistik. En viktig grundtanke är att 

journalistiken ska kunna bistå medborgarna med information så att de i sin tur kan utöva sina 

demokratiska rättigheter. Andra principer är att journalistiken ska bidra med sann information, 

vara lojal mot medborgarna, inneha självständighet gentemot makten samt vara ett forum för 

bland annat kritik. Det ofta omnämnda objektivitetsidealet är problematiskt då neutralitet inte är 

en nödvändighet för att kunna vara självständig inom journalistiken53. Att journalister ska 

förmedla sanningen är dock något som de flesta verkar vara överrens om. Trots att det är svårt att 

vara helt neutral så bör man förmedla korrekt fakta inom journalistiken. I och med utvecklingen 

av en modern demokrati så var sanningsbegreppet högt värdesatt av publicisterna, det var även 

en del av marknadsföringen54. Möjligen kan denna sanningssträvan i nutid utmanas av strävan 

efter effektivitet och snabb publicering. Sanningsidealet är viktigt då journalistiken innehar en 

beskrivningsmakt i samhället55. Dessa kriterier kan inom journalistiken bidra till att låta publiken 

kan skapa en verklighetstrogen helhetssyn över tid.  

          De yrkesmässiga värderingarna verkar trots förändringar i mediesamhället relativt stabila. 

Att journalisten ska vara kritisk, skeptisk, kunnig och ansvarskännande var lika viktigt år 2000 

som år 198956. Frågan om journalistikens ansvarskännande är i så fall kanske inte lika viktig som 

frågan om var man ska dra gränsen för vad som kallas journalistik? Interaktivitet, ständig 

publicering och allt starkare kommersiella drivkrafter i det nya mediesystemet ifrågasätter 

grundvalarna i den journalistiska yrkesrollen57. Kommersiella mediekanaler med fokus på 

underhållning och med ett starkt vinstintresse kan tänkas utmana de journalistiska värderingarna. 

Journalistikens roll som beskrivare av omvärlden, upplysare och granskare av makten finns i den 

journalistiska grundtanken. Journalistiken är historiskt förknippad med demokrati och folkets rätt 

                                                 
52Nygren, Gunnar (2008b) Nyhetsfabriken: journalistiska yrkesroller i en förändrad 
medievärld, Lund: Studentlitteratur s 17. 
53Kovach, Bill & Rosenstiel, Tom (2007) The Elements of journalism - what newspeople 
should know and the public should expect, s 5-6, New York: Three Rivers Press 
54Kovach, Bill & Rosenstiel, Tom (2007) s 37 
55Kovach, Bill & Rosenstiel, Tom (2007) s 43 
56Nygren, Gunnar (2008b) s.75 
57Kovach, Bill & Rosenstiel, Tom (2007) s 43 
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till information58. Ekonomiska intressen börjar förändra journalistikens roll i och med att alltmer 

journalistik bedrivs med ett vinstintresse59.  

Journalistiken kan ha antagit en mindre elitistisk och mer lyhörd roll men frågan är om 

det är till priset av sämre kvalité60? De ekonomiska intressena kan ha inverkan på journalistikens 

kvalité då mindre pengar läggs på exempelvis resurskrävande förarbete och 

utlandskorrespondenter. Journalister tenderar att alltmer att ta på sig rollen som experter med 

starka åsikter för att locka en större publik. Dessa faktorer lyfter frågan om källkritik och 

nyhetsvärdering61. Det är även relevant hur publiken ska kunna skilja på journalistik som tar 

avstamp i ansvarstagande gentemot journalistik som är mer marknadsorienterad. Trots att de 

journalistiska idealen lever vidare och så är menar Nygren att journalisterna är mer lojala mot 

medieorganisationer än professionen som helhet, och den individuella autonomin finns inte 

längre lika starkt inom journalistiken62. Redaktionell kultur överför gemensamma värderingar 

som styr arbetet och hur publikens behov definieras. Även företagskulturen inom media har 

blivit viktig för de grundläggande värderingar som påverkar arbetsprocessen63. 

 

7.6 Ledaren som opinionsbildare 

Ledarsidorna är en väletablerad och självklar del av det offentliga rummet, i vilken den 

samhälleliga debatten och opinionsbildandet äger rum. Den är den journalistiska produkt som 

kan göra störst anspråk på att vara med i den opinionsbildande processen, och spelar en större 

roll än annan kommentarjournalistik. Den har en tydlig koppling till demokratiska principer om 

den fria opinionsbildningen64. Ledarsidorna följer ett ideal nära den svenska pressutredningen år 

1972, där pressens samhälleliga funktioner formulerades i fyra funktioner. 

1. Ge information så att medborgare och politiker kan ta ställning i samhällsfrågor. 

2. Kommentera och analysera samhälleliga skeenden. 

3. Granska och kontrollera makthavarna. 

4. Gruppkommunikation för att främja dialog inom organisationer och grupper65. 

                                                 
58Kovach, Bill & Rosenstiel, Tom (2007) s 11 
59Nygren, Gunnar (2008b) s 59-62 
60Kovach, Bill & Rosenstiel, Tom (2007) s 19 
61Kovach, Bill & Rosenstiel, Tom (2007) s 174-175 
62Nygren, Gunnar (2008a) Yrke på glid: om journalistrollens de-professionalisering,  
Stockholm: Sim(o). s 120 
63Nygren, Gunnar (2008a) s 129 
64Nord, Lars (2000) Vår tids ledare: en studie av den svenska dagspressens politiska opinionsbildning, Stockholm, Carlsson 
bokförlag s 72, 
65Nord, Lars (2000) s 73 
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Det är därför viktigt för tidningar att kommentera och analysera aktuella samhällsfrågor. 

 Ledare kan på flera olika sätt vara opinionsbildande. Dels med tanke på vem som får 

framföra sina åsikter, så kallad opinionsbredd, dels vilken slags opinion som får framföras, så 

kallad opinionsdjup. När det gäller opinionsbredden så finns det en risk att ledare presenterar 

åsikter på det sättet att de speglar åsikter som makthavarna redan företräder. Opinionsdjupets 

dimensioner ligger i huruvida det förs fram argument som är en del av den rådande samhälleliga 

debatten eller om nya ståndpunkter och argument presenteras som bygger på en kritisk 

diskussion i de pågående offentliga samtalen66. Ledare blir således givna objekt för att närmare 

studera huruvida demokratiska principer blir rådande inom dagens mediesystem. 

 Lars Nord menar att trots att det journalistiska idealet beskrivs som att medierna ger 

offentlighet till en samhällsdebatt, så är det i realiteten inte just på det sättet. Det finns en 

motsättning mellan en allt mer centraliserad maktutövning och medborgarnas individualiserade 

och friare livsstil. Detta betyder att det inte räcker för medierna att vara en plattform för debatt 

utan de måste ha förmåga att driva mer differentierande opinioner. Ledare är en del av ett 

tidningsföretag vars yttersta mål är en ekonomisk vinst. En ledarredaktion som styrs av 

ekonomiska produktionsvillkor strävar efter att både pressa sina kostnader och maximera sin 

publik. Till exempel så kan förlitandet på nyhetsbyråer vara ett exempel på när kostnadskrav 

skapar en journalistik som är passiv67. 

 

7.7 Diskurs, ideologi och hegemoni 

Norman Fairclough är en av de främsta företrädarna för den kritiska diskursanalysen. Hans 

språkanalyser består dels av en uppsättning filosofiska premisser och teoretiska metoder samt av 

specifika tekniker och metodologiska riktlinjer. 

 Nationalencyklopedins definition av diskurs lyder: 

 

Diskurs, i vetenskapliga sammanhang en helhet av sammanhängande uttryck, 

utsagor och begrepp, t.ex. den moraliska, den vetenskapliga eller den religiösa 

diskursen, eller formen hos en sådan helhet. I episk diktteori är diskursen sättet på 

vilket händelserna litterärt förmedlas, dvs. berättarens tillrättaläggande och 

komposition av stoffet.68 

                                                 
66Ibid. 
67Nord, Lars (2000) s 120 
68 http://www.ne.se/diskurs 
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 Fairclough definierar diskurs som en form av social praktik som både konstituerar den sociala 

världen och konstitueras av andra sociala praktiker. Diskursen står i ett dialektiskt förhållande till 

andra sociala förhållanden. Diskursen är både social aktion och interaktion, men den är också en 

social konstruktion av verkligheten. Den bidrar till att forma och omforma sociala strukturer 

samt återspeglar dessa69. De diskursiva praktikerna bidrar till att skapa och reproducera ojämlika 

maktförhållanden mellan olika grupper som mellan kvinnor och män, olika etniska grupper eller 

mellan sociala klasser70. Dessa effekter betraktar Fairclough som ideologiska effekter. 

 Definitionen av ideologi enligt Nationalencyklopedin: 

 

Ideologi, ett mångtydigt men centralt begrepp i modern politisk teori, idéhistoria 

m.m.; sammanhängande system av idéer och värderingar. Oftast liktydigt med 

samhällsåskådning. I statsvetenskapen och i dagligt tal ses de politiska 

åskådningarna såsom liberalism, socialism och konservatism som ideologierna 

framför andra.71 

 

 Ideologier, enligt Fairclough, är betydelsekonstruktioner som bidrar till produktion, 

reproduktion och transformation av dominansrelationer72. Ideologier uppstår i ett samhälle där 

det existerar dominansrelationer på grund av till exempel kön, etnicitet och klass. Olika diskurser 

kan därför vara mer eller mindre ideologiska. De diskurser som bidrar till att upprätthålla eller 

transformera maktrelationerna är de mer ideologiska diskurserna. Dessa diskurser innehåller ett 

mer eller mindre ideologiimpregnerat ramverk som avspeglar hegemonins avsikter att förmedla 

och befästa våra trosföreställningar. 

 Nationalencyklopedin erbjuder följande definition av hegemoni: 

 

Hegemoni, ledarställning, inom internationell politik och ekonomi en stats ledande 

position inom en grupp samverkande/konkurrerande stater eller över den 

ekonomiska världsordningen.73 

 
                                                 
69 Fairclough, Norman (1995) Media Discourse. London: Bloomsbury Publishing Plc s 18 
70 Winther-Jörgensen M. & Phillips L. (2000) Diskursanalys som teori och metod s 66-93. Lund: Studentlitteratur  
71 http://www.ne.se/ideologi 
72 Fairclough, Norman (1995) Media Discourse. London: Bloomsbury Publishing Plc s 14 
73 http://www.ne.se/hegemoni 
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Enligt Fairclough är hegemoni inte bara dominansen den ledande gruppen har, utan också den 

process i vilken man skapar betydelsekonsensus. Till skillnad från andra teoretiker som t.ex. 

Althusser, menar han att människor inte är passiva ideologiska subjekt, utan att vi har 

handlingsmöjligheter74. Detta beskrivs i boken Diskursanalys- som teori och metod av Winther-

Jörgenson & Philips från 2000: 

 

De konkurrerande elementens existens bär fröet till motstånd, eftersom de 

element som ifrågasätter de dominerande betydelserna förser människor med 

resurser till motstånd. Hegemoni är därmed aldrig stabil utan skiftande och 

ofullbordad, och konsensus är alltid bara en gradfråga- “en motsägelsefull och 

instabil jämvikt”75 

 

Den diskursiva praktiken kan ses som en del av en hegemonisk kamp som bidrar till både 

reproduktionen och transformationen av ordningen som den ingår i, och därmed av de 

existerande maktförhållandena.  

Kritisk diskursanalys är kritisk i den meningen att den ser det som sin uppgift att 

klarlägga den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av den sociala världen, inklusive 

sociala relationer, som innebär ojämlika maktförhållanden76. Därför kan inte kritisk 

diskursanalys ses som en politisk neutral metod utan som en metod djupt engagerad i politiska 

och kulturella samhällsförändringar i sitt försök att avslöja den diskursiva praktikens roll i 

upprätthållandet av ojämlika maktförhållanden77. 

 

8. Metod 

Här redogör vi för den metod vi kommer använda för analysen. Metoden är Faircloughs kritiska 

diskursanalys och tredimensionella begreppsapparat. I slutet på detta avsnitt återfinns 

metodreflexivitet och metodkritik. 

                                                 
74Winther-Jörgensen M. & Phillips L. (2000) s 66-93. Lund  
75 ibid. 
76 ibid. 
77Winther-Jörgensen M. & Phillips L. (2000) s 70. Lund  
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8.1 Tillämpning av Kritisk diskursanalys 
Vi ämnar tillämpa Norman Faircloughs kritiska diskursanalys baserad på hans textorienterade 

tredimensionella diskursmodell (se figur 1). Detta för att nå djupare kunskap om de specifika 

egenskaper som vi vill belysa i textens diskurs. Även för att belysa den sociokulturella kontexten 

och de produktions- samt distributionsvillkor som medverkar till att utforma diskursen. 

Fairclough har lingvistiken som utgångspunkt i sin analys78. Varje kommunikativ händelse är en 

text, en diskursiv praktik och en social praktik. Texten kan förstås i ett sammanhang med social 

praktik gällande politiska, ekonomiska och kulturella förhållanden.  

Diskurs är en viktig form av social praktik och centralt i Faircloughs perspektiv är att den 

både reproducerar och förändrar kunskap, identiteter och sociala relationer, inklusive 

maktrelationer, samtidigt som den formas av andra sociala strukturer och praktiker. Texter kan 

innehålla sociala motsättningar som kan variera i form och innebörd.  Dessa kan enligt 

Fairclough urskiljas och bättre förstås genom diskursanalysen79.  När man tillämpar textanalys så 

utvärderar man i vilken grad texten verkar på ett ideologiskt plan. Textens förmedling av 

ideologi kan variera och texten kan ha olika grader av ideologisk påverkan. De val som gjorts i 

texten kan ha sociala betydelser80. Den kritiska diskursanalysens syfte är att bidra till social 

förändring i riktning mot mer jämna maktförhållanden i kommunikationsprocessen och i 

samhället81. 

 
Figur 1.  Faircloughs tredimensionella modell82 

  
“How is the text designed, why is it designed this way, and how else could it have been 
designed?”83  

                                                 
78  Winther-Jörgensen M. & Phillips L. (2000) Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur s 66-93 
79Fairclough, Norman (1995) s 15-24 
80Fairclough, Norman (1995) 
81Winther-Jörgensen M. & Phillips L. (2000) s 66-93 
82 ibid. 
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8.1.1 Diskursiv praktik 
Inom diskurspraktiken studeras de diskursiva förutsättningarna för texten. På denna nivå 

intresserar man sig för hur texten är producerad och hur den konsumeras.  Diskursiva praktiker 

kan enligt Fairclough bidra till att skapa och reproducera ojämlika maktförhållanden mellan 

sociala grupper, till exempel mellan sociala klasser, mellan kvinnor och män, mellan etniska 

minoriteter och majoriteter. Dessa effekter betraktas som ideologiska effekter och dessa kan 

reproduceras inom ramen för produktion, distribution och konsumtion av texten. Detta kan 

analyseras utifrån olika angreppsvinklar och kan innefatta en sociologisk klarläggning av textens 

produktion eller avkodning. Ideologianspråket syftar till hur texten reproducerar och förmedlar 

maktrelationer84. Diskursiva praktiker återfinns i institutionella strukturer och praktiker85. 

