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ABSTRACT 

The idea to this bachelor thesis was born after carefully following the coverage of Johan 

Persson and Martin Schibbye in Swedish media during their imprisonment in Ethiopia from 

June 2011 to September 2012.  
 

Based on our interest we designed two questions to answer throughout the thesis. These are: 

(1) How are Johan Persson and Martin Schibbye portrayed as journalists in the discussion 

about them that has taken place in Swedish media? 

(2) How is the journalistic profession described in the discussion about Johan Persson and 

Martin Schibbye in Swedish media? 

 

To answer these questions we decided to analyse texts that can be defined as the genre of 

opinion journalism, which all came from Swedish printed media. We have chosen 16 texts to 

analyse which show the variety of ways to write about Persson and Schibbye in the chosen 

genre during the chosen period of time. Opinion journalism is what newspapers use to attract 

readers, as they want to supplement the news coverage with comments and analysis from 

“experts”.  

 

Persson and Schibbye were imprisoned in Ethiopia in June of 2011, and weren’t released until 

15 months later, in September of 2012.  

 

To analyse our material we have amongst others used theories regarding social 

constructionism, representation, discourse, the journalistic identity and the journalistic ideals 

that exist in Swedish society. The method chosen to carry through our analysis is a critical 

discourse analysis, according to Norman Faircloughs theory and his three dimensional model 

concerning text, the discourse practice and the social practice.  
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The results that came from our analysis is that Persson and Schibbye is portrayed in three 

ways; as journalistic heroes, victims and/or crooks. In those examples that portray Persson 

and Schibbye as heroes, it is not only them that are praised, but also journalism as a 

profession and the journalistic assignment. This is also true regarding the texts that portay 

Schibbye as a crook, since it is Schibbyes earlier engagement in communistic politics that is 

criticised, not the journalistic profession itself. Persson and Schibbye are also portrayed as 

victims of the Ethiopian government and abuse of power. 
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1. INLEDNING 

Vi har båda följt rapporteringen kring de svenska journalisterna Johan Persson och Martin 

Schibbye under deras tid som fängslade i Etiopien. Vi fann fallet intressant då vi båda är 

journaliststudenter och på så sätt kunde relatera till deras journalistiska roll. Vi har även ett 

intresse för mänskliga rättigheter, vilket enligt vår uppfattning Etiopien inte är känt för att 

upprätthålla. Att två svenska journalister fängslats i ett land som detta gjorde att vi drog 

paralleller till Dawit Isaak och det faktum att han suttit fängslad i Eritrea under väldigt lång 

tid.  

 

Denna uppsats är därmed sprungen ur en fascination för fallet Persson och Schibbye. Vi 

tyckte oss se en skillnad i hur det rapporteras kring fängslade svenskar utomlands. Vi 

funderade över det faktum att det skrevs så pass mycket om Persson och Schibbyes 

fängslande, deras tid i fängelset och till slut deras frisläppning och om anledningen till detta 

kunde vara att de är journalister.  

 

Vi var dessutom intresserade av hur journalister skriver om journalister. Intresset väcktes 

under det första året av vår journalistutbildning, parallellt med att vår kunskap i 

journalistikvetenskapen ökade. Vad får det för konsekvenser att journalister även ska granska 

varandra? Vi funderade också kring om det reflekterades över detta faktum i medierna och 

hur den eventuella diskussionen i sådana fall såg ut. 

  

En annan fråga vi ställde oss handlar om den journalistiska professionen. Då det inte behövs 

någon journalistexamen kan vem som helst kalla sig journalist. Vi undrade hur den 

journalistiska professionen framställs av journalister i medierna. Hur ska en journalist bete sig 

och arbeta för att accepteras som en “bra” journalist av andra journalister? Fanns denna 

diskussion över huvud taget i medierna? Om så är fallet, på vilket sätt? 

 

För att inrikta oss på ett fåtal av våra intresseområden har vi valt att fokusera på hur Persson 

och Schibbye framställts i medierna samt hur journalistiska texter framställer den 

journalistiska professionen. 
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Det som började som en fascination har resulterat i 82 910 antal tecken om hur de svenska 

journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye framställts i de svenska medierna under 

och efter deras tid som fängslade i Etiopien. 

1.1   SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur mediediskussionen kring de svenska 

journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye sett ut under och efter den tid de suttit 

fängslade i Addis Abeba, Etiopien. Vi vill undersöka hur svenska ledar- och debattexter har 

hanterat det faktum att Johan Persson och Martin Schibbye är journalister. 

1.2   FRÅGESTÄLLNINGAR 

(1) Hur konstrueras Johan Persson och Martin Schibbye som journalister i mediediskussionen 

kring dem? 