  Man analyserar även intertextualiteten och interdiskursivitet som handlar om samspel och 

interaktion mellan de olika delarna i texten och diskursiva praktiker. Här studeras exempelvis 

vilka diskurser och genrer som framträder i texten och deras förhållande till varandra, och dess 

samspel med tidigare diskurser86. Intertextualitet är en del av interdiskursivitet. Intertextualiteten 

handlar om hur texter bygger på andra texter och att man genom att använda samma språkbruk 

som i tidigare texter skapar en intertextuell kedja. Det är svårt att frigöra sig från tidigare 

diskursordningar och att använda ord som inte använts i tidigare sammanhang. Sociokulturell 

förändring kan finnas i texter med en mix av olika diskurser som kombinerats på ett nytt sätt87. 

 

8.1.2 Textanalys 

En text kan bestå av tal, skrift, bild eller en blandning mellan det språkliga och det visuella. På 

textnivå studeras hur texten är utformad och konstruerad. Man tittar även på hur de 

kommunikativa händelserna representeras i kontexten och hur förhållandet mellan textens olika 

aktörer representeras. Textanalysen fokuserar också på textens formella drag såsom grammatik, 

vokabulär och sammanhanget mellan de olika satserna88. Två viktiga grammatiska begrepp som 

Fairclough använder sig av är transivitet och modalitet.  Fairclough menar att transivitet är när 

man ser på hur olika processer och händelser förbinds med objekt och subjekt. Det är de 

ideologiska konsekvenserna som olika framställningsformer kan ha som man vill analysera. Man 
                                                                                                                                                          
83 Berglez, Peter (2000) Kritiskdiskursanalys. Ekström, Mats och Larsson, Larsåker (red) Metoder i kommunikationsvetenskap. 
Lund: Studentlitteratur 
84 Winther-Jörgensen M. & Phillips L. (2000) s 66-93 
85 Fairclough, Norman (1995) s 22 
86 Winther-Jörgensen M. & Phillips L. (2000) s 66-93 
87 Winther-Jörgensen M. & Phillips L. (2000) s 77 
88Berglez, Peter (2000)  
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undersöker om meningen tar en aktiv eller passivform. Ett exempel kan vara: Man rånade bank 

respektive banken rånades. I den första meningen finns det en tydlig agent, det var en man som 

rånade en bank, meningen tar således en aktivform. I den andra meningen är aktören dold så det 

inte framkommer vem som utfört handlingen, det tycks bara ha skett. Meningen tar således en 

passiv form. Genom att plocka bort agenten mystifieras ansvarsförhållanden.  

Modalitet är i vilken grad som avsändaren instämmer i sitt eget påstående. Ett slags 

modalitet är sanning, där talaren fullständigt instämmer i sitt påstående. Uttryck som det är gott, 

jag tycker att det är gott eller var inte detta gott? innehåller olika modaliteter vilket kan få 

konsekvenser för diskursens konstruerande av olika relationer och kunskapssystem och 

betydelsesystem. Som exempel så använder sig massmedia i stor grad av olika modaliteter som 

främjar dess auktoritet genom att presentera tolkningar som om de vore fakta89. 

  

8.1.3 Social praktik 

Den sociala praktiken analyserar vilka kontexter och sociala praktiker som den kommunikativa 

händelsen är en del av. Man studerar de ekonomiska, politiska och kulturella praktikerna runt 

den kommunikativa händelsen för att kunna förstå den bättre. Den diskursiva praktiken och 

textanalysen sätts i förhållande till den bredare sociala praktik den är del av. Man studerar vilka 

institutioner som medverkar till att skapa den institutionella kontexten och vilken grad av 

hegemoni som diskursen har i förhållande till den sociokulturella kontexten. Reproducerar den 

diskursiva praktiken diskursordningen eller bidrar den till att transformera denna? Det är i den 

sociala praktiken man kan närma sig frågan om förändring och ideologiska konsekvenser. Det 

räcker inte med diskursanalysen då den sociala praktiken innehåller både diskursiva och icke-

diskursiva element. Man studerar dels de diskurser som den diskursiva praktiken är en dels av 

icke-diskursiva element som kulturella strukturer som omger den kommunikativa händelsen. För 

att kunna studera kontexten behöver diskursanalysen enligt Fairclough kombineras med 

sociologisk teori och kulturteori90. 

  

                                                 
89Winther-Jörgensen M. & Phillips L. (2000) s 66-93 
90Winther-Jörgensen M. & Phillips L. (2000) s 66-93 
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8.2 Metodkritik 

Genom användandet av Faircloughs textorienterade tredimensionella diskursanalys möter vi en 

del metodproblem. Metoden har inga tydliga avgränsningar och de tre dimensionerna kan vara 

svåra att skilja åt på ett förtjänstfullt sätt i praktiken då vi upplever att de olika nivåerna 

samspelar på ett sådant vis att de tillsammans utgör en helhet91. Analysen disponeras inte på ett 

sådant vis att de tre metoderna presenteras åtskiljt, detta för att kunna föra bredare resonemang 

om djupliggande sociala konstruktioner och processer.  Denna avsaknad av uppdelning i vår 

disposition skulle kunna leda till att läsaren inte tydligt uppfattar de tre olika nivåerna vi berör.   

Gränsen mellan diskursiv parktik och den sociala praktiken görs inte tydlig. Metoden ger 

inga direktiv om vilken sociologisk teori och kulturteori som ska användas utan nöjer sig med att 

konstatera att dessa ska komplettera metoden. Om all sociologisk- och kulturteori kan 

kombineras med metoden framgår inte tydligt, men Fairclough själv bygger på högst skilda 

teoretiker så som Foucault, Gramsci, Althusser, Habermas och Giddens. Vår analys bygger på 

flera teorier som relaterar till varandra och som kan kombineras på flera sätt i förhållande till 

metoden. Dessa teorier har avgränsats i förhållande till varandra för att förenkla dispositionen av 

uppsatsen. Vi anser dock att de till stor del samspelar och ger förståelse för den sociala praktiken. 

Genom att klarlägga några grundläggande drag i journalistisk teori så möjliggörs ett bredare 

perspektiv i fråga om vad den diskursiva praktikens nivå i metoden kan bidra till.  

  Ytterligare ett problem är hur man ska hantera det dialektiska förhållandet mellan 

diskursiva och icke-diskursiva praktiker, i fråga om det ena påverkar det andra eller vice versa92. 

Går det att avgöra var gränsen går mellan två saker som förhåller sig i ett dialektalt förhållande 

till varandra? Den kritiska diskursanalysen är bristfällig rörande empirisk forskning om 

konsumtionen av texter, trots att Fairclough menar att människor är aktiva i konsumtionen och 

tolkningen av texter93. 

  

 

9. Analys 

I detta avsnitt presenterar vi den diskussion och de resultat som framkommit vid analysen av 

ledare från tidningarna Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen. I 
                                                 
91 91Winther-Jörgensen M. & Phillips L. (2000) s 93 
92Winther-Jörgensen M. & Phillips L. (2000) s 93 
93Winther-Jörgensen M. & Phillips L. (2000) s 94 



 25 

analysen har vi med hjälp av Faircloughs tredimensionella diskursmodell och med utgångspunkt 

i de teorier som presenterats analyserat artiklarna för att nå kunskap kring frågeställningarna. 

Avsnittet börjar med en analys av den förekommande stereotypiseringen vi funnit i ledarna. 

Därefter undersöker om orientalism tar sig uttryck i medierapporteringen och på vilket sätt detta 

då kommer fram. Avsnittet presenterar därefter en analys av den eurocentrism vi funnit prov på i 

materialet. Slutligen knyts detta ihop med en analys av journalistens och medias roll i 

producerandet av de perspektiv som har fått utrymme i beskrivningen, analysen och tolkningen 

av revolutionerna i Nordafrika. 

 

9.1 Stereotypisering 

Genom att kategorisera så skapar vi betydelse för något vi annars inte hade förstått. Stereotyper 

hävdar, genom att reducera en grupp människor till några få drag, att det finns en nödvändighet 

att göra åtskillnad grupper emellan, skilja oss från dem94. I ledarna så beskrivs Egypten, Tunisien 

och Libyen ofta som Mellanöstern, Arabvärlden eller muslimska länder. Detta trots att artikeln 

bara beskriver förhållanden och utvecklingen i ett eller ett fåtal länder. Vidare beskrivs 

Arabvärldens maktutövande och ledare stereotypt i den bemärkelse då det inte görs någon 

åtskillnad dem emellan. Regionen porträtteras homogent trots att det finns stora skillnader 

länderna emellan och trots att Arabvärlden inte beskriver en tydligt geografiskt avgränsad plats. 

Arabvärldens andra despoter – av samma skrot och korn som Ben Ali – vacklar omkring på 

Bambiben och famlar efter åtgärder som ska stoppa smittan95. Samt, Ett fritt Egypten skulle 

kunna sätta en ny standard för arabiskt maktutövande.96, är exempel på när ett land och en ledare 

får stå som representant för något större. Denna stereotypa benämning får konsekvenser för hur 

man ser på regionen, kategoriseringen hjälper oss tolka det okända97. Denna 

stereotypiseringsdiskurs är ideologisk på det sättet att den bidrar till att upprätthålla 

maktrelationerna mellan öst och väst. Länderna beskrivs i kontext med varandra vilket gör det 

enklare att generalisera eller tillskriva dem gemensamma betydelser.  Arabvärldens, och därmed 

islams, rykte i västvärlden har skadats av dess oförmåga att skapa demokratiska samhällen98. 

                                                 

94Hall, Stuart (1997) s 257 
95Jasminrevolutionerna får despoterna att darra, Svenska dagbladet, 2011-01-22 
96Historisk chans för arabvärlden, Expressen, 2011-02-05 
97Hall, Stuart (1997) s 257-259 
98Pyramid på lerfötter, Dagens Nyheter, 2011-01-29 
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Det är ett exempel på hur Arabvärlden som kollektiv identitet och region får samma betydelse 

som religionen Islam. 

Ledaren En demokrati som granne inleds med orden: Korruption, inkompetens och 

despoti. Så skrivs den tragiska berättelsen om arabvärlden99. I meningen kan utläsas en 

stereotypisering där skribenten kategoriserar befolkningen i Arabvärlden och reducerar dem till 

några få egenskaper. Dessa egenskaper konstitueras som negativa genom användandet av ordet 

tragiska. Perspektivet att korruption och despoti är vanligt är något som skribenten möjligen 

skulle kunna finna belägg för, medan inkompetens är en subjektiv åsikt. Genom användandet av 

ordet inkompetens fråntas den arabiska befolkningen i ledaren makten över sin situation. Här 

uttalar sig Västvärlden om Orienten, beskriver den och auktoriserar synpunkter på den. Detta kan 

vara ett exempel på en ideologisk diskurs där ojämlika maktförhållanden reproduceras. Att 

sprida uppfattningen att Arabvärlden är inkompetent genom medier och på en opinionsbildande 

ledarplats kan upprätthålla en ojämlik, hegemonisk världsordning. Stereotyper märks av i 

framställningen av vad som är normala åsikter kontra onormala åsikter. Den särskiljer de 

normala, som lever efter de regler som samhället har satt upp, ifrån de onormala och är 

exkluderande mot de som inte passar in100.  

  

Det finns förvisso problem även i proteströrelserna: demonstranterna i regionen 

säger att de vill ha demokrati, men befolkningarna tycks inte förstå vad sådan 

kräver. I Egypten, till exempel, menar dessvärre 85 procent att det är positivt att 

islam har en betydande roll i politiken, 75 procent att spöstraff och amputation är 

rimliga straff, och 54 procent att arbetslivet ska vara könssegregerat (Pew Global 

Attitudes 2010)101 

 

Uppgifter om åsikterna hos den egyptiska befolkningen beskrivs i Gadaffi är det sämsta av två 

världar som felaktiga, genom att använda ordet dessvärre samt att konstatera att befolkningen 

inte förstår demokrati. Befolkningens okunnighet blir den enda förklaringen till att den 

västerländska modellen, med ett ofta demokratiskt styre, inte eftersträvas eller efterföljs.  

Artikeln Våldet i Libyen måste stoppas medverkar till att konstituera ett 

dominansförhållande mellan öst och väst. Rädslan för det orientaliska kan utläsas i citatet: 

                                                 
99En demokrati som granne, Aftonbladet, 2011-01-18 
100Dyer, Richard.(1993) 
101 Gaddafi är det sämsta av två världar, Svenska Dagbladet. 2011-02-21 
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Det har alltid funnits något lite löjligt över den libyska diktatorn Muammar 

Gaddafi.  Poserna, följet och de yviga gesterna har alltid haft något 

overkligt över sig. Nu finns det inget löjligt över självhärskarens excentricitet. 

Bara en isande skräck.102 

  

Gesterna, poserna och följet konstruerar i sammanhanget en stereotypisk diskurs som även kan 

få betydelse för konstruktionen av det orientaliska. Stereotypisering kan reducera en person till 

vissa drag samtidigt som de överdrivs och simplifieras103. Västvärldens konstruktion av Orienten 

bidrar till att vidmakthålla västvärldens dominans, som tydliggörs i beskrivningen av Libyens 

ledare i förminskande ordalag. Beskrivningen av handlingarna som overkliga är en del av de 

diskursiva praktiker där Orienten i väst konstrueras som en främmande kultur. Det finns ett 

eurocentriskt perspektiv i beskrivningen, ett tydligt exempel på hur normerna för det europeiska 

samhället tillskrivs och tillämpas på en främmande kultur med andra sociokulturella normer. 

Något som tyder på den hegemoniska makten väst har, eller anser sig ha, gentemot öst.  

  Den skyddande mur som de kristna bildar kring muslimerna i ledaren Historisk chans för 

arabvärlden rymmer en symbolik. De kristna, menar Dyer, finns i en kontext av vithet104. Det 

skapas en bild av den vita som skyddar muslimerna, de mörka. Att särskilja kristna och muslimer 

i meningen är att skapa dikotomi mellan dem. Förhållandet mellan dem i meningen är hierarkiskt 

där de vita står över och kan skydda de mörka. 

 

Trots all terror som regimen har släppt lös de senaste dagarna, samlades 

miljontals människor från alla samhällsklasser och religioner för att stå upp för 

sin frihet. I Alexandria bildade kristna egyptier en skyddande, mänsklig mur kring 

muslimer som bad sin fredagsbön105 

 

Det finns emellanåt exempel på att ledarskribenterna idealiserar befolkningen i sina 

beskrivningar, exempelvis: 

  

                                                 
102Våldet i Libyen måste stoppas, Aftonbladet. 2011-02-24 
103Dyer, Richard.(1993)  
104Dyer, Richard (1997) s 1 
105 Historisk chans för arabvärlden, Expressen. 2011-02-05 
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 Men folket låter sig inte nöjas med symboliska gester. Sannolikt kommer 

ingenting mindre än Mubaraks avgång att kunna blidka den rättmätiga vrede som 

plötsligt kommit upp till ytan106. 

  

Folket får spela rollen i berättelsen om de förtryckta som reser sig mot makten. Då är det lätt för 

skribenten att sätta de scenarier som beskrivs i en kontext och göra dem mer lättförstådda. 

Händelserna inte blir isolerade utan ingår i en etablerad diskursordning mer välkända diskurser 

som de goda mot de onda. Det innebär att folket i Egypten kommer närmare Västvärlden och blir 

mindre de andra i öst. Folket sätts då i motsatsförhållande till de egenskaper som karaktäriserar 

Orienten. Genom att göra en detaljerad analys av textens egenskaper med hjälp av det 

grammatiska begreppet transivitet ser vi på hur händelser och processer förbinds med subjekt 

och objekt i meningen Massiva protester rullade efter fredagsbönen åter genom Kairo och flera 

andra egyptiska städer107. Där utelämnas agenten och meningen får en passiv form. En sådan 

satskonstruktion fråntar agenten ansvaret genom att lägga vikt vid effekterna och bortser från de 

handlingar och processer som ledde fram till det108. 