  

(2) Hur beskrivs den journalistiska professionen i mediediskussionen kring Johan Persson och 

Martin Schibbye? 

1.3 MATERIAL OCH AVGRÄNSNING 

Materialet som ligger till grund för undersökningen är hämtat från en sökning på 

Mediearkivet. Då vi ämnar undersöka hur diskussionen kring Persson och Schibbye sett ut i 

medierna har vi valt att endast undersöka nyhetsgenren åsiktstexter. Därigenom utesluts 

regelrätt nyhetsrapportering då diskussionen inte existerar i dessa texter. Åsiktstexter 

definierar vi som de texter där journalisten låter sin text präglas av sina egna åsikter. Det 

handlar således om ledare, krönikor, kolumner etcetera.  

 

Tidsperioden vi valt att hämta material från är 2011-07-01, vilket är dagen efter att Persson 

och Schibbye tillfångatogs i Ogaden, Etiopien, till 2012-09-28, vilket är två veckor efter det 

att Persson och Schibbye kom hem till Sverige. 
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2. BAKGRUND 

I DETTA KAPITEL TAR VI UPP INFORMATION KRING FÄNGSLADE JOURNALISTER I 

VÄRLDEN SAMT GÅR IGENOM VAD SOM HÄNDE NÄR PERSSON OCH SCHIBBYE 

FÄNGSLADES I ETIOPIEN. VI DISKUTERAR ÄVEN KRING OPINIONSJOURNALISTIK I 

SVERIGE SAMT VAD DENNA KAN TÄNKAS HA FÖR MAKT. 

2.1 FÄNGSLADE JOURNALISTER I VÄRLDEN 

I slutet av 2011 fanns det 179 fängslade journalister i världen, det högsta på 15 år, enligt en 

rapport från Comitee to Protect Journalists. Iran, Eritrea och Kina var de länder som hade 

flest fängslade journalister; 42 respektive 28 och 27 journalister. I Etiopien fanns i december 

2011 7 stycken fängslade journalister, bland andra Johan Persson och Martin Schibbye 

(Comittee to Protect Journalists, 2011). 

2.2 JOHAN PERSSON OCH MARTIN SCHIBBYES 

FÄNGSLADE OCH BENÅDADE 

Johan Persson och Martin Schibbye fängslades 30 juni 2011 efter att ha misstänkts för att 

olagligt ha tagit sig in i Ogadenprovinsen i Etiopien tillsammans med gerillagruppen Ogaden 

National Liberation Front, ONLF (Commitee to Protect Journalists, 2011). Enligt ett 

reportage i nyhetsmagasinet Fokus tog sig Persson och Schibbye in i Ogadenprovinsen för att 

undersöka vad som pågick i området samt vad som var på väg att hända. De hade hört från 

människorättsorganisationer att lägen i konfliktområden förvärras så snart oljebolag påbörjat 

sin verksamhet i ett område och flyktingar från Ogaden hade berättat om systematisk tortyr. 

Africa Oil, som är Lundinkontrollerat och därmed har en koppling till Sverige, hade vid 

tidpunkten då reportaget skrevs ännu inte börjat med provborrningar i Ogadenprovisen. Enligt 

Persson och Schibbyes kollega Anna Roxvall var deras syfte med uppdraget att varna för vad 

som var på väg att hända i området (Strömberg 2012:12). Kort efter fängslandet släpptes en 

film där Johan Persson syns med vapen, en film som användes som bevis när journalisterna 

senare anklagas för att vara medbrottslingar till terrorism. Vissa delar av denna film verkade 

vara filmade av journalisterna själva, exempelvis klipp som visar när de fotar och intervjuar 
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människor i flyktingläger. Martin Schibbye hördes i denna video säga att de kom till Ogaden 

för att göra intervjuer med ONLF. Efter frisläppandet har det kommit till allmän kännedom att 

Schibbye var regisserad av Etiopiens säkerhetsstyrka i detta uttalande (Commitee to Protect 

Journalists, 2011).  

 

Persson och Schibbye satt fängslade i 68 dagar innan rättegången började den sjätte 

september 2011. Utan att deras advokater var närvarande åtalades de för terrorism och för att 

olagligt ha tagit sig in i Ogaden. Etiopiens premiärminister sa i en intervju med norska 

Aftenposten att Persson och Schibbye ”åtminstone är terroristorganisationens budbärare. De är 

inte journalister”. Han hänvisade i detta uttalande till ovannämnda film och påpekade även att 

det finns videoklipp som visar att journalisterna tränar med gerillagruppen ONLF (Commitee 

to Protect Journalists, 2011). 