Stereotypiseringen i ledarna kan på textnivå döljas av att mystifiera ansvarsförhållanden 

genom att dölja agenten. Skapandet av förhållandet mellan aktörerna kan i texten dölja att 

framställningen blir stereotyp. Konstruerandet av stereotypa förhållanden kan samspela med att 

texten ingår i en intertextuell kedja samt interdiskursiviteten i en specifik text. Olika 

stereotypiseringsdiskurser artikuleras tillsammans med mer traditionella diskurser som 

journalistisk diskurs och bildar en komplex interdiskursiv blandning. 

 

9.2 Orientalism 

9.2.1 Orientalisk diskurs 

Att Occidenten har en dominansrelation till orienten kan utläsas i meningen: Å andra sidan har 

USA och Europa aldrig gjort tillräckligt för att uppmuntra och stödja en demokratisk utveckling 

i Mellanöstern och Nordafrika109. Skribenten tar avstamp i ett postkolonialt synsätt där USA och 

Europa får ett slags storebroderligt ansvar. Eftersom de riktiga makthavarna (USA och Europa) 

inte har gripit in tillräckligt så uppmuntras läsaren indirekt att förstå att det är dessa länder som 

                                                 
106 Spelrum för islamister, Dagens Nyheter. 2011-01-31 
107 Pyramid på lerfötter, Dagens Nyheter, 2011-01-29 
108 Winther-Jörgenssen & Philips (2000) s. 87 
109 Pyramid på lerfötter, Dagens Nyheter, 2011-01-29 
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står för demokratiutvecklingen.  Skribenten uttrycker synsättet att Occidenten är den makt som 

har mest möjlighet att utveckla politiken i Orienten, inte Orienten själv. Denna maktordning 

härstammar från den dominans som de västerländska kolonialmakterna hade under 

kolonialtiden.110 Denna kan fortfarande genomsyra den västerländska diskursen och synen på 

Orienten. Den framhåller än idag Orienten efterblivet gentemot västvärlden111. 

Det komplicerade förhållandet mellan Mellanöstern112 och Västvärlden märks tydligt av i 

texten. Å andra sidan har USA och Europa aldrig gjort tillräckligt för att uppmuntra och stödja 

en demokratisk utveckling i Mellanöstern och Nordafrika. Tvärtom: det som skorrat mest i det 

amerikanska uppträdandet är att man stagat upp alla möjliga arabiska diktatorer113. 

Västvärldens tidigare historia som kolonialmakt kommer till ytan och artikeln har då möjlighet 

att resa frågor om dess påverkan på situationen idag. Det bidrar till att motverka hegemonins 

avsikter att förmedla Västvärlden som överlägsen på grund av dess modernitet. Det finns dock 

många exempel på en diskurs där väst i vanlig ordning räddar Arabvärlden från korruption och 

frambringar rättvisa: EU kan också erbjuda hjälp med att organisera och övervaka 

presidentvalet så att det blir fritt och rättvist – och därmed bidra till att undanröja tvivel om 

valets legitimitet114. 

Efter trettio års kollaboration paraderar västvärldens ledare: Vi vill ge demokratistöd. 

Den vanliga koloniala reflexen115 är ett exempel på när skribenten motsätter sig den 

hegemoniska ordningen. Skribenten uppmärksammar Västvärldens tidigare kolonialisering av 

Mellanöstern vilket kan bidra till att utmana diskursordningen. 

I meningen Det är vår skyldighet att såväl politiskt som ekonomiskt stödja en 

demokratisering116 framgår inte tydligt vilken/vilka aktörer som utgör vår. Detta kan inte heller 

utläsas tydligt i kontexten. Skribenten antar en vi-position, vilket förutsätter ett dem. Vi:et kan 

tolkas som Västvärlden. Skyldigheten att stödja demokratiseringen bör enligt skribenten stödjas 

politiskt och ekonomiskt vilket tyder på att texten ingår i en social praktik där väst ses som 

politiskt och ekonomiskt överlägsna Orienten. Detta kan ingå i en etablerad orientalisk diskurs 

                                                 
110 Eriksson, Eriksson-Baaz & Thörn (2005) 
111Said, Edward (1993) s.3-11 
112Mellanöstern, region i sydvästra Asien; ibland innefattas även delar av Nordafrika. Termen används för ett område bestående 
av länderna på Arabiska halvön samt Turkiet, Syrien, Libanon, Israel, Egypten, Jordanien, Irak och Iran. Ibland inkluderas även 
Libyen och Sudan samt Cypern och Afghanistan. Denna definition har sina rötter i en brittisk militärbenämning som kom i bruk 
1932. www.ne.se/mellanöstern 
113 Pyramid på lerfötter, Dagens Nyheter, 2011-01-29 
114 Jasminrevolutionen får despoterna att darra, Svenska Dagbladet, 2011-01-22 
115 Demokratin kan hotas av armén, Aftonbladet, 2011-02-13 
116 Pyramid på lerfötter, Dagens Nyheter, 2011-01-29 
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som samverkar med västvärldens vilja att dominera och kontrollera Orienten117. Västvärlden 

framstår i några av ledarna som en räddare i nöden eller ett skydd för befolkningen. 

Framställningen speglar således de koloniala strukturerna där Occidenten framställs som 

rationellt och Orienten som irrationellt118. Öst och Väst konstrueras som binära oppositioner som 

kontrasterar varandra, den starka och den svaga. 

Modaliteten i stycket Medier släpps inte in. Detta, alltså, utöver regionens allmänna 

demokratiska efterblivenhet. Gaddafi är det sämsta av två världar119  är hög och förmedlar en 

diskurs som går i linje med den orientaliska diskursordningen. Arabvärlden har i orientalisk 

diskurs setts som något främmande vilket här bekräftas av skribenten.  Meningen visar även på 

en västerländsk syn på Arabvärlden som efterbliven och omodern i jämförelse med västvärlden. 

Det förmedlas en idé om att Arabvärlden är efter Västvärlden i utveckling. En utveckling som 

enligt en västerländsk modell inte kan gå i någon annan riktning än mot demokrati. Artikeln 

avslutas med meningen: Att det brinner i Libyen måste tolkas som ett löfte och inte som ett hot120. 

Beskrivningen av händelserna skulle kunna tolkas som potentiella hot mot Västvärlden. 

Skribenten invänder med att händelserna istället måste tolkas som ett löfte. Det som händer i 

länderna konstrueras av skribenten som något positivt, trots att det brinner och att man därmed 

kan förstå att människor kan komma att skadas. 

Den orientaliska diskursen bidrar till att upprätthålla maktrelationerna mellan öst och väst 

och skulle kunna innehålla ett ideologiimpregnerat ramverk som avspeglar hegemonins avsikter 

att befästa våra trosföreställningar. Genom att använda oss av orientalisk teori så görs icke-

diskursiva element i texten tydliga och belyser den bredare sociala praktiken.  

 

9.2.2 Konstruerandet av orienten 

Orientalismen fastslår att Orienten är en social konstruktion och att egentligen inte finns. Den 

bygger på Västvärldens generaliserande uppfattningar och fördomar mot något som kallas 

Orienten121. Enligt orientalism och postkolonial teori har Orienten tilldelats attribut som 

irrationalitet122. Detta finns exempel på ledaren Gadaffi är det sämsta av två världar i SvD. 

                                                 
117 Berg, Magnus (2008) s. 12 
118 Eriksson, Eriksson-Baaz & Thörn (2005) s 29 
119 Gadaffi är det sämsta av två världar, Svenska Dagbladet, 2011-02-21 
120Gadaffi är det sämsta av två världar, Svenska Dagbladet, 2011-02-21 
121 Said, Edward (1993) 
122 Eriksson, Eriksson-Baaz & Thörn (2005) s 23 
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Meningen Där finns inte ens rudimentär rättvisa – landet styrs genom dekret123, inte lag 

förklarar Libyens brist på det som Västvärlden kategoriserar som rättvisa och lag. Dekret 

placeras efter rättvisa och på så sätt blir landets styre, dekret, mindre viktig i satsen än rättvisa. 

För att förstärka betydelsen av rättvisa används ordet rudimentär. Det är en kommunikativ 

händelse som skapar bilden av att Orienten tillbakavisar något som skribenten verkar ha en 

tydlig definition av, rättvisan.  

I några fall premieras attribut som återfinns i länderna: Dessutom är Egypten en 

framstående kulturnation, med ett stort antal högutbildade medborgare som är väl lämpade att 

bygga en demokrati 124. Attribut som framstående kulturnation och utbildning skulle kunna ses 

som typiska drag som Västvärlden tillskriver sig.  

Ett annat exempel på konstruerandet av Orienten finns i meningen Efter arton dagar 

blåste de väldiga protestropen från Frihetstorget bort den åldrige härskaren125 

Meningen skulle kunna ha formulerats på ett annat sätt men skribenten har valt att göra bygga på 

en orientalisk diskurs med ordval som åldrig härskare.  Dessa bekräftar den tanken om 

Orientens gammelmodighet126. 

Flera av ledarna tar upp folket eller civilbefolkningen i Egypten, Tunisien och Libyen 

som kämpar för frihet och rättvisa. Skribenterna målar upp en bild av att folket är förtryckta 

under väldiga regimer som tillskrivs flera av de attribut som enligt Said ofta tillskrivs 

Orienten127. Det framställs som att civilbefolkningen vill ha liknande förhållanden som 

Västvärlden och att väst därför bör stå bakom frihetsupproren. Detta kan skapa en bild av 

Västvärlden som god och frihetsstödjande medan Orienten är en plats med förtryckta människor 

och envåldshärskare. Det förstärker bilden av Orienten och väst som vitt skilda varandra och kan 

upprätthålla västlig dominans över området. 

 

Därför måste omvärlden sätta hela sin tyngd bakom det egyptiska folkets krav. USA 

och EU har hittills varit förbluffande handfallna, även om Hillary Clinton i 

torsdags talade befriande tydligt om regimens ansvar för det besinningslösa våldet. 

Nu hänger allt på att egyptiernas frihet sätts framför alla andra intressen128. 

                                                 
123Dekret, tvingande befallning från myndighet. www.ne.se/dekret 
124Historisk chans för arabvärlden, Expressen, 2011-02-05 
125Demokratin kan hotas av armén, Aftonbladet, 2011-02-13 
126 Said, Edward (1993) 
127 Said, Edward (1993) 
128Historisk chans för arabvärlden, Expressen, 2011-02-05 
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I ledaren får USA:s utrikesminister uttala sig om vem som bär ansvaret för det besinningslösa 

våldet vilket tydligt är regimen, enligt henne. Här återfinns exempel på att västvärlden negligerar 

kolonialismen och specifikt USA:s roll i området efter andra världskriget. Att Västvärlden 

negligerar kolonialismen och producerar en bild av Orienten som irrationella reproduceras i en 

ledare i DN: Arabvärldens, och därmed islams, rykte i västvärlden har skadats av dess oförmåga 

att skapa demokratiska samhällen129. Här visas ännu en gång Arabvärldens oförmåga till 

demokrati. Här framställs även det som Arabvärldens ansvar att värna om sitt rykte i väst då det 

har skadats. Västvärldens ansvar för Arabvärldens rykte fråntas genom denna mening. Även 

Västvärldens ansvar i skapandet av ryktet utelämnas. Att det är ett negativt rykte framgår av både 

den textuella och den sociokulturella kontexten. Även islam får i samma mening ett rykte då det 

är tätt förknippat med Arabvärlden. Detta bygger vidare på en orientalisk diskurs där all 

österländsk kultur anses vara i grunden lik varandra130. Det innebär reproducerande av ett 

diskursordningen vilket är en diskursiv praktik som kan få ideologiska konsekvenser.  

 

9.3 Eurocentrism 

9.3.1 Det västerländska perspektivet  

Det finns en föreställning i ledarna om att många världsproblem skulle kunna lösas om alla 

följde bland annat Europas och Nordamerikas demokratiska modell. Något som tyder på att 

skribenterna har en eurocentrisk världsbild. 

  

Det finns mycket att säga om George W Bushs presidentskap, men han hade en 

vision av att frihet inte är farligt och demokrati är en möjlighet också i 

arabvärlden.(...) Istället ledde inbördeskrig och kaos till en allmänt omfattad 

uppfattning att demokrati måste komma inifrån och inte genom yttre 

inblandning131.  

 

                                                 
129Pyramid på lerfötter, Dagens Nyheter, 2011-01-29 
130Said, Edward (1993) 

131Ta farväl av Mubarak, Svenska Dagbladet, 2011-01-31 
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Ledarskribenten visar tydligt att han anser att George W Bushs vision för demokrati i 

Arabvärlden var god. Att detta ledde till ett inbördeskrig och i förlängningen en uppfattning om 

att demokrati måste komma från landet i fråga och inte genom yttre inblandning beskrivs vidare 

i texten som ett nederlag. En journalist refererar till ett tal President Barack Obama höll i juni 

2009. 

 

Han talade bland annat om demokrati, om allas rätt att säga sin mening och delta 

i landets styre, rättsstatlighet och öppenhet. Han betonade att detta är universella 

värden och att USA kommer att stödja strävan efter att förverkliga dem132. 

  

Talet visar på att man har just en föreställning om att den västerländska modellen är den rätta, en 

åsikt som skribenten tycks dela. Talet beskrivs som ett starkt tal, ett tal som syftade till att 

överbygga klyftan mellan islam och USA. Något som ska ske efter det Amerikanska 

demokratiska exemplet. Journalisten riktar kritik mot att detta tal inte följdes upp av realpolitiska 

aktioner. Istället, menar han, skars det demokratiska stödet till Egypten ned. Något EU och Vita 

huset nu får betala för då de tas på sängen med krav för en demokratipolitik för Mellanöstern. 

Det framställs i artikeln som tämligen önskvärt med västerländsk inblandning i mellanösterns 

politik. Det blir tydligt att skribenten ger västvärlden rätt att dominera Orienten genom att stödja 

inblandningen i Arabvärlden. 

En annan artikelförfattare anser att kraften i upproren, från Tunisien till Libyen, ligger 

just i att kampen kommer inifrån och enbart tillhör folket, utan inblandning ifrån omvärlden. 

Vidare resonerar han (...) så naturligtvis är det bäst om Libyen själva tar hand om sin despot133. 

Men det har inte hänt, och medan slakten fortsätter kan omvärlden inte bara vänta134. Trots att 

han anser, eller påstår sig tycka, att de arabiska upproren borde skötas utan inblandning från 

väst, så anser han att utvecklingen inte har skett på ett önskvärt sett, och att inblandning trots allt 

blir nödvändig. Revolutionen får alltså bara skötas av Mellanöstern, utan omvärldens 

inblandning, om utvecklingen fortskrider till Västvärldens belåtenhet. Västvärldens 

demokratiska modell är förebilden och idealet. Det är en social praktik som de flesta skribenter i 

analysmaterialet integrerar i sina texter. Det är den institutionella kontext som de verkar i och 

                                                 
132Ta farväl av Mubarak, Svenska Dagbladet, 2011-01-31 
133Despotism, despoti, styrelseform där all statsmakt är samlad hos en viss person (en despot) eller en viss grupp, som utövar 
denna makt efter eget godtycke, www.ne.se/despotism 
134Stoppa flyget, Expressen, 2011-03-09 



 34 

blir en del av, det icke-diskursiva elementet. Dessa icke-diskursiva kulturella strukturer skapar 

ramen för den diskursiva praktiken.  

 

9.3.2 En uppdelad världsbild 

I ledaren Svart i Libyen tar eurocentrismen de uttryck som Amin talar om135. En uppdelning 

mellan dominerande centrum i världen och periferier, grundat på det kapitalistiska systemet, blir 

tydlig. 

  

Ungefär samtidigt som det började ryktas om att Muammar Khadaffi hade lämnat 

Libyen, eller åtminstone Tripoli, steg oljepriset till sin högsta nivå sedan 2008. Ty 

Libyen är Nordafrikas största oljeproducent. Nu grunnar världen oroligt över 

frågan: Vem kommer att kontrollera de libyska oljekranarna i morgon och vilka 

blir möjligheterna, framöver, att exploatera Libyens rika oljetillgångar? Och vad 

händer om fler västvänliga, oljeproducerande länder blir till slagfält?136 

 

Mellanöstern ses som ett gynnsamt område för dominans, även i en postkolonial tid, just 

eftersom området är rikt på olja. Europas och Nordamerikas möjligheter till att behålla sitt 

maktövertag över mellanöstern stärks av dess förmåga att utöva hegemoni över strategiska 

platser137.  

Omvärlden spelar ofta en betydelsefull roll i ledarna. Formuleringen för USA och Europa 

gäller det att på alla sätt stödja folkets strävan efter demokrati, frihet och utveckling138 visar 

prov på detta. Meningen har en aktiv form där USA och Europa står som de viktigaste aktörerna 

och folket som en sekundär aktör. Det ingår i en diskursiv praktik där USA och Europa utövar 

hegemoni över Orienten. Meningen Omvärlden kan rimligen inte sitta vid sidan och se på139 i 

ledaren Våldet i Libyen måste stoppas samspelar med andra delar av texten. Begreppet 

omvärlden begränsas i texten till att betyda aktörerna FN:s säkerhetsråd, Arabförbundet och 

Europa. Detta kan kopplas till att ledarna utgår från ett västerländskt perspektiv. Det 

exemplifieras i meningen: Just därför blir det ett test, också för västvärlden. Är vi beredda att 

acceptera demokrati i Mellanöstern, även om den kan bli en besvärligare granne än en lagom 
                                                 
135Amin, Samir (1989) s 1 
136Svart i Libyen, Expressen, 2011-02-22 
137Amin, Samir (1989) s 44 
138Pyramid på lerfötter, Dagens Nyheter, 2011-01-29 
139Våldet i Libyen måste stoppas, Aftonbladet. 2011-02-24 
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korrupt despot?140. Meningen synliggör delvis en hegemoni genom att på ett tydligt sätt utgå från 

ett västerländskt perspektiv. Detta kan jämföras med de dolda ideologiimpregnerade diskurser 

som återfinns i analysmaterialet där västvärldens betydelse för analysen inte framgår. Det 

ojämlika maktförhållandet mellan Arabvärlden och Västvärlden förmedlas dock  och texten 

inrättar sig därför i en etablerad maktordning. I skribentens övervägande av en eventuell 

demokrati för Mellanöstern så framgår att Västvärlden inte bara tänker på Mellanösterns bästa. 

Det reflekterar viljan att dominera, omstrukturera och utöva myndighet över Mellanöstern141. 

Många ledare i vårt analysmaterial tar upp aktörer utanför Arabvärlden när de beskriver 

revolutionerna. Dessa aktörer är uteslutande europeiska eller amerikanska, vilket tydlig gör ett 

eurocentriskt perspektiv som tar avstamp i den västerländska kulturen. 

 

9.3.3 En utveckling i rätt riktning?  

Bilden av en Arabvärld som agerar enligt Västvärldens värderingar och handlingssätt beskrivs i 

positiva ordalag och en utveckling i rätt riktning. Att folken i Mellanöstern överhuvudtaget kan 

påverka är ett steg i rätt riktning. De demonstranter som vågar sina liv på gatorna har rätten på 

sin sida142. Skribenten verkar ställa sig bakom den västerländska modellen och implicerar att det 

är en god sak att våga sitt liv för möjligheten att påverka. Skribenten förmedlar att det är ett steg 

i rätt riktning att Arabvärlden går mot att likna västvärlden. Tonen i SvD-ledaren Gadaffi måste 

bort är distanserad och beskriver ett händelseförlopp på ett sätt som liknar ett drama där 

aktörerna kämpar om makten. Kommunikativa händelser som mod, hänsynslös och blodbad ger 

händelserna i texten tyngd. Det är en lingvistisk stil som ger dramatik till framställningen.  

Beskrivningen kan för läsaren nästan verka fiktiv vilket bidrar till att distansera läsaren från 

händelseförloppet. De individer som är en del av förloppet refereras till som demonstranter 

medan två makthavare omnämns med namn. Denna diskursiva praktik kan ha en ideologisk 

effekt om den ingår i ett sammanhang av texter som distanserar sig från Arabvärlden och på så 

sätt förringar dess betydelse för omvärlden. Detta kan utgöra en del av den hegemoni som 

västvärlden utövar på arabvärlden som upprätthåller ett för västvärlden gynnsamt förhållande143. 

  

                                                 
140En demokrati som granne, Aftonbladet, 2011-01-18 
141Magnus Berg, (1998) s 12 
142 Gaddafi är det sämsta av två världar, Svenska Dagbladet. 2011-02-21 
143Said, Edward W. (1995) s 3-12 
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9.3.4 En eurocentrisk biverkning eller ett bevakande av egenintresset? 

En av artiklarna ger utrymme till kritik mot den eurocentrism som har kommit till uttryck i och 

med revolutionerna i arabvärlden. Italiens utrikesminister Franco Frattini har uttalats sig om 

saken. Europa borde inte exportera demokrati. Vi borde inte säga, 'Det här är vår europeiska 

modell och den borde ni ha. Det vore att kränka folks självständighet144.  Journalisten avskriver 

dock kritiken som ett bevis på Italiens vilja att sätta sina egenintressen framför det moraliska 

riktiga. Italien har nämligen, enligt artikeln, ett behov av den olja som Libyen producerar. Att 

öppet börja kritisera västländernas inblandning i konflikten i Libyen och hänvisa till 

befolkningens självständighet kan utan vidare avskrivas. Att vara av annan åsikt än att 

demokratin borde exporteras verkar inte vara del av skribentens världsbild. 

  

9.4 Journalistik och media 

9.4.1 Journalistik diskurs 

Ledaren har som uppgift att kommentera och analysera det som sker i samhället145. Det gör även 

de ledare som ingår i undersökningen. De verkar förhålla sig på olika sätt till hur denna 

journalistik ska bedrivas då variationen är stor med allt från subjektiva kommentarer till en mer 

neutral hållning. De flesta verkar ha ett perspektiv som framgår mer eller mindre tydligt. I 

ledarna utgår journalisterna från ett västerländskt perspektiv och Västvärlden får ta stort 

utrymme. Detta vittnar om ett begränsat opinionsdjup där argument förs fram som är en del av 

den rådande samhälleliga debatten och ger begränsat utrymme till nya ståndpunkter och 

argument som bygger på en kritisk diskussion i de offentliga samtalen. Det är vid många 

tillfällen som revolutionens påverkan på väst är fokus för artiklarna.  

  

Libyen är på väg att utvecklas till en humanitär katastrof, en flyktingkatastrof och 

en säkerhetspolitisk mardröm, inte minst för Europa146 

  

Nu grunnar världen oroligt över frågan: Vem kommer att kontrollera de libyska 

oljekranarna i morgon och vilka blir möjligheterna, framöver, att exploatera 

                                                 
144Svart i Libyen, Expressen, 2011-02-22 
145Nord, Lars (2000) s.72 
146Våldet i Libyen måste stoppas, Aftonbladet, 2011-02-24 
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Libyens rika oljetillgångar? Och vad händer om fler västvänliga, 

oljeproducerande länder blir till slagfält?147. 

  

Diskursen skulle kunna vara utformad utifrån ett egyptiskt perspektiv men den journalistiska 

diskursen förhåller sig istället intertextuellt till tidigare kända diskurser i västvärlden, där det 

occidentala perspektivet dominerar. Västvärlden står i centrum för ledarnas analys av 

revolutionerna. På vilket sätt som det kommer att drabba dessa delar av världen verkar närmast 

viktigare än hur katastrofen drabbar de länder där den utspelar sig. Detta pekar på en mindre 

opinionsbredd då pressen företräder makthavares åsikter, till exempel att koppla läget till 

politiken i Europa. Det tyder även på en journalistik där medborgarna, vars debatt ledarna är en 

del av, blir en begränsad population med gemensamma intressen. Exempelvis intresset av att 

västvänliga oljeproducerande länder inte blir slagfält. Åsikter av populistiskt slag ges således 

utrymme i ledarna. Genom att knyta an till ämnen som ligger närmare läsarens egen intressesfär 

kan tidningen fånga läsarkretsens intresse. Dessutom kan nyhetsnätverk och nyhetsbyråers 

inflytande i medierna skulle kunna medverka till att texterna liknar varandra och bidra till en 

ideologibärande diskurs.  

         Ledarens roll är att kommentera och analysera samhällsskeenden148. Det finns inte 

utrymme att väga alla tänkbara möjligheter i en kort ledare. Att välja bort vissa alternativ kan 

göra att skribenten fortsätter i en diskurskedja istället för att etablera en alternativ interdiskursiv 

mix. Till exempel: Om mänskliga rättigheter och demokrati är universella värden måste de 

också försvaras149. Meningen syftar intertextuellt på tidigare texter där mänskliga rättigheter och 

demokrati framställts som universella värden.  

Användandet av uttrycket Arabisk vår i ledarna som beteckning för revolutionerna passar 

in i en etablerad diskurs som förstås av läsaren. Arabisk vår nämns i huvudsak i ledarna som ett 

positivt fenomen. Innebörden i orden, som syftar till spridningen av demokrati och liberalism, 

förmedlar vidare en syn på demokrati som överlägsen andra styrelseskick. Ledarskribenterna 

verkar utgå från att läsarna förstår deras perspektiv vilket kan relatera till att läsaren förutsätts 

vara förtrogen med de journalistiska ideal som skribenten jobbar utifrån. Ledarnas roll att bilda 

opinion syns i konstaterandet: Folk i allmänhet verkar gilla demokrati150. Ledaren generaliserar 

                                                 
147Svart i Libyen, Expressen, 2011-02-11 
148Nord, Lars (2000) s.73 
149Rätt att stoppa diktatorn, Dagens Nyheter, 2011-03-19 
150Jasminrevolutionen får despoterna att darra, Svenska Dagbladet, 2011-02-22 
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samtidigt om en stor grupps människors åsikter som subjektivt hämtas från den sociokulturella 

kontexten. Detta kan göra att skribentens åsikter framstår som självklara och andra åsikter eller 

bedömningar som avvikande. På samma gång kan journalistiken sträva efter att vara fristående 

den rådande makten och vara öppen för kritik och oppositionella åsikter. Journalistens egen 

beskrivningsmakt framstår som viktig i förmedlandet av dolda maktstrukturer i samhället.  

  Journalisterna förverkligar diskursen på textnivå genom sin lexikala stil som används för 

att skapa dramatik. Ord och meningar som, nåde, styrka och svaghet, islamistisk terror, 

klasskamp, massakrera, skarp resolution, kris, skoningslös, terrorkopplingar och i kulisserna 

väntar islamisterna med sin fatalt bakåtsträvande agenda ökar spänningen i ledarna. Det kan 

vara en effekt av att journalistisk aktivitet ofta bedrivs med ett vinstintresse151. Denna 

dramatisering av texten kan öka försäljningen av tidningar och skulle därför kunna användas för 

att främja vinstintresset. Ordvalen bidrar även till att distansera läsaren från texten. Händelserna 

framstår som något avlägset men samtidigt spännande. På den diskursiva praktikens nivå bidrar 

detta till att vittna om element av en narrativ genre i texterna.  

 

9.4.2 Journalisten som expert 

Det är i ledarna som en viktig del av den samhälleliga debatten och opinionsbildandet äger 

rum152. Här sätts tonen för tidningen och läsarna guidas genom nyhetsflödet. Det innebär att det 

bör råda en relativt stor samstämmighet mellan läsaren och skribenten och det märks på ledarnas 

självsäkra ordval och formuleringar som exempelvis, Modigast är de som gör uppror i Libyen153. 

Vilken modalitet som används i texten får konsekvens för diskursens konstruktion av det vi 

uppfattar som verklighet, sociala relationer, kunskaper och betydelsesystem154. Ju längre 

Mubarak sitter kvar, desto farligare blir Egypten155. Journalisten använder sig i stor utsträckning 

av en hög grad av modalitet, något som främjar dess auktoritet i och med att den presenterar 

tolkningar som om de vore fakta156. Om man ser till den diskursiva praktiken så använder sig 

olika diskurser med olika former av modalitet157. Här använder sig den journalistiska diskursen 

av hög modalitet. Eftersom ledarna baseras på händelser som sker långt borta så kan det medföra 

                                                 
151Kovach, Bill & Rosenstiel, Tom (2007) s.43 
152Nord, Lars (2000) s. 72 
153Gadaffi är det sämsta av två världar, Svenska Dagbladet, 2011-02-21 
154Winther-Jörgenssen, M. & Philips, L. (2000) s. 66-93 
155Historisk chans för arabvärlden, Expressen, 2011-02-05 
156Winther-Jörgenssen, M. & Philips, L. (2000) s. 66-93 
157 Winther-Jörgenssen, M. & Philips, L. (2000) s. 88 
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att journalisten kan vara ganska säker i sina påståenden då få ögonvittnen kan bestrida 

uppgifterna. Förmedlingen kan då verka mer sann än vad den egentligen är.  

Journalistiken har ett sanningsanspråk trots att det är svårt, eller omöjligt, att förmedla 

neutral fakta158. Vi ser här på textnivå några av de många exempel på när modaliteten är hög och 

journalisten helt instämmer i sina egna påståenden. 

  

Kampen för demokrati måste stödjas. Något annat vore en katastrof för 

regionen159  

  

Och i kulisserna väntar islamisterna med sin fatala bakåtsträvande agenda160 

  

En regelrätt invasion är inget alternativ161 

  

Ibland när journalisterna siar om framtiden eller uttrycker sig om saker som de inte är säkra på 

kommer inträffa så använder de sig av lägre modalitet i sina påståenden. Det kan ha ett samband 

med att journalistikens sanningsanspråk kolliderar med journalistens roll som 

expertkommentator i nyhetsflödet. Samtidigt kan en snäv tolkningsram implicit förmedlas i och 

med att endast vissa scenarier motiveras som tänkbara. 

  

Avhoppen kan tolkas på flera sätt. Antingen betyder de att regimens övergrepp nu 

har blivit så kraftiga att inte ens långvariga medlöpare längre kan se mellan 

fingrarna. Eller att ledande statstjänstemän börjar se signaler på att vinden har 

vänt, att det inte längre är lönsamt att vara diktaturen trogen. Oavsett visar 

avhoppen att revolten har skakat överste Muammar Gaddafi, och hans 

islamokommunism, i grunden162. 