  

Persson och Schibbye nekade i oktober till att de varit involverade i terroristaktiviteter, men 

de erkände att de tagit sig in i Ogaden olagligt. De dömdes på båda åtalspunkterna i december 

2011 till 11 års fängelse (Commitee to Protect Journalists, 2011). 

  

Persson och Schibbye valde att inte överklaga domen, utan bestämde sig för att istället be om 

nåd och de släpptes i samband med det etiopiska nyåret den 10 september 2012 (Omvärlden, 

2012). 

2.3 OPINIONSJOURNALISTIK 

Idag är nyheter så lättillgängliga att man kan se dem som en fri vara, någonting som går att få 

tag på var som helst när som helst. Det är tillgängligt via internet, köptidningar och 

gratistidningar. Många chefredaktörer menar att det är kommentarer, analyser och 

kvalificerade åsikter; åsiktstexter, alltså opinionsjournalistik som lockar läsare att betala för 

sina nyheter. Opinionsbildande texter är ett sätt för medier att skapa sig en identitet, att skilja 

ut sig från sina konkurrenter (Nordenson 2008:11f). 

  

Ett annat skäl till att opinionsjournalistiken som genre växer är att Sveriges tidigare så starka 

partipress försvagas allt mer. Redaktionerna får därmed större spelrum att själva ta ställning i 

olika sakfrågor (Nordenson 2008:12) 
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2.3.1 OPINIONSJOURNALISTIKENS MAKT 

Att mäta hur stor makt opinionsjournalistiken har är näst intill omöjligt, då det inte går att 

sortera bland alla faktorer som påverkar människor i deras beslutsfattande eller då de bildar 

sig en åsikt. Forskningen kring mediers makt har utvecklats från 1940-talets teori om att 

mediernas innehåll gick in direkt i huvudet på publiken till dagens rådande syn om att 

mediernas påverkan är mycket mer komplex än så och att den inte låter sig förklaras av enkla 

modeller. Då människor skaffar sig kunskap och information från många olika håll är det 

omöjligt att sålla ut vilken kunskap som kommer just från opinionsjournalistiken (Nordenson 

2008:21f). 

 

Utöver detta är det även viktigt att förstå att det är skillnad mellan påverkan på lång och kort 

sikt. En enstaka ledare (åsiktstext) i en tidning om ett specifikt ämne medför förmodligen 

ingen större åsiktsförändring, medan flera ledare som berör samma ämne på lång sikt kan 

påverka den allmänna opinionen (Nordenson 2008:21). 

  

Även om forskare inte kan säga någonting konkret om hur opinionsjournalistiken påverkar sin 

publik är det självklart att publiken påverkas. En känd kolumnist som skriver för en tidning 

med stor upplaga påverkar människors åsiktsinriktningar. Politiker läser kontinuerligt 

tidningars ledare, vilket gör att opinionsjournalister är en viktig del av det offentliga samtalet, 

för vilket de också är med och sätter dagordningen. Detta för med sig ett krav, och ansvar, på 

etik. Även i opinionsjournalistiken gäller de pressetiska regler som gäller för 

nyhetsjournalistiken, såsom till exempel att ge korrekta nyheter, höra båda sidor och vara 

försiktig med namn- och bildpublicering (Häger 2009:268f; Nordenson 2008:22ff).  

 

3. TEORETISK RAM & TIDIGARE 

FORSKNING 

I DETTA KAPITEL TAR VI UPP DEN TEORETISKA RAM SOM LIGGER TILL GRUND FÖR VÅR 

ANALYS. VI INLEDER MED ATT PRESENTERA SOCIALKONSTRUKTIONISM, 

REPRESENTATION OCH DISKURS FÖR ATT SEDAN GÅ VIDARE TILL 

IDENTITETSBEGREPPET, DEN JOURNALISTISKA IDENTITETEN OCH DEN JOURNALISTISKA 

YRKESROLLEN.  
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3.1 SOCIALKONSTRUKTIONISM, 

REPRESENTATION OCH DISKURS 

Socialkonstruktionismen söker svar på hur den sociala kontexten påverkar vår kunskap. En 

utgångspunkt är att vi får kunskap genom språkliga begrepp och att språket är en social 

företeelse. Vår kunskap är därmed socialt konstruerad (Barlebo Wennerberg 2001:29f). 