  

Det förs i texten ett resonemang där skribenten öppnar för flera tolkningar, vilka skribenten 

sedan minskar till två alternativ. Sedan används ordet oavsett vilket konsoliderar 

argumentationen och hjälper till att övertyga om skribentens kunskap i ämnet. Det kan få 
                                                 
158Kovach, Bill & Rosenstiel, Tom (2007) s. 43 
159Spelrum för islamister, Dagens Nyheter, 2011-01-31 
160ibid. 
161Stoppa flyget, Expressen, 2011-03-09 
162Gadaffi är sämsta av två världar, Svenska Dagbladet, 2011-02-21 
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ideologiska effekter genom att den höga modaliteten döljs i de inledande alternativen. De 

allmänna formuleringarna kan vara ett sätt för journalisten att behålla trovärdighet och 

sanningsanspråk men samtidigt kunna bidra med kunniga argument till debatten. Journalisten 

behåller således sin roll som kritisk, skeptisk, kunnig och ansvarskännande163.  

Skribenten kan ha dålig insyn i vad som verkligen utspelar sig och istället förlita sig på 

nyhetsbyråer i sina bedömningar. Det är ett ekonomisk-rationellt förhållningssätt som kan leda 

till lägre kvalité i arbetet164. Det förekommer att de utvalda ledarna konstaterar vad exempelvis 

en stor grupp människor eller en statsman har för intentioner utan att presentera var de fått den 

informationen ifrån eller hur de kan vara säkra på det.  I presidentvalet i september hade 

Mubarak säkert tänkt vinna igen, alternativt lämna över tronen till sin son Gamal165. 

Ledarskribenten strävar efter att förmedla konkreta och relativt säkra svar på läsarnas frågor i sin 

text. Begränsad insyn motverkar inte nödvändigtvis att journalisten agerar expertkommentator 

inom ett visst område166. 

Journalistikens höga modalitet stöder Kovach och Rosenstiel teorier om att journalisterna 

allt mer tar på sig en roll som experter med starka åsikter för att locka en större publik. Detta 

aktualiserar frågan om nyhetsvärdering och källkritik då åsikter i många av fallen presenteras 

som fakta. Samtidigt läggs mindre och mindre pengar på resurskrävande förarbete och 

utlandskorrespondenter då ekonomiska intressen går före, något som kan ha inverkan på 

journalistikens kvalité. Sanningssträvan kan utmanas av journalistikens växande krav på snabb 

och effektiv publicering167. Det finns inte tid att granska all tillgänglig information. Även den 

ekonomiska rationaliteten i produktionen av kommentarsjournalistik  skulle kunna medföra att 

etablerade perspektiv oftare får komma till tals då det är effektivt.  Ett exempel som framgår i 

flera av artiklarna är perspektivet att demokrati är eftersträvansvärt. Vilket är en hållning som 

inte behöver förklaras i en sociokulturell kontext där det finns en etablerad förståelse för 

demokrati som styrelseskick.  

                                                 
163 Kovach, Bill & Rosenstiel, Tom (2007) s. 43 
164Nygren, Gunnar (2008b) s. 59-62 
165Pyramid på lerfötter, dagens Nyheter, 2011-01-29 
166Kovach, Bill & Rosenstiel. Tom (2007) s. 174-175 
167Kovach, Bill & Rosenstiel, Tom (2007) s. 43 
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9.4.3 Journalistikens beskrivningsmakt 

Sanningsidealet är viktigt då journalistiken innehar en beskrivningsmakt i samhället168. 

Således skulle man kunna anta att det journalistiska materialet bygger på korrekt fakta och att 

den bild som målas upp är en bild som ligger så nära sanningen som det går. Detta en sanning 

med modifikation, vilket vi visar i denna analys. Beskrivningsmakten kan anses vara kopplad till 

att journalistiken fungerar som en institution. Den fungerar som medskapande till den 

sociokulturella kontext i vilken texten verkar. Journalistiken producerar nyheter och text som kan 

sättas i kontext med tidigare händelser. Ett exempel är meningen Jasminrevolutionen i Tunisien 

har väckt förhoppningar om en liknande utveckling som när de kommunistiska diktaturerna i 

Östeuropa föll ihop169. Journalisten kan leda läsaren till sina egna tolkningar med hjälp av 

etablerade tolkningsramar som läsaren kan relatera till. Samtidigt visar inte journalisten tydligt 

den subjektivitet som ledaren inrymmer. Inte heller de val och den förförståelse som ligger till 

grund för den opinionsbildande ledaren. Det innebär att den rättar in sig i en diskursordning där 

media kan få makt att styra åsikter med ett dolt maktanspråk.  

 Det material som presenteras i analysen utgår ofta från ett västerländskt perspektiv, 

vilket kan bero på att det är ett perspektiv med en diskurs som läsarna känner igen.  Genom att 

använda sig av perspektiv och åsikter så följer ledarskribenten sin roll som opinionsbildare och 

bidrar till den allmänna debatten. Debatten kan dock bli begränsad när enbart vissa perspektiv får 

komma till tals. Journalistisk diskurs kan då producera ideologi som motverkar förändringar i 

samhället. Journalisten skapar betydelse för en händelse i meningen EU har däremot, som så ofta 

när det bränner till, varit en besvikelse170 Detta genom att med orden som så ofta som inom 

ramarna för den diskursiva praktikens relaterar intertextuellt till tidigare texter där EU framställts 

som en besvikelse.  

Ledarna innehåller ett begränsat opinionsdjup. De åsikter som framförs vilar alla på 

samma grund i den bemärkelsen att de alla stödjer demokrati och ett eurocentriskt perspektiv. 

Vanligt framförda opinioner rör gällande kategoriseringen av Orienten, dess ledare och despoter, 

stereotypiseringen av befolkningen i regionen och regionen i helhet, det eurocentristiska 

perspektiv där bland annat demokratins roll beskrivs i positiva ordalag. Oppositionella åsikter 

har i artiklarna inget utrymme. Detta skulle kunna härledas till en bristande opinionsbredd, då det 

                                                 
168Kovach, Bill & Rosenstiel, Tom (2007) s.11 
169Jasminrevolutionen får despoterna att darra, Svenska Dagbladet, 2011-01-22 
170Rätt att stoppa diktatorn, Dagens Nyheter, 2011-03-19 
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finns en risk att ledare presenterar åsikter som redan företräds av makthavarna171. Även den 

redaktionella kulturen på en tidningsredaktion brukar överföra gemensamma värderingar som 

styr arbetet och hur man definierar publikens behov, vilket också kan bidra till att begränsa 

opinionsdjupet172. 

 

10. Slutdiskussion 

10.1 Kollektiv identitet och stereotyper 

I ledarna så kategoriseras Egypten, Libyen och Tunisien in i ett område som ofta beskrivs som 

mellanöstern, Arabvärlden, muslimska länder eller Arabländerna. Denna kategorisering hjälper 

oss att skapa betydelse för något vi annars inte hade förstått173, men en stereotyp benämning får 

konsekvenser för hur man ser på regionen. Att länderna beskrivs i kontext med varandra 

underlättar för en generalisering och att gemensamma betydelser tillskrivs dem. 

Vid tillfälle kategoriseras även befolkningen och reduceras till några få egenskaper. 

Egenskaper som ofta konstitueras som negativa. Att media sprider en bild av den arabiska 

befolkningen, via den opinionsbildande ledaren, genom användandet av ord som tragiska och 

inkompetent reproducerar en ojämlik hegemonisk ordning.  En kollektiv identitet tilldelas 

befolkningen. Den frihetsbekämpande befolkningen är dock ett undantag ifrån dessa negativa 

benämningar. Dessa porträtteras som framåtsträvande och beundransvärda då de deltar i en kamp 

för demokrati och modernisering och stävar efter ett samhälle likt det västerländska. 

Stereotypiseringen märks av i framställningen av vad som är normala åsikter kontra de åsikter 

som är onormala. De värderingar som får representera den arabiska befolkningens åsikter 

framställs som onormala då de inte efterlever de regler som samhällen i västvärlden satt upp. 

Befolkningen exkluderas då de inte passar in. I en ledare målas en stereotyp bild av kristna och 

muslimer. De kristna finns i en kontext av vithet, och det är dessa som i texten skyddar 

muslimerna, de mörka174. Denna särskiljning mellan vita och icke-vita skapar dikotomi mellan 

kristna och muslimer. 

Stereotypiseringsdiskursen bidrar till att upprätthålla maltrelationen mellan öst och väst 

och är således en ideologisk diskurs. 

 
                                                 
171Nord, Lars (2000) s.73 
172Nygren, Gunnar (2008a) s.73 

173Hall, Stuart (1997) s 257 
174Dyer, Richard (1997) s 1 
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10.2 Den imperialistiska dominansen lever vidare 

Fler av ledarna tar ett tydligt avstamp i ett postkolonialt synsätt där Europa och USA tilldelas 

ansvar över den Nordafrikanska regionen som är föremål för analys. Occidenten framställs som 

den region med makt som har möjlighet att utveckla Orienten. Detta synsätt framhåller 

occidenten överlägsen Orienten och härstammar från den imperialistiska dominans väst hade 

över öst under kolonialtiden. Den orientaliska diskursen etablerar en diskursordning som 

samverkar med västvärldens vilja att dominera och kontrollera öst175. Tydliga exempel visar hur 

västvärlden framställer efterbliven och omodern gentemot arabvärlden. Genom att använda sig 

av hög modalitet framställs denna hegemoniska dominans som given och oföränderlig. Den 

orientaliska diskursen bidrar således till att upprätthålla maktrelationerna mellan öst och väst. 

Den innehåller ett ideologiimpregnerat ramverk som avspeglar hegemonins avsikter att befästa 

våra trosföreställningar. 

Texterna ger exempel på Västvärldens generaliserande och fördomsfulla bild av öst. 

Orienten tilldelas egenskaper som irrationalitet och okunskap och ett öst konstrueras som inte 

visar upp en fullständig bild av regionen. Orienten mystifieras. Västvärlden får stå som förebild 

som en god och frihetsstödjande plats, medan Orienten beskrivs som en förstryckt plats. Detta 

reproducerar Västvärldens dominans av området. Eurocentrism, stereotyper och andra drag som 

utmärker orientalismen är framträdande i texterna. Samtidigt separeras den frihetskämpande 

befolkningen i texterna från dessa drag. De närmar sig västvärlden i tankesätt och blir därför mer 

vi än dem.  

 

10.3 Västvärlden i centrum och Orienten i periferin 

I materialet framgår en eurocentrisk hållning som stödjer en föreställning om att Västvärldens 

och dess demokrati är ett föredöme för omvärlden och överlägsen andra system. Denna hållning 

används vidare för att rättfärdiga en västerländsk inblandning i utvecklingen Nordafrika. Det ses 

som givet att den demokratiska modellen är önskvärd och borde exporteras till Orienten. Trots 

att det vid flera tillfällen påpekas att den demokratiska utvecklingen borde komma från inom 

landet så anser journalisterna att en inblandning trots allt blir nödvändig då utvecklingen inte 

sker till västvärldens belåtenhet. 

Skribenterna förmedlar genomgående att den utveckling, med en arabisk vår, som 

Arabvärlden nu står in för är positiv och ett steg i rätt riktning. Detta genom att konstatera att 

                                                 
175Said, Edward W(1993)  
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Arabvärlden tar till sig västerländska värderingarna om demokrati, agerar efter en västerländsk 

modell och går emot att likna västvärlden. 

 I beskrivningen om händelseförloppet så använder sig ledaren ofta av en distanserad ton. 

Det beskrivs likt ett drama där aktörerna kämpar om makten. Den lexikala stilen som då används 

förhöjer tydligare de dramatiska dragen samtidigt som händelseförloppet beskrivs i nästan fiktiva 

ordalag. 

Det görs en tydlig uppdelning mellan de dominerande centrum i världen och periferier, 

något som grundar sig på det kapitalistiska systemet176. Mellanöstern blir ett gynnsamt område 

för dominans då området är rikt på olja. Västvärldens förmåga att utöva hegemoni över 

strategiska platser leder till att Europa och Nordamerika kan behålla sitt maktövertag över 

mellanöstern177.  Maktövertaget som väst får över öst ifrågasätts inte i texterna utan 

reproduceras. Europa och Nordamerika framhålls som de viktigaste aktörerna. Denna diskursiva 

praktik kan ha ideologiska effekter på den hegemoniska ordningen. 

 

10.4 Journalistikens konstituerande makt 

Maktintressen gällande Orienten kan ta sig uttryck i medierna genom bilder och ord kan 

förmedla subjektiva tolkningar och journalisters och skribenters känslor inför ämnet. Ledarna 

kan ses som en av de producenter av den kunskapsram som vi förhåller oss till men de förmedlar 

generellt inte en helhetsbild av den reella situationen. I egenskap av ledare så har de utvalda 

artiklarna en opinionsbildande funktion178. Flera av ledarna presenterar ingen specifik 

bakgrundsinformation som placerar informationen i en historisk kontext. Vissa av ledarna ger 

ändå intrycket av att de berättar fortsättningen på en berättelse. Journalisterna använder sig av en 

lexikal stil som skapar spänning och dramatik. 

Den journalistiska diskursen förhåller sig intertextuellt till tidigare kända diskurser i 

västvärlden där det occidentala perspektivet dominerar. Den fortsätter i en väl etablerad 

diskurskedja. Den säkerställer sin roll som en ideologibärande diskurs i och med att den 

reproducerar ett maktövertag och hegemoni som väst har gentemot öst. Den inrättar sig i en 

diskursordning där media har makt att styra åsikter med ett dolt maktanspråk. 

Journalisten använder i stor utsträckning en hög modalitet i sina påståenden. Tolkningar 

presenteras i stor utsträckning som fakta.  Detta främjar journalistens auktoritet och framhåller 

                                                 
176Amin, Samir (1989) s 1 
177Amin, Samir (1989) s 44 
178Nord, Lars (2000) 
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journalistens roll som expert. Detta blir också ett verktyg för att guida läsaren genom 

nyhetsflödet. De journalistiska värderingarna och det rådande medieklimatet kan vara bidragande 

faktorer till att påståenden presenteras som sanningar. När journalisten siar om framtiden 

användes vid tillfällen lägre modalitet, då journalistens sanningsanspråk kolliderar med dess roll 

som expertkommentator i nyhetsflödet. Genom att använda lägre modalitet kan journalisten 

behålla sin trovärdighet samtidigt som den bidrar till debatten.  

Genom att etablera tolkningsramar och är journalistiken medskapande till den 

sociokulturella kontext i vilken texten verkar. Nyheterna om Nordafrika produceras och sätts i 

kontext med tidigare händelser och relaterar till en diskursiv praktik som läsaren känner till. 

Opinionsdjupet i ledarna är begränsat och utgår alla ifrån liknande värdegrund och perspektiv. 

De oppositionella åsikterna har i artiklarna inget eller begränsat utrymme. Detta skulle kunna 

vara en effekt av en begränsad opinionsbredd, då det finns en risk att ledare presenterar åsikter 

som redan företräds av makthavarna179, samtidigt som de tar till sig tidningsredaktionens 

gemensamma värderingar180. 

 

10.5 Egna reflektioner 

Egypten, Libyen och Tunisien fick i uppsatsen representera Orienten och ingen 

distinktion gjordes länderna emellan. Något som möjligen kan kritiseras och försvaga vårt 

anspråk på generaliserbara resultat i uppsatsen. Att vi trots detta valde att göra så beror på 

angreppsvinkel och språkbruket i ledarna, där länderna i fråga oftare används som språngbräda 

för en bredare diskussion gällande arabvärlden och revolutionerna i Nordafrika och Sydöstasien. 

Då fokus har varit att se om det finns exempel på eurocentrism, orientalism och 

stereotypisering i media så kan detta ha bidragit till att vi hittat exempel på just dessa.  Teorierna 

i kombination med Faircloughs kritiska diskursanalys skapar ett kritiskt förhållningssätt. Valet av 

perioden under revolutionerna i Nordafrika kan bidra till att ge ett annat perspektiv än tidigare 

forskning om framställningen av Orienten. Det finns som vi pekat på exempel i materialet där 

skribenterna går emot de traditionella diskurserna om Orienten. Detta visar på möjligheter till 

motstånd mot rådande diskursordning. Den brytning med traditionella orientaliska diskurser som 

några texter visar prov på kan dock enligt vår mening kopplas ihop med en eurocentrisk 

världsbild. Det stereotypa kan då bli mindre märkbart men marginaliserandet av Orienten består.  

                                                 
179Nord, Lars (2000) 
180Nygren, Gunnar (2008a) s 129 
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Genom att analysera förhållandet mellan diskursiv praktik och den bredare sociala praktiken i 

vilken texten verkar så kan vi dra vissa slutsatser. Här finner vi att texterna produceras på ett vis 

som får ideologiska konsekvenser. Den diskursiva praktiken verkar reproducera 

diskursordningen. Detta kan bidra till att upprätthålla en ordning även i den bredare sociala 

praktiken.  

Då orientalism och eurocentrism förhåller sig kritiska till den rådande världsordningen 

fokuserar de framförallt på negativa aspekter av världsordningen som den ser ut idag och 

tenderar att lägga stor vikt vid just Västvärlden som orsak till rådande förhållanden i stora delar 

av världen. Att använda Västvärlden och Arabvärlden för att beskriva utvecklingen i dessa 

regioner kan vara generaliserande och bidra till att många viktiga distinktioner blir negligerade. 

Att gruppera Västvärlden till en enhet liknar det som Orientalismen kritiserar; att använda 

Arabvärlden utan att uppmärksamma de skillnader som finns. Användandet av kollektiva 

identiteter, som vi fann många exempel på i ledarna, kan ha betydelse för uppdelandet av 

världen.  Det skulle kunna minska förståelsen för hur en eventuellt hegemonisk världsordning 

konstrueras och även bidra till konstruktionen av den. Den hegemoni som vi i analysen pekar på 

understöder orientaliska diskurser kan ifrågasättas. Varför har denna inte använts för att avancera 

imperialismen? Den skulle kunnat användas av orienten för att motsätta sig ordningen. Frågan 

kan resas om det är en form av nutida imperialism att genom orientalisk diskurs skapa ett 

diskursivt andra, en motsats till väst. Ledarna antar att Orienten ska bli som vi, det är endast en 

tidsfråga och en kamp mot despoternas styre. De framställs trots det som ett sämre Västvärlden. 

De behöver hjälp att bli som väst men de blir inte lika bra, vilket kan sägas bottna i ett stereotypt 

identitetsskapande. Det förutsätts i ledarna att Orienten ska anamma den demokrati som väst 

förknippar sig med. Att västvärlden ska hjälpa till verkar vara en förutsättning för att det ska 

fungera. Det skulle kunna vara ett sätt för västvärlden att bibehålla någon form av kontroll över 

området när de turbulenta förhållandena kring revolutionerna uppstod. Detta förhållningssätt 

verkar upprätthållas genom orientaliska diskurser, bland annat i medierna. Nyhetsvärdering, 

ekonomisk rationalitet och politisk och nationell tillhörighet tycks alltmer prägla journalistiken 

och kan leda till en dramatiserad diskurs i rapporteringen och påverka vad som visas och inte i 

medierna. Denna beskrivningsmakt kan speciellt drabba de områden som är i periferin av det 

som vi känner till. Det kan hjälpa till att upprätthålla den hegemoni som förmedlas i diskurserna. 

I analysen har den orientaliska, eurocentriska bild som förmedlas kopplats ihop med medias 

premisser, värderingar och ett arbetssätt i förändring.  
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Anspråket att nå generaliserbara resultat för denna undersökning har beskuggats av ett 

anspråk att nå djupliggande sociala konstruktioner och processer som kan ligga till grund för 

fortsatt forskning. Vi anser att våra resultat ger upphov till vidare frågeställningar om hur 

ojämlika maktförhållanden konstitueras i medierna. Resultaten i denna undersökning kan 

problematiseras utifrån att de inte kan konstateras vara objektiva och skilda från forskarnas 

förkunskaper och föreställningar. Frågeställningarna är formulerade utifrån ett antagande om att 

det kan finnas betydelsefulla aspekter i materialet. Utgångspunkten för undersökningen är 

förankrad i teori som blivit komprimerad och vi har sedan specifikt tagit fasta på det som belyser 

frågeställningen vilket kan medverka till att ge ett vinklat resultat. Emellertid har vi strävat efter 

att nå reliabilitet och validitet i samspelet mellan syfte, teori, metod och analys. 

 

11. Förslag till fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att bedriva fortsatt medieforskning om porträtteringen av 

revolutionerna i Nordafrika. Något som utrymmet för denna uppsats inte tillät men som skulle ge 

ökad förståelse kring de frågor som ställts i denna uppsats är en komparativ studie. Det skulle 

kunna bidra till att upptäcka om revolutionerna påverkat media gällande orientaliska, 

stereotypiska och eurocentriska diskurser. En komparativ studie skulle kunna ge mer insikt om 

hegemonins bestående över tid och i vilken utsträckning som den utmanas, med fokus på 

medierapportering. I en större avhandling skulle ett större omfång av medieutbudet kunna 

analyseras i syfte att se om rapporteringen av de Nordafrikanska revolutionerna är mer 

mångfasetterat och mindre stereotyp än tidigare rapportering gällande Nordafrika.  
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13. Bilagor 

Rätt att stoppa diktatorn 
Publicerad 2011-03-19 00:05  
Världssamfundet visar sent omsider att man menar allvar med att Khaddafi måste bort. Folket i Libyen förtjänar allt 
stöd, och ibland är militära medel nödvändiga.  
Natten mot fredagen kom beslutet som det libyska folket tvingats vänta alltför länge på. FN:s säkerhetsråd sa ja till 
att inrätta en flygförbudszon över Libyen, och till att vidta ”alla nödvändiga åtgärder” för att skydda civila från 
diktatorn Khaddafis blodtörst. På FN-språk betyder det allt utom en invasion med marktrupper. 
Khaddafis styrkor har kört över en rad oppositionsfästen de senaste dagarna, och det har blivit svårare att stoppa 
honom än för en vecka sedan. Å andra sidan kan ett militärt ingripande nu bestå av mer än ett flygförbud: anfall från 
luften eller havet mot stridsvagnar, artilleriställningar, trupper och underhållslinjer. 
Annons: 
Dessutom skärps sanktionerna mot regimen, och möjligheten finns att använda frysta libyska tillgångar för att 
beväpna motståndsrörelsen. 
Khaddafis styrkor är militärt överlägsna den svagt organiserade rebellrörelsen och har bedrivit en skoningslös 
offensiv för att återerövra total kontroll. Vid denna ledares pressläggning stod regeringstrupper inte långt från 
upprorets centrum Benghazi. 
Diktatorn själv lämnar motstridiga och nyckfulla besked. I torsdags hotade han invånarna i Benghazi: ”Vi 
kommer att hitta er i era garderober, vi tänker inte visa nåd eller medlidande.” Efter FN-beslutet utlyste regimen 
plötsligt vapenvila. 
Ingen kan lita på en man som använt attackhelikoptrar och artilleri mot sitt eget folk. En kamp mot klockan stundar. 
Franska och brittiska plan kan sättas in ganska snabbt för att övervaka flygförbudszonen, men USA säger att det tar 
en vecka att få allt klart. Om Khaddafistyrkornas framfart stoppas återstår att se. 
Redan för en vecka sedan uttalade Arabförbundet sitt stöd för en aktion i Libyen. Frankrike och Storbritannien har 
sedan drivit frågan i FN. Men USA tvekade länge, och först när amerikanerna vände kunde säkerhetsrådet fatta 
beslut. Uppenbart insåg president Barack Obama att Khaddafis förestående anfall mot Benghazi kunde sluta i en 
veritabel massaker, som i sin tur skulle halshugga den libyska demokratirörelsen. 
Men USA behövde bred samling. Resurserna är ansträngda på grund av Irak och Afghanistan. Ingen har glömt den 
glödande kritiken mot George W Bushs fälttåg mot Bagdad. Här finns nu en tydlig FN-resolution, och löften från 
flera arabländer att bistå med hårdvara – och sannolikt med notan. 
EU har däremot, som så ofta när det bränner till, varit en besvikelse. Frankrike och Storbritannien har knappast 
utgjort under av tydlighet under den arabiska våren, men i fallet Libyen hamnade de rätt. Italien med flera har 
vinglat hit och dit. Och den tyska regeringen har gjort en sorglig figur. 
Tyskland lade ned sin röst i FN:s säkerhetsråd, och ställde sig därmed i Rysslands och Kinas hörn. 
Det finns risk för krig, försvarar sig tyskarna, och glömmer att kriget redan pågår. Det finns risk för civila offer, 
varnar man, och blundar för Khaddafis tunga eld mot folket. 
USA ändrade sig när det behövdes, medan den tyska linjen är att låta Khaddafi behålla makten. 
Man ska vara försiktig med militära medel. Och FN-beslutet är inte utan risker. Vad händer om flygförbudet inte 
fungerar? Står vi inför en upptrappning, där flygförbudet bara är ett första steg mot en långvarig intervention? Blir 
det en delning av Libyen, där islamistiska extremister frodas? Skickar Khaddafi ut nya terroristkommandon över 
världen? 
Å andra sidan stoppas Khaddafis bombningar, vilket ger en psykologisk effekt på båda sidor. Dessutom är tanken 
snarast en körförbudszon, där Khaddafis styrkor hindras från att röra sig. Antalet lojala soldater kan minska när 
motståndaren blir svårare. Ledarna för de stora stammarna kan överge Khaddafi, hans närmaste omgivning börja 
tvivla. Det är viktigt att libyerna känner att de störtar diktatorn själva, men omvärldens stöd ingjuter mod i 
folkupproret. 
I Egypten och Tunisien kunde USA och Europa nöja sig med att ”stödja demokratin”, även om det också tog tid. 
Mot Khaddafi, som urskillningslöst mördar sin  egen befolkning, hjälper inte fraser. 
Om mänskliga rättigheter och demokrati är universella värden måste de också försvaras. Därtill gäller det nu att göra 
upp en plan för hur omvärlden ska hjälpa Libyen att bygga ett nytt samhälle efter kriget och Khaddafi. 
DN 19/3 2011 
© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. 
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Våldet i Libyen 
måste stoppas 
Det har alltid funnits något lite löjligt över den libyske diktatorn Muammar Gaddafi. Poserna, följet och de yviga 
gesterna har alltid haft något overkligt över sig. 
Nu finns det inget löjligt över självhärskarens excentricitet. Bara en isande skräck. 
När Bertold Brecht ironiskt konstaterade att det var dags för den östtyska diktaturen att upplösa folket och välja sig 
ett nytt, avslöjade det trots allt ett slags demokratisk referens. Den referensen saknas just nu i Tripoli, eller var nu 
Gaddafi beslutat sig för att utkämpa sin sista strid. 
Det handlar inte om att diktatorn tänker upplösa sitt folk. Han tänker avrätta det, och säger det dessutom rakt ut. 
 
Sedan stridsflyg och pansar satts in mot demonstranterna finns det ingen anledning att tvivla på att Gaddafi ska 
tolkas bokstavligt när han talar om blodbad. 
Omvärlden kan rimligen inte sitta vid sidan och se på. 
Fördömanden och uppmaningar om att avstå från våld, nu senast från FN:s säkerhetsråd och Arabförbundet, 
kommer inte att räcka om slakten på civila fortsätter. 
Libyen är på väg att utvecklas till en humanitär katastrof, en flyktingkatastrof och en säkerhetspolitisk mardröm, inte 
minst för Europa. 
Kraven på militära aktioner hörs redan, och de lär bara bli starkare. Framför allt handlar det om att stoppa det 
libyska flygvapnet från att angripa civilbefolkningen. 
 
Militärt är det förmodligen ingen oöverstiglig uppgift. Politiskt kan den bli desto svårare. En ny regim i Tripoli 
som förs till makten på omvärldens bajonetter ligger inte i någons intresse. 
Folkrättsligt är saken dessutom klar. En militär aktion för att stoppa slaktandet i Libyen måste ha ett klart FN-
mandat. 
Med kunskap om hur säkerhetsrådet fungerar kommer det inte att hända, hur mycket blod som än flyter. Men frågan 
måste väckas, redan i dag. 
Aftonbladet  
Ingvar Persson 
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Svart i Libyen 
Ingen annan regim har, under 2011 års revolutionsvåg, gått så kompromisslöst och blodtörstigt fram som den i 
Muammar Khadaffis Libyen. Redan i helgen hade flera hundra dödats i Benghazi, enligt HRW, och under måndagen 
dödades av allt att döma många fler i landets huvudstad, Tripoli. 
Legoknektar sades åka runt i staden och urskillningslöst skjuta på allt som rörde sig, stridsplan sades skjuta på, och 
bomba, demonstranter. 
Sades. 
Inte bara internet och mobiltrafik, utan även markbunden telefoni, har blockerats av regimen. Journalister släpps i 
princip inte in i landet. Det är mycket som är rykten, mycket som är osäkert, men det föreföll i går som om regimen 
försöker lönnmörda delar av folket samtidigt som den själv faller sönder. 
 
Ungefär samtidigt som det började ryktas om att Muammar Khadaffi hade lämnat Libyen, eller åtminstone Tripoli, 
steg oljepriset till sin högsta nivå sedan 2008. Ty Libyen är Nordafrikas största oljeproducent. Nu grunnar världen 
oroligt över frågan: Vem kommer att kontrollera de libyska oljekranarna i morgon och vilka blir möjligheterna, 
framöver, att exploatera Libyens rika oljetillgångar? Och vad händer om fler västvänliga, oljeproducerande länder 
blir till slagfält? 
Barack Obamas väljare blir inte glada om den ekonomiska återhämtningen kommer av sig och bensinen blir dyrare. 
Och det finns, som sagt, en rad oljeproducerande regimer som USA inte vill skrämma upp med vild 
demokratiretorik. Inte förrän närmare midnatt i går krävde Hillary Clinton ett stopp på den "oacceptabla 
blodsutgjutelsen". 
I Europa är särskilt Italien insyltat i libysk olja, men även Tyskland och Frankrike är beroende. 
Och EU är mer än oljeberoende av Libyen. 2008 slöt Silvio Berlusconi ett avtal med Muammar Khadaffi som 
innebär att Libyen tar hand om alla flyktingar som Italiens kustbevakning stöter på. Och i oktober i fjol slöt EU ett 
samarbetsavtal med Libyen, för att, som det hette, hjälpa landet att förbättra situationen för flyktingarna där. 
Men flyktingar och asylsökande är rättslösa i Libyen, som varken har undertecknat Genèvekonventionen eller har 
"asyl" som rättsligt begrepp. I somras slängdes UNHCR ut. Libyen är ett land som EU - om hon var trogen sina 
höga ideal - borde hjälpa flyktingar ifrån. Inte till. 
 
För varje uppror i arabvärlden har västvärldens nobla, demokratirosiga anlete skavts av lite mer, avslöjande en 
realpolitiskt grinande skalle. 
EU:s "fördömanden" av Khadaffiregimen var lama i går. Carl Bildt ville inte tala om stöd till ena eller andra sidan 
utan vill bara ha "stabilitet". Och några sanktioner mot familjen Khadaffi kunde medlemsländerna inte enas om. 
Italiens utrikesminister, Franco Frattini, satte ner foten: "Europa borde inte exportera demokrati. Vi borde inte säga, 
'Det här är vår europeiska modell och den borde ni ha'." Det vore att kränka "folks självständighet". 
Först kommer egenintresset, sedan kommer moralen. 