Länken mellan konceptet och språket kan analyseras utifrån teorier om representation. För att 

kommunicera med varandra använder vi oss av språk, vilka symboliserar objekt, människor, 

händelser och abstrakta idéer (Hall 1997:17). Mening om dessa begrepp skapas inom språket, 

genom två olika representationssystem. Det första systemet är det där vi skapar en idé av vad 

olika objekt, händelser, människor och begrepp är. När vi har en idé om exempelvis ett 

föremål kan vi säga att vi vet dess ”mening”, vad det betyder. Denna mening kan dock inte 

kommuniceras utan det andra representationssystemet, språket (Hall 1997:28f). Även 

diskursteorin fokuserar på språket och definierar begreppet diskurs som “språkbruk såsom 

social praktik” (cit. Winther Jørgensen & Phillips 1999:72) eller “som ett sätt att tala som ger 

betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv” (cit. Winther Jørgensen & Phillips 

1999:72). Beroende på vilken diskurs man agerar inom, ges olika mening till de begrepp som 

representationen ger mening åt.  

 

För att koppla ihop socialkonstruktionism, representation och diskursteori kan man säga att 

verkligheten framställs ur ett visst perspektiv genom det system av representationer som 

diskurs är. Detta då verkligheten genom perspektivet är socialt skapad, i enlighet med med 

socialkonstruktionismen. Diskursteorin menar att språk och språkanvändning inte är ett 

neutralt instrument för kommunikation och att det inte representerar en given verklighet . Hur 

vi använder språket påverkas av den sociala kontexten och därmed av vår kunskap. Den 

tidsanda som råder i samhället för tillfället påverkar vår kunskap (Barlebo Wennerberg 

2001:29f). Att använda språk är således en social aktivitet som formas i en social kontext. 

Däremot har språket en formande dimension, där sociala fenomen som exempelvis identiteter 

och relationer formas av och genom språket och det är genom representationen som länken 

mellan konceptet och språket möjliggörs och därmed dessa sociala fenomen kan formas. 

Språket är därmed en viktig grund för hur vi tänker och vad vi gör. Det är exempelvis 

meningslöst att diskutera förtryck om begreppet saknar mening (Bergström & Boréus 

2012:378; Hall 1997:17). 
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3.2 IDENTITET 

Joel Charon definierar en identitet som ”where one is situates in relation to others, who one 

tells the self who one is, and in his or her actions, the name one tries to communicate to 

others” (Charon 1998:87). 

  

Identitet består å ena sidan av en personlig identitet, vilken innefattar hur en person uppfattar 

och definierar sig själv utifrån sina egna erfarenheter, å andra sidan en social identitet, vilken 

definieras som det sätt en individ uppfattar och definierar sig själv utifrån ett socialt 

sammanhang, exempelvis genom identifikation med olika sociala kategorier (Haslam 

2004:21). En social kategori kan definieras som ”en klass vars egenskaper och 

sammansättning bestäms av den som definierar kategorin /…/ en kategori skiljer sig därför 

ifrån en grupp, vilken definieras genom hur medlemmars inbördes relationer ser ut” (Jenkins 

2008:104). Dessa sociala kategorier kan exempelvis vara kön, ålder, klasstillhörighet etc. En 

individ kan tillhöra flera sociala kategorier samtidigt, då de nödvändigtvis inte utesluter 

varandra (Haslam 2004:30). 

  

3.2.1 YRKESIDENTITET 

Yrkesidentitet kan definieras som ”en social identitet beroende av yrkestillhörighet och 

medförande ett antal yrkesideal i olika kombinationer” (Wiik 2010:204). Detta säger även 

Marie Aurell i sin forskning då yrkesidentitet skapas i relation till andra sociala kategorier. 

Yrkesidentitet innefattar hur en individ konstruerar en identitet utifrån sitt yrke och sin 

yrkesroll, hur denne uppfattar sig själv i relation till sitt yrke (Aurell 2001). Då organisationer 

och arbetssituationer är sociala sammanhang bör yrkesidentiteten ses som en social identitet 

(Aurell 2001:14). 

 

Varje social kategori, som beskrivits ovan, kan även brytas ned i ytterligare kategorier, genom 

att fokusera på olika abstraktionsnivåer inom dem (Haslam 2004:30f). Exempelvis kan man 

bryta ned kategorin journalist i de mer konkreta kategorierna grävande journalist, 

nöjesjournalist, sportjournalist och så vidare. Beroende av vilken social kontext en individ 

befinner sig i har de olika kategorierna på de olika abstraktionsnivåerna olika relevans för 

identiteten (Haslam 2004:31). Att identifiera sig med sociala kategorier bygger på att man 
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upplever likheter med andra inom samma kategori, men även på hur man upplever olikheter 

med andra sociala kategorier (Haslam 2004:30). Identitet skapas således genom de kategorier 

vi identifierar oss med, men även utifrån de kategorier vi distanserar oss ifrån. 

  

3.2.2 DEN JOURNALISTISKA IDENTITETEN 

 Jenny Wiik har studerat den journalistiska identiteten och menar att det finns fyra 

dimensioner av ideal som tillsammans ger den journalistiska yrkesidentiteten substans. 

1.     Den professionella identitetens bas 

Denna dimension inkluderar tre ideal som majoriteten journalister anser är mycket viktiga; 

granska, förklara och låta opinioner komma fram. Dessa ideal har över tid vuxit sig starkare. 

2.     Starkare liberala ideal 

Denna dimension belyses genom idealen objektivitet, neutralitet och spegling. Objektivitet 

och neutralitet som ideal har stärkts över tid och kan anknytas till opartiskhet, ett ideal som 

alltid varit viktigt för att behålla legitimitet i det journalistiska yrket. 

3.     Tudelad publikorientering 

Förhållningssättet en journalist har till sin publik analyseras utifrån tre yrkesideal; att 

stimulera nya idéer och tankar, att ge människor upplevelser samt att erbjuda förströelse. 

Publikorienteringen kan ta sig an två olika former; å ena sidan professionellt orienterad, å 

andra sidan kommersiellt orienterad. Den förstnämnda anses legitim och får större acceptans 

än den sistnämnda. 

4.     Förändrat förhållningssätt till den offentliga sfären 

Denna dimension fokuserar på den offentliga sfären och möjligheten att lyfta fram de 

journalistiska idealen för att påverka den allmänna opinionen. 

(Wiik 2010:205f). 

  

Under större delen av 1900-talet präglades journalistyrket av en professionalisering. Från 

1940-talet och framåt har yrket fått mer status och idag tillhör journalister samhällets elit då 

majoriteten har akademisk utbildning (Nygren 2008:11ff). 

  

För att avgöra om en verksamhet är att betrakta som en profession eller ej kan man titta på ett 

antal kriterier som den amerikanska professionsforskningen tagit fram. De menar att 

professionella verksamheter har 
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(1)  ett kunskapsmonopol som ger gruppen en särställning 

(2)  makten över sitt arbete 

(3)  en särskild etik som regleras genom yrkesregler och intern granskning 

(4)  yrkesorganisationer (Nygren 2008:13, cit. efter Torstendahl 1989) 

Till detta kommer även en altruism, en vilja att arbeta för de allmännas bästa. Att tillhöra en 

profession innebär att man arbetar mot mål högre än de inom företaget. Den professionelle 

ska även stå för neutralitet i arbetet (Nygren 2008:13). 

 

Wiik menar att den professionella yrkesidentiteten har stärkts över tid. Hennes forskning visar 

att de tre ideal som nämnts i den första dimensionen är viktiga uppgifter. Dessa ideal har vuxit 

sig starkare. Wiiks forskning pekar även på att idealen objektivitet och neutralitet har stärkts, 

men att speglingsidealet parallellt med detta har tappat mark. Hon menar att speglingsidealet 

är en urmodig journalistroll som få journalister vill kännas vid idag. Journalister tar även mer 

och mer avstånd från förhållningssättet till publiken som säger att en journalist ska erbjuda sin 

publik förströelse. Hon tror att detta beror på att begreppet ”förströelse” ofta förknippas med 

lättsam, underhållande, så kallad kommersiell journalistik. Wiik menar sist och slutligen att 

vad gäller journalisten i relation till politik och allmän opinion vill denne helst stå utanför. 

Hon tror att detta beror på att journalisternas roll i den offentliga sfären blivit allt mer 

komplicerad och ett sätt att hantera detta är att dra sig undan (Wiik 2010:205f). 

3.2.3 DEN JOURNALISTISKA YRKESROLLEN 

Journalistikens historiska utveckling i demokratier kan beskrivas som framväxten av en 

professionell identitet, som gör anspråk på en exklusiv roll och status i samhället. Detta 

baseras på och försvaras av deras ideologi. Den journalistiska identiteten kan beskrivas som 

en yrkesidentitet, en roll, som journalister träder in i när denna utövar sitt yrke. Det är 

yrkesidentiteten som styr och motiverar journalisten. Den påverkar även hur omvärlden ser på 

journalisten samt ger status (Deuze 2005:442). 

  

Den sociala sammansättningen hos journalistkåren i Sverige avviker från den hos 

allmänheten. Journalister är i allmänhet mer högutbildade än genomsnittssvensken och 

majoriteten av Sveriges journalister står politiskt till vänster (Nygren 2008:93) 
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En yrkesroll kan vara både objektiv och subjektiv. Den subjektiva definitionen handlar om 

hur journalisten själv uppfattar sin roll, samt om identitet och olika subjektiva drivkrafter. 