 
Av Ledarredaktionen  
ledare@expressen.se  
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Gaddafi är det sämsta av två världar  
21 februari 2011 kl 19:56, uppdaterad: 21 februari 2011 kl 21:43  
”Vi vill inte vara passiva när vi ser blod utgjutas”. Så motiverar tre anställda vid Libyens ambassad i Stockholm att 
de säger upp sig i protest mot regimens våld, i ett brev till TT på måndagen. Avhoppen i Sverige är inte de första. 
Libyens ambassadör i Indien meddelade tidigare att han hoppar av, liksom andresekreteraren vid Libyens ambassad 
i Kina. Under måndagen kom även besked om att Libyens justitieminister avgått.  
Avhoppen kan tolkas på flera sätt. Antingen betyder de att regimens övergrepp nu har blivit så kraftiga att inte ens 
långvariga medlöpare längre kan se mellan fingrarna. Eller att ledande statstjänstemän börjar se signaler på att 
vinden har vänt, att det inte längre är lönsamt att vara diktaturen trogen.  
Oavsett visar avhoppen att revolten har skakat överste Muammar Gaddafi, och hans islamokommunism, i grunden.  
 
Det skrivs historia just nu i Arabvärlden. Det finns förvisso problem även i proteströrelserna: demonstranterna i 
regionen säger att de vill ha demokrati, men befolkningarna tycks inte förstå vad sådan kräver. I Egypten, till 
exempel, menar dessvärre 85 procent att det är positivt att islam har en betydande roll i politiken, 75 procent att 
spöstraff och amputation är rimliga straff, och 54 procent att arbetslivet ska vara könssegregerat (Pew Global 
Attitudes 2010). Att Muslimska Brödraskapets andlige ledare Yusuf al-Qaradawi – som tidigare sagt att Adolf Hitler 
gjorde ett bra jobb – samlade hundratusentals anhängare till fredagsbön på Tahrirtorget i Kairo, blott en vecka efter 
Hosni Mubaraks fall, är illavarslande. Det kan gå illa.  
Men demokrati kommer inte utan en långsiktig strävan och någonstans måste kampen ha sin början. Att folken i 
Mellanöstern överhuvudtaget kan påverka är ett steg i rätt riktning. De demonstranter som vågar sina liv på gatorna 
har rätten på sin sida.  
Modigast är de som gör uppror i Libyen. Gaddafis diktatur har visat sig fullkomligt hänsynslös och praktiskt taget 
opåverkbar i fyra decennier. Blodbad var närmast garanterat.  
Inga av de stabiliserande faktorer som finns i andra arabländer återfinns i Libyen. Där finns inte ens rudimentär 
rättvisa – landet styrs genom dekret, inte lag. Oppositionen har fått verka i blindo, då allt föreningsliv är förbjudet. 
Även traditionella förtryckarstrukturer, som militär och polis, är upplösta och ersatta av mer lojal socialistisk milis. 
Regimen har direkt kontroll över telekommunikation och internet. Medier släpps inte in. Detta, alltså, utöver 
regionens allmänna demokratiska efterblivenhet. Gaddafi är det sämsta av två världar.  
Att det brinner i Libyen måste tolkas som ett löfte och inte som ett hot.  
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Ta farväl av Mubarak  
31 januari 2011 kl 08:16, uppdaterad: 31 januari 2011 kl 08:41  
Det finns mycket att säga om George W Bushs presidentskap, men han hade en vision av att frihet inte är farligt och 
demokrati är en möjlighet också i arabvärlden. Irak blev däremot inte den ledstjärna för frihetsbudskapet som Bush 
hade hoppats på. Istället ledde inbördeskrig och kaos till en allmänt omfattad uppfattning att demokrati måste 
komma inifrån och inte genom yttre inblandning. 
För Bushs egen del tog realpolitiken över. Kampen mot terrorismen, hotet från Iran, den israelisk-palestinska 
krutdurken – allt blev viktigare än att verka för demokrati. 
Efter regimens fall i Tunisien och under det pågående upproret i Egypten kommer kritik mot EU och USA för att 
stillatigande samarbetat med despoterna. Över en weekend blev den allmänna uppfattningen att väst borde ha agerat 
annorlunda. Tagit avstånd. Tryckt på. Lagt sig i. 
President Barack Obama höll i juni 2009 ett utsträckta-handen-tal i Kairo. Det var ett starkt tal som syftade till att 
överbrygga klyftan mellan USA och Islam. Obama talade om det som förenar men samtidigt undvek han inte att dra 
upp konfliktlinjerna. Han talade bland annat om demokrati, om allas rätt att säga sin mening och delta i sitt lands 
styre, rättsstatlighet och öppenhet. Han betonade att detta är universella värden och att USA kommer att stödja 
strävan efter att förverkliga dem. 
Sedan tog realpolitiken över. Demokratistödet till Egypten skars ned. 
Vad umgänget med arabvärldens diktaturer anbelangar kan inte heller EU-länderna sätta sig på några höga hästar. 
Ständigt denna realpolitik. 
Nu har notan kommit. Väntan på den arabiska våren har verkat rena Godot, men trots att de politiska, ekonomiska 
och sociala grundförutsättningarna är väl kända och borde ha lett till krisberedskap är det inte bara Hosni Mubarak 
som har tagits på sängen. Vilsenheten i EU och Vita huset är påtaglig. Nu trevar man efter en demokratipolitik för 
Mellanöstern. 
Varken i Bryssel eller i Washington vet man vad som komma ska samtidigt som oerhört mycket som står på spel. I 
själva verket är det ingen som vet. Utvecklingen går inte heller att förutse. Det finns glada förhoppningar men också 
synnerligen skrämmande scenarier både för vad som kan hända i enskilda stater och i regionen i stort. 
Kort sagt, det är omöjligt att inte också anlägga ett realpolitiskt perspektiv på det steg ut i det ”okända” som vi nu 
ser utspelas. 
Det enda säkra är att arabvärlden inte kommer att vara sig lik. 
EU och USA har begränsade möjligheter att påverka utvecklingen, men vill man spela en konstruktiv roll framöver 
krävs mer än halvkvädna visor för att bryta den misstro som har skapats under decennier av fasta förbindelser med 
diktaturerna. 
Mubarak manövrerar nu med ny regering och en ny post som vicepresident i syfte att sitta kvar vid makten. I går 
genomförde dessutom armén en styrkedemonstration vid Tahrirtorget som kan varsla om att regimen är beredd att 
göra en repris på det diktaturen i Kina gjorde vid Himmelska fridens torg. 
Om väst vill slå en bro till de tiotusentals modiga människor som fortsätter att protestera i Kairo och i andra städer – 
och de miljoner som följer utvecklingen i hela arabvärlden – måste budskapet vara solklart: 
EU och USA kan erbjuda reformstöd och hjälp för att säkerställa att valen som hålls blir så fria och rättvisa som det 
någonsin går. Men Mubarak måste lämna sin post, undantagstillståndet måste upphävas och förhandlingar om en 
övergångsregering inledas med oppositionen. 
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Spelrum för islamister 
Publicerad 2011-01-31 00:05  
Det egyptiska folkets vredesutbrott mot Mubaraks regim visar inga tecken på att avta. Kampen för demokrati måste 
stödjas. Någonting annat vore en katastrof för regionen.  
Egyptierna vaknar i dag till en sjunde dag av protester mot den åldrade presidenten Hosni Mubarak och hans tre 
decennier långa förtryckarregim, som använder sig av tortyr för att hålla oliktänkande tysta. Hos folket är nu längtan 
efter frihet för första gången starkare än rädslan för repressalier. Mubarak har gjort vissa eftergifter genom att 
avsätta regeringen och för första gången utse en vicepresident, en roll som tilldelats Omar Suleiman, långvarig 
säkerhetschef. Men folket låter sig inte nöjas med symboliska gester. Sannolikt kommer ingenting mindre än 
Mubaraks avgång att kunna blidka den rättmätiga vrede som plötsligt kommit upp till ytan. 
Minst 100 personer har enligt uppgift fått sätta livet till i sammandrabbningar mellan militärer och demonstranter. 
Många fler har skadats. Trots dödsoffren har landets armé, som åtnjuter större respekt hos folket än vad den 
egyptiska polisen gör, uppvisat återhållsamhet i sitt agerande. Medierapporter gör gällande att flera militärer tvekat 
att attackera demonstranterna. Arméns sympatier verkar i nuläget ligga hos den växande folkmassan på gatorna. 
Men sådant kan snabbt förändras i ett kaotiskt läge. Hotet kommer inte bara från gatukonfrontationer. I en räd på 
söndagsmorgonen fritogs flera tusen fångar av beväpnade gäng. Bland fångarna finns flera hundra militanta 
islamister. Åtta medlemmar ur militanta Hamas har också flytt mot Gazaremsan. Den fundamentalistiska 
organisationen och folkrörelsen Muslimska brödraskapet är långtifrån uträknad. Muslimska brödraskapet, grundat på 
1920-talet, är bannlyst i Egypten sedan decennier men utgör fortfarande landets största oppositionsgrupp. Fram till 
det ifrågasatta valet 2010 återfanns dess representanter (som kandiderat som oberoende) på 20 procent av stolarna i 
parlamentet. Muslimska brödraskapets mål är att bilda en islamisk stat där sharialagar 
tillämpas. Deras terrorkopplingar och fientliga inställning till Israel bidrar till den spända stämningen i Jerusalem 
just nu. 
Regimkritikern Mohamed ElBaradei menar att president Mubarak har svartmålat Muslimska brödraskapet i syfte 
att skrämma västvärlden. Stödet för ElBaradei tycks stort i de twittrande klasserna. Men hur ser det ut hos 
arbetarklassen? Till skillnad från exilpolitikern ElBaradei har Muslimska brödraskapet liksom Hamas varit skickligt 
på att synas ute i samhället och erbjuda sin hjälp i vardagen och vid naturkatastrofer. Det är många icke-
uppkopplade egyptiska familjer djupt tacksamma för. I går krävde brödraskapet att en övergångsregering ska hålla 
fria val. Då kan folket komma att återgälda deras generositet. 2009/2010 års iranska Twitterrevolution och dess 
tragiska antiklimax är ännu en anledning till att vi inte bör ta ut segern i förskott. 
En revolution med krav på ökad frihet följd av stärkt islamistiskt inflytande i regionen skulle mötas av hurrarop 
från despoten Ahmadinejads Teheran till Beirut, där en Hizbollahstödd politiker precis utsetts till premiärminister. 
För den demokratiska staten Israel, vars existens redan hotas av det iranska strävandet efter kärnvapen, vore det en 
katastrof. 
Men i nuläget håller varken demonstranterna eller islamisterna nyckeln till Egyptens framtid i sina händer. Den stora 
frågan är om president Mubarak är beredd att avgå eller ej – och det är den ännu velande armén som kan lotsa landet 
till stabilitet. Arméns råd till den långvarige ledaren bör vara att snarast följa demonstranternas uppmaning: 
”Mubarak, ditt flyg till Saudiarabien väntar på dig!”. Annars riskerar revolutionens skuggsida – ihjälskjutna 
demonstranter, plundringar av privatpersoners hem, opportunistiska medborgargarden – att ta över. Och i kulisserna 
väntar islamisterna med sin fatalt bakåtsträvande agenda. 
DN 31/1 2011 
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Demokratin kan hotas av armén 
13 FEBRUARI 2011. Egypten 
  Hosni Mubarak, diktatorn av västvärldens nåde, ville inte höra folkets rop om frihet och demokrati eller dess vrede 
över korruption och förtryck. Historien straffar den som kommer för sent. Efter arton dagar blåste de väldiga 
protestropen från Frihetstorget bort den åldrige härskaren. 
Demonstranterna har lämnat sin seger i pant hos militären. Fältmarskalken Hussein Tantawi, 75 år och sedan länge 
en av Mubaraks belönade tjänare, ska övervaka demokratin. Den egyptiska militären har styrt sedan 1952, då den 
lyfte bort den fete playboy-kungen Farouk. Militärapparaten sväljer en halv miljon människor; den besitter en 
hypermodern, USA-finansierad vapenarsenal, utgör en egen stat och har aldrig tidigare ställt ”demokrati” som 
marschorder. 
Fredagens stora fest, från Tahrirtorget till Gaza, kan visa sig bli kapitulationens dag.  
 

Frihetsfrontens folk kom från alla befolkningsskikt; brevbärare strejkade, läkare demonstrerade. Protesterna blev 
särskilt starka eftersom ingen hade monopol på dem och ingen var utvald till dess ledare. Efter upproret förestår 
organisation, struktur, val av ledare. Några få möjligheter har skymtat, bland dem den blide före detta IAEA-ledaren 
och Nobelpristagaren ElBaradei. Han ropade efter militärens skydd. De unga på Tahrirtorget svarade: Håll käft. Åk 
tillbaka till Wien. 
Amr Moussa, 74, lämnar sin post som generalsekreterare i Arabförbundet och vill bli Egyptens president. Han säger 
anklagande till västvärlden: ”Ni har varit beredda att offra demokratin på grund av er rädsla för religionen”. Korrekt 
men också en aning opportunistiskt. Moussa talar för att vinna den enda folkligt starka rörelsen i Egypten, Det 
muslimska brödraskapet. 
 

Brödraskapet har byggt inflytande genom social välgörenhet, avgörande för människors överlevnad i den galet 
privatiserade och korrupta egyptiska ekonomin. Det egyptiska brödraskapet, under långa perioder i allians med 
USA-administrationen, står inte precis på klasskampens grund – som en naiv del av den debatterande vänstern 
föreställer sig. Inom brödraskapet finns konservativa, lockade av borgerlig islam som i Turkiet men också 
fundamentalistiska grupperingar. Extremism göds av förtryck, likt det Mubarak i allians med vänner utövat. 
Brödraskapet har meddelat sin framtidsvision: vare sig teokrati eller en sekulär, liberal demokrati. Devisen för 
rörelsen är fortfarande: Koranen är vår konstitution. Jihad vår väg. 
Man kan tolka det välvilligt: Jihad som en allmän frihetsrörelse. Men särskilt övertygande demokrater är inte 
Brödraskapet. Rörelsens främste religiöse ledare Al Qaradawi, 84, kallas reformsinnad men hänvisar kvinnor till 
underordning, fördömer homosexualitet och försvarar mord på civila israeler. Rimligen bör ändå Brödraskapet bli en 
del av en framtida regering. Rörelsen har stort folkligt stöd och regeringsansvar kan verka integrerande. 
Efter trettio års kollaboration paraderar västvärldens ledare: Vi vill ge demokratistöd. Den vanliga koloniala 
reflexen.  
 