Den objektiva yrkesrollen handlar å andra sidan om det som kan studeras utifrån av andra, 

exempelvis arbetsinnehåll och utbildning (Nygren 2008:21).  

  

En roll kan beskrivas utifrån förhållandet mellan en position (de formella tillkännagivanden 

som finns på att någon är något, exempelvis kvinna, man, polis etcetera), en roll (utgörs av de 

förväntningar och normer omgivningen har på positionen) och ett rollbeteende 

(rollinnehavarens agerande inom ramen för sin roll) (Angelöw & Jonsson 2000:32).  

  

Journalistrollen kan definieras som ”en socialt betingad uppsättning av yrkesmässig 

standard/yrkesetiska normer och sociala handlingsmönster som över tid skapar en kollektiv 

identitet” (Nygren 2008:53b; cit. efter Ottosen 2004:21). Denna yrkesroll definieras i 

kombinationen mellan marknadskrafternas yttre förutsättningar och journalisternas egna 

subjektiva strävan efter en kollektiv yrkesmässig gemenskap (Nygren&Carlsson 2008:53). 

  

Den journalistiska yrkesrollen skulle kunna delas upp i ett antal olika nivåer. Den 

grundläggande nivån är journalistens plats i den dagliga produktionen. Detta innefattar 

arbetsinnehåll och teknikanvändning, vad journalisterna förväntas producera för att fylla 

mediet med innehåll. På denna nivå formas yrkesroll och identitet i relation till andra 

yrkesgrupper i medieföretaget. Den andra nivån är de normer och rutiner som, genom det 

dagliga arbetet, växer fram. Detta gäller både medvetna och omedvetna rutiner. Den tredje 

nivån handlar om de medvetna ideal och värderingar som journalister har och som de 

använder när de ska diskutera sitt arbete. Dessa ideal kan ses ge en mening åt arbetet och det 

är även genom dessa som en så kallad altruism skapas, någonting som är viktigt i varje 

profession. De tre nivåerna påverkar och påverkas av varandra (Nygren 2008: 23a). 

3.3 JOURNALISTIKENS NORMER OCH 

VÄRDERINGAR 

Journalistyrket hålls bland annat samman av de värderingar och normer som finns. Dessa 

sammanfattar vad en journalist är och vad denne bör och inte bör göra. Det handlar inte 
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endast om de uttalade normer och värderingar som finns, utan även de som ”sitter i väggarna” 

på redaktionerna. Dessa styr i sin tur de många dagliga besluten en journalist tar och då även 

vilket medieinnehåll som når läsarna. Att vara en kritisk granskare av samhällets makthavare 

ses som ett av de starkaste journalistiska idealen (Nygren 2008:108). 

  

Viktiga grundtankar inom journalistiken är att en journalist ska kunna bistå allmänheten med 

information så att den i sin tur kan utöva de demokratiska rättigheter de har. En journalist ska 

även bistå med information som är sann, den ska vara lojal mot medborgarna, vara 

självständig inför makten samt vara ett forum för bland annat kritik (Kovach & Rosenstiel 

2007:5f). 

  

Det finns även ännu ett kriterium för vad en journalist bör sträva efter; objektivitet. Detta är 

ett problematiskt begrepp, då man kan påstå att detta inte finns. Man kan däremot tala om att 

journalister bör förmedla sanningen. Inom journalistiken bör man förmedla korrekt fakta, 

trots att det kan vara svårt att vara objektiv fullt ut (Kovach & Rosenstiel 2007:37). Denna 

strävan efter att förmedla sanningen kan möjligen utmanas av den strävan efter effektivitet 

och snabb publicering som finns idag (Kovach & Rosenstiel 2007:43). 

 

4. METOD 

I DETTA KAPITEL TAR VI FÖRST UPP TEORIER KRING DEN VALDA ANALYSEN, FÖR ATT 

SEDAN GÅ IN PÅ DEN KRITISKA DISKURSANALYSENS ANALYSVERKTYG OCH VAD DESSA 

INNEBÄR. VI FÖRKLARAR ÄVEN HUR VI TÄNKT RESONERAT DÅ VI GJORT VÅRT 

STRATEGISKA URVAL FÖR ATT SEDAN AVSLUTA MED METODKRITIK OCH 

FORSKNINGSETIK.  

 

4.1 KRITISK DISKURSANALYS 

Då vi vill undersöka hur Johan Perssons och Martin Schibbyes yrkesroll som journalister 

konstrueras i rapporteringen om dem så har vi valt att göra en kritisk diskursanalys. Vi har 

valt att analysera utifrån Norman Faircloughs tredimensionella modell då den lägger stor vikt 

vid vad som i detalj skrivits samtidigt som texten sätts in i en större, sociokulturellt praktik 
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(Fairclough 1995:57ff). Detta går väl ihop med Faircloughs syn på verkligheten som en social 

konstruktion, en form av kunskap (Fairclough 1995:18). 

  

Genom att utgå från en kritisk diskursanalys är syftet inte att sortera artiklarna utifrån 

huruvida deras sätt att skriva om världen är korrekt eller inte, utan det är diskursen i sig som 

är föremål för analysen. Vi kommer att arbeta med vad det är som konkret skrivits i texterna, 

se till mönster och vilka sociala konsekvenser de olika diskursiva framställningarna får 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000:28). 

 

Samhällskritik och vetenskap förenas inom den kritiska diskursanalysen, då meningsskapande 

i tal, skrift och bilder, ses som diskurs. Med diskurs menas att texter inte bara är ord, utan 

även en del av olika situationer, institutioner och “osynliga” strukturer i samhället. I en 

diskursanalys måste man gräva fram olika betingelser under vilka texten har kommit till 

(Berglez 2010:266f). 

  

De diskursanalytiska angreppssätten hävdar att vårt tillträde till verkligheten alltid går genom 

språket. Genom språket skapar vi representationer av verkligheten och dessa är inte endast 

speglingar av en redan existerande verklighet, utan dessa representationer bidrar till att skapa 

denna verklighet. Den fysiska världen får således endast betydelse genom diskurs (Winther 

Jørgensen & Phillips 1999:15). 

  

Fairclough definierar ideologi som ”betydelse i maktens tjänst” (Fairclough 1995:14). Han 

menar även att ideologier skapas i samhällen där det existerar dominansrelationer på grundval 

av bland annat klass och kön. Om man ser till denna definition av ideologi kan diskurser vara 

mer eller mindre ideologiska. Det är de ideologiska diskurserna som upprätthåller eller 

förändrar maktrelationer i samhället (Winther Jørgensen 1999:79). Diskurser bidrar till att 

konstruera sociala identiteter och relationer samt kunskaps- och betydelsesystem (Winther 

Jørgensen & Phillips 1999:73). 

 

I Faircloughs modell för kritisk diskursanalys är en av de tre delarna “text”. Här ser man till 

textens uppbyggnad och man undersöker de formella dragen i texten. Dessa drag är vad som 

konstruerar diskurser och genrer lingvistiskt (Winther Jørgensen & Phillips 1999:75). 
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En annan av de tre delarna i Faircloughs modell är den diskursiva praktiken som fokuserar på 

produktions- och konsumtionsvillkor. Detta kan analyseras utifrån flera vinklar, exempelvis 

ur en lingvistisk synpunkt då texternas diskurser analyseras samt vilka andra diskurser dessa 

bygger på (interdiskursivitet). Det bör även studeras hur texterna intertextuellt bygger på 

andra texter (Winther Jørgensen & Phillips 1999:85f). 

 

Den tredje delen i Faircloughs modell är den sociala praktiken där man fokuserar på 

relationerna mellan den diskursiva praktiken och diskursordningen, genom att diskutera kring 

vad den diskursiva praktiken ingår i för nät av diskurser samt hur de fördelas och regleras. 

Man ska sedan diskutera de ”delvis icke-diskursiva sociala och kulturella relationer och 

strukturer som skapar ramen för den diskursiva praktiken” (Winther Jørgensen & Phillips 

1999:90), exempelvis genom att diskutera de institutionella och ekonomiska betingelser för 

den aktuella diskursiva praktiken. Då det inte går att besvara dessa frågor endast med den 

kritiska diskursanalysen som grund, så som Fairclough definierar den, måste man ta hjälp 

andra relevanta teorier (Winther Jørgensen & Phillips 1999:90). I denna uppsats använder vi 

oss av socialkonstruktionismen och representation i ett försök att svara på dessa frågor. 

 

En viktig del i Faircloughs modell och tänkande kring denna är hans förhållningssätt till 

representation, identiteter och relationer. Fairclough menar att man ska utgå ifrån att varje del 

av varje text samtidigt representerar, skapar identiteter samt skapar relationer (Fairclough 

1995:5). Dessa delar belyser Fairclough genom att ha tre frågeställningar. I enlighet med 

termerna representation, identiteter och relationer har vi i vår undersökning valt följande 

frågor som utgångspunkt för att ta oss an materialet inför vår analys 

 

- Vilken bild av Johan Persson och Martin Schibbye förmedlas i texten? 