Den 25 januari, Tahrir-revoltens högtidsdag, firas också till minnet av de egyptier som massakrerades av brittiska 
soldater 1935. I decennier ockuperades Egypten av väst. Brittiska och franska styrkor, i allians med Israel, bombade 
landet 1956. Paret Clinton, för att välja en symbol, har i decennier umgåtts familjärt med familjen Mubarak. Hela 
den gamla diktaturen byggde på den sortens allianser. EU-kommissionären sa häromdagen att ”stabilitet” i regionen 
har högsta prioritet. Israels extrema högerregering skräms av tanken på att få en demokrati som granne. Vilka 
egyptier vill importera demokrati från dessa stater? 
Jag läser om en tjugo år gammal intervju med Naquib Mahfouz, Nobelpristagare i litteratur 1988. Han säger: 
”Kanske var min generation intellektuella de sista egyptier som verkligen trodde på demokratin.” 
De väldiga demokratidemonstrationerna dementerar Mahfouz pessimism. En vacker hyllning till diktaren 
som skulle fyllt 100 år i år.  
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Stoppa flyget 
Muammar Khadaffi fortsätter att massakrera sitt folk. I det läget räcker det inte att hoppas att diktatorn snart 
försvinner, på något sätt. Risken finns att han inte gör det. Om Khadaffi mot alla odds klarar denna kris kommer 
världens övriga despoter att ha lärt sig en våldets läxa. 
Den nya överlevnadsguiden för män i hans situation kommer föreskriva att man bör döda så många demonstranter 
som möjligt, och att omvärlden inte är något att bekymra sig över eftersom den tids nog tystnar. Något behöver 
göras, först och främst för libyernas skull, men i förlängningen för förtryckta folk i hela världen.  
Frågan är bara vad. 
Somligt har redan gjorts. FN:s säkerhetsråd upplevde häromveckan en av sina största stunder, när samtliga 
medlemmar röstade igenom en skarp resolution som bland annat överlät åt Internationella brottmålsdomstolen att 
utreda Khadaffi-regimens våld. Men även om beslutet var en milstolpe för internationell rättvisa lär det inte 
bekomma Khadaffi eller hans närmaste.  
Viktigare på kort sikt är det vapenembargo som infördes. Problemet är att det inte finns några kontrollmekanismer 
som kan säkerställa att inget företag hjälper Khadaffi att fylla på sina förråd. 
 
De enda påverkansmedel som återstår för omvärlden är de militära. Bara USA och Nato har kapacitet att leda en 
eventuell insats. Men de kan inte göra det med någon större trovärdighet. Västvärlden har i åratal stått bakom de 
arabdiktaturer som fallit i vinter. En libyer har ingen anledning att tro att EU och USA plötsligt har demokrati som 
främsta intresse. Om en eventuell militär insats riktas mot just Libyen kommer många i stället att sätta det i samband 
med landets roll som ledande oljeproducent.  
En militär inblandning skulle dessutom ge styrka åt Khadaffis lögner om att hela upproret egentligen är en fjärrstyrd 
konspiration. Risken finns att han skulle kunna mobilisera somliga inför det utländska "hot" som hans propaganda 
har spunnit kring i decennier. 
 
Kraften i de arabiska upproren, från Tunisien till Libyen, ligger just i att de enbart har tillhört folket. Om utländska 
händer gör slut på Khadaffi ändras historiens gång. Så naturligtvis är det bäst om Libyen själva tar hand om sin 
despot. Men det har inte hänt, och medan slakten fortsätter kan omvärlden inte bara vänta. 
 
En regelrätt invasion är inget alternativ. I går kom dock kravet på en flygförbudszon från gulfstaterna. Det är en 
militär insats som kan vara verkningsfull utan att inblandningen är alltför djup. Men ordet "flygförbudszon" har en 
förledande klang av trafikpolitik. Det kan bli nödvändigt att ta till våld. Khadaffis flygplan måste skjutas ner om de 
lyfter. Luftvärnet måste slås ut om det används. 
Kina och Ryssland har sina skäl att blockera förslag om en flygförbudszon i FN:s säkerhetsråd. Ett FN-mandat är 
önskvärt, men om det blir omöjligt, bör Nato gå fram utan FN. 
Man kan bara hoppas att Khadaffi hinner försvinna dessförinnan. 

 
Av Ledarredaktionen  
ledare@expressen.se  
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Jasminrevolutionen får despoterna att 
darra  
22 januari 2011 kl 11:10, uppdaterad: 22 januari 2011 kl 14:45  
Jasminrevolutionen i Tunisien har väckt förhoppningar om en liknande utveckling som när de kommunistiska 
diktaturerna i Östeuropa föll i hop. En ung mans protest i en landsortsstad ledde till att Ben Alis stabila diktatur 
rasade som ett korthus och han själv tvingades gå i exil. Det härskande partiets tillgångar är beslagtagna och 
övergångsregeringen som leds av samma gamla parti är under protesttryck att avgå.  
Demonstranterna i Tunis vill inte att den gamla eliten ska leda övergången till ett nytt Tunisien. Det finns inte någon 
tilltro till att regeringsmedlemmarna helt plötsligt har blivit opolitiska teknokrater som inte har fingrarna i samma 
syltburk som Ben Ali.  
Centrala oppositionspolitiker är på väg hem från exilen. Två av dem, Taoufik Ben Brik och Moncef Marzoukiav, har 
deklarerat sin kandidatur i presidentvalet som planeras att äga rum om ett halvår. Islamistledaren Rachid Ghanouchi 
har ännu inte gett besked; över huvud taget är det oklart vilken roll islamisterna vill spela när det är fritt fram på det 
politiska fältet. Den lokala grenen av al-Qaida har för sin del manat till jihad. Förutsättningarna att lyckas med 
övergången till ett mer politiskt öppet och mer inkluderande samhälle är jämförelsevis bättre i Tunisien än andra 
land i arabvärlden.  
EU kan spela en central roll för att stödja en god utveckling. Efter att i åratal ha stött den nu förlupna diktatorn är det 
dock knappast läge att komma inridande på höga hästar. Det är både sorgligt och ironiskt att Ben Alis parti under två 
decennier var medlem av Socialistinternationalen (det uteslöts först efter Jasminrevolutionen), och att EPP och 
diktatorn ganska nyligen bestämde sig för att samarbeta. Frankrike hann erbjuda Ben Ali att skicka kravallpolis mot 
diktaturdemonstranterna.  
EU kan bidra till ett lugnare förlopp genom att lindra det missnöje som bottnar i höga matpriser. EU kan också 
erbjuda hjälp med att organisera och övervaka presidentvalet så att det blir fritt och rättvist – och därmed bidra till 
att undanröja tvivel om valets legitimitet. Det bör också skapas beredskap för att backa upp en demokratiskt vald 
president (om den också bör gälla EU:s snabbinsatsstyrka blir en delikat fråga).  
Folk i allmänhet gillar frihet och demokrati. Det betyder dessvärre inte att det finns någon garanti för att det blir 
resultatet av Jasminrevolutionen. Kaos eller en ny diktatur kan inte uteslutas, inte heller en utveckling som påminner 
om Irak med trätande handlingsförlamning i politiken. Ingen vet.  
Arabvärldens andra despoter – av samma skrot och korn som Ben Ali – vacklar omkring på Bambiben och famlar 
efter åtgärder som ska stoppa smittan. Problembilden är densamma, liksom möjligheten att via mobil och sociala 
medier organisera protester. Trycket ökar. Om jasminen verkligen slår ut blir Tunisien ett förändringsbärande 
exempel för hela arabvärlden.  
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Pyramid på lerfötter 
Publicerad 2011-01-29 00:05  
Egyptens gator fylls av ropen ”Ned med Mubarak”. För USA och Europa gäller det att på alla sätt stödja folkets 
strävan efter demokrati, frihet och utveckling.  
Massiva protester rullade efter fredagsbönen åter genom Kairo och flera andra egyptiska städer. Kravallpolis mötte 
de många tusen demonstranterna med tårgas, gummikulor och arresteringar. Myndigheterna blockerade internet och 
stängde mobiltelefonnätet för att hindra människorna att kommunicera. 
För information är makt. I både Tunisien och Egypten har nya sociala medier varit en viktig faktor i 
mobiliseringen av protesterna, men alla nya kanaler har också spritt revoltens budskap från Tunis till Kairo och från 
Algeriet till Jordanien och Jemen. 
Var det slutar går inte att veta. Tunisien är ett litet land med 10 miljoner invånare, och inte ens där är det givet vilken 
karaktär ett framtida styre får. Egypten, med över 80 miljoner människor, skulle vara så mycket viktigare för ett 
demokratiskt genombrott i arabvärlden. Sannolikt är också förtryckarnas motståndskraft större. 
Egyptens president Hosni Mubarak har styrt i 30 år, med ett nationellt undantagstillstånd i botten. Små tandlösa 
oppositionspartier har tolererats, men i valet i december fann Mubaraks parti det lämpligt att öka sin röstandel från 
75 till 95 procent. Det islamistiska Muslimska brödraskapet är förbjudet, och verkliga dissidenter kastas i fängelse 
och torteras. I presidentvalet i september hade Mubarak säkert tänkt vinna igen, alternativt lämna över tronen till sin 
son Gamal. Ärvda presidentposter har blivit en allt vanligare tradition i arabländerna. 
Precis som i Tunisien är explosionen i Egypten en självantändning, inget organiserat uppror. Två tredjedelar av 
egyptierna är under 30 år, men de ungas väg framåt blockeras av gamla eliter, in-effektivitet och korruption. 40 
procent av landets befolkning lever på under 15 kronor om dagen, de som har råd att skaffa utbildning får inget jobb 
i alla fall. 
Spontaniteten är både resningens styrka och svaghet. Regimen hade svårt att förutse utvecklingen, men oppositionen 
saknar riktning och ledare. Muhammad ElBaradei, FN:s atomenergiorgan IAEA:s förre chef, har återvänt till Kairo 
och ska ha satts i husarrest. Men vilket stöd han har är högst oklart. 
Arabvärldens, och därmed islams, rykte i västvärlden har skadats av dess oförmåga att skapa demokratiska 
samhällen. Det har dock knappast med islam att göra: Turkiet och Indonesien är exempel på stora muslimska länder 
där folkstyret fungerar hyggligt. 
Å andra sidan har USA och Europa aldrig gjort tillräckligt för att uppmuntra och stödja en demokratisk utveckling i 
Mellanöstern och Nordafrika. Tvärtom: det som skorrat mest i det amerikanska uppträdandet är att man stagat upp 
alla möjliga arabiska diktatorer. 
President Barack Obama nämnde Tunisien men inte Egypten i sitt stora tal i veckan. Utrikesminister Hillary 
Clinton har både kritiserat auktoritära regimer i allmänhet och talat om Egypten som en stabil allierad. Må så vara 
att Bushadministrationens offentliga kritik av Mubarak inte gav några synliga resultat, men någon måtta får det vara 
på hyckleriet. 
EU har också samarbetat med autokraterna i Nordafrika, en till synes bekväm bastion mot islamistisk terror och 
illegal invandring. Efter Tunisien har ett nymornat intresse för demokrati väckts. 
Det är vår skyldighet att såväl politiskt som ekonomiskt stödja en demokratisering. Kan vi säga till Kina att 
mänskliga rättigheter och frihet är universella värden måste vi också kunna säga det till arabvärldens despoter. Även 
om islamistiska extremister oroande ofta skymtar i bakgrunden. 
 
DN 29/1 2011 
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En demokrati  
som granne 
Korruption, inkompetens och despoti. Så skrivs den tragiska berättelsen om arabvärlden, och det är också 
berättelsen om president Ben Alis 23 år som härskare i Tunisien. Demokratin vinner mark, men inte i Mellanöstern. 
När protesterna startade för en månad sedan var det knappast någon som kunde förutse att Tunisien i dag skulle stå 
på randen till det som kan vara ett demokratiskt genombrott. I så fall ett exempel för många, många andra. 
Just den tanken skickar nu chockvågor genom en del arabiska huvudstäder. Men frågan är om den inte 
också skapar oro på närmare håll. Västvärldens förhållande till demokrati och despoti i arabvärlden är 
nämligen inte entydigt.  
 
När president Ben Ali år 2004 lät sig omväljas, med 94 procent av rösterna, deltog Kristdemokraternas Alf Svensson 
som entusiastisk valobservatör. Speciellt positiv var Svensson till att Ben Ali ”mäktat hålla islamistiska 
fundamentalister på mattan”. 
I dag återvänder oppositionsledare – också islamister – till Tunis, medan Svenssons vän gömmer sig i Saudiarabien. 
 
Den förre partiledarens insatser som valobservatör framstod som en pinsamhet redan från början. Ändå är 
Svensson inte ensam. I samband med valet i Algeriet 1991, som islamisterna var på väg att vinna, accepterade 
västvärlden villigt att militären grep makten. Och när Hamas i början av 2006 stod som segrare efter valet i Palestina 
beslutade USA och Europa att isolera de folkvalda. 
I dag pekar ingenting mot en islamistisk utveckling av den tunisiska revolutionen. Det spöket fungerar inte. Just 
därför blir det ett test, också för västvärlden. 
Är vi beredda att acceptera demokrati i Mellanöstern, även om den kan bli en besvärligare granne än en lagom 
korrupt despot? 
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Historisk chans för arabvärlden 
Hosni Mubarak hävdar att han inte sitter kvar för att han vill utan för att han måste. Annars blir det kaos. 
Under gårdagen blev det ännu tydligare hur befängd den försvarslinjen är. På Tahrir-torget i Egypten, som 
demonstranterna behärskar, rådde ett värdigt lugn. 
Trots all terror som regimen har släppt lös de senaste dagarna, samlades miljontals människor från alla 
samhällsklasser och religioner för att stå upp för sin frihet. I Alexandria bildade kristna egyptier en skyddande, 
mänsklig mur kring muslimer som bad sin fredagsbön. 
Utanför Tahrirtorget, i Mubaraks Egypten, härskade våld och rädsla. Det var "två olika atmosfärer" berättade ett 
vittne för Al-Jazeera. 
Ju längre Mubarak sitter kvar, desto farligare blir Egypten. Först när demonstranternas mest grundläggande krav har 
tillmötesgåtts kan något slags lugn infinna sig. Men det är samtidigt då den stora utmaningen börjar. 
 
Kommunismens fall 1989 är tyvärr inte arketypen för en revolution. Regeln är snarare att revolutioner leder till stor 
blodsspillan men liten frihet. Egypten har ingen tradition av demokrati, däremot många maktspelare som är 
välutbildade i despotins konst. 
Men även om Egyptens framtid är extremt oviss, har ett fönster öppnats mot en demokratisk utveckling. Folket vill 
ha frihet, och har skaffat sig makt. Efter den senaste veckans protester kan ingen makthavare ignorera folkviljan. 
Dessutom är Egypten en framstående kulturnation, med ett stort antal högutbildade medborgare som är väl lämpade 
att bygga en demokrati. 
Det första som krävs för en någorlunda smidig övergång från Mubarak till demokrati är en övergångsregering som 
är acceptabel för militären, och som samtidigt ger de olika oppositionella grupperna inflytande. 
Med tanke på att Mubaraks parti har monopoliserat makten de senaste 30 åren kan en sådan regering tyvärr knappast 
vara fri från kollaboratörer. Men så länge folkmassorna håller trycket uppe får dessa svårt att stjäla makten, eller 
förfuska den politiska processen. Därför måste omvärlden sätta hela sin tyngd bakom det egyptiska folkets krav. 
USA och EU har hittills varit förbluffande handfallna, även om Hillary Clinton i torsdags talade befriande tydligt 
om regimens ansvar för det besinningslösa våldet. Nu hänger allt på att egyptiernas frihet sätts framför alla andra 
intressen. 
 
Det här är en historisk chans för hela Mellanöstern. Egypten är regionens kulturella och politiska stormakt. Det 
som uppstår i Kairo, sprider sig i regel snabbt till grannländerna. Den sortens autokratiska regimer som folken nu 
reser sig emot i arabvärlden härrör ideologiskt från Gamal Abdel Nassers styre av Egypten på 60-talet. Ett fritt 
Egypten skulle kunna sätta en ny standard för arabiskt maktutövande. 

 
 