- Vilka identiteter skapas för de inblandade i texten? 

- Vilka relationer skapas mellan de inblandade (så som aktörer, reporter, läsare, expert)?  

 

Dessa frågor ämnas inte besvaras i analysen, utan är endast ett hjälpmedel för analysen 
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4.2 ANALYSENS METODOLOGISKA VERKTYG 

OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Faircloughs kritiska diskursanalys utgår alltså ifrån en modell med tre dimensioner; texten, 

den diskursiva praktiken samt den sociala praktiken. 

 

För att kartlägga hur diskurserna i texten förverkligas behöver man göra en detaljerad analys 

av textens egenskaper, exempelvis genom att titta på hur identiteter skapas. Detta genom att 

analysera hur författaren exempelvis framhäver sig själv, eller förminskar andra, för att 

förstärka sina argument. Även metaforer, något som beskrivs i termer av någonting det inte 

är, och grammatik är av intresse att studera. Vid analys av textens grammatik kan man 

exempelvis se till vilka ordval som gjorts, då dessa påverkar hur läsaren uppfattar texten. Man 

kan även se till hur händelser och processer förbinds (eller inte förbinds) med subjekt och 

objekt, så kallad transivitet. Detta undersöks för att kunna kartlägga vilka ideologiska 

konsekvenser som olika sätt att skriva en text kan få (Boréus & Bergström 2012:265; Winther 

Jørgensen & Phillips 1999:87). 

4.3 MATERIAL 

I vår materialsökning använde vi oss av Mediearkivet, en databas för artikelsök av majoriteten 

av svenska tryckta dagstidningar, tidsskrifter och affärspress. Vi använde oss av sökorden 

Persson AND Schibbye AND (journalist OR journalistik OR journalism) i sökningen i 

svenska tryckta texter på Mediearkivet. Sökperioden var från 2011-07-01, vilket är dagen 

efter att Johan Persson och Martin Schibbye tillfångatogs i Ogaden, Etiopien, till 2012-09-28, 

vilket är två veckor efter att Persson och Schibbye kom hem till Sverige. Anledningen till att 

vi valt denna tidsperiod är för att vi vill studera mediediskussionen kring dem under tiden de 

suttit fängslade, men även efter deras frisläppning och hemkomst. Vi anser att två veckor efter 

hemkomst är en tidsperiod stor nog för att även få med diskussionen som fortgick efter 

frisläppningen, vilken är relevant för vår undersökning. För att avgränsa oss har vi valt att 

endast studera svenska tryckta tidningar. Denna sökning gav ett resultat på 855 artiklar.  
 

Vi läste igenom alla artiklar och definierade dem utefter genre. Då vi vill analysera 

diskussionen kring Persson och Schibbye i medierna har vi valt att endast analysera genren 
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åsiktsjournalistik och därmed har ren nyhetsrapportering uteslutits. För att genrebestämma 

texterna utgick vi ifrån hur texterna skrivits, om författarens egna åsikter uttalas. Vi utgick 

även ifrån var i tidningen texten placerats, exempelvis på ledar- eller debattsidor. Vi 

eliminerade således alla texter som enligt ovan definition inte definieras som 

åsiktsjournalistik. Efter detta urval återstod ett material på 137 texter. Vi sorterade bort 19 av 

dessa texter, då de inte visade på diskussionen förd av journalister i medierna kring Persson 

och Schibbye, exempelvis läsarinsändare. Dessutom sorterades rena dubbletter (alltså 

cirkulärledare) bort.  

 

Det kvarvarande materialet, 118 texter, har vi läst igenom flertalet gånger, för att få en 

uppfattning om materialet som helhet och för att kunna se alla texter som ett material. Vi har 

därefter definierat alla olika sätt att skriva om Persson och Schibbye som används i det stora 

materialet på 118 texter. Vi har sedan valt ut 16 texter som visar på alla olika sätt att skriva 

om Persson och Schibbye. Genom att alla olika sätt att skriva om Persson och Schibbye i 

materialet på 118 texter finns representerade i det lilla urvalet på 16 texter är det lilla urvalet 

därmed representativt för det stora materialet på 118 texter. Vi anser att dessa 16 texter 

representerar hur det stora materialet på 118 texter ser ut. Genom ett strategiskt urval vill vi 

visa på de generella aspekter som finns i det stora materialet, då vi anser att dessa kan visa på 

väsentliga perspektiv i materialet som helhet (Esaiasson et al. 2012:159). 

 

Vi menar således att de 16 texter som ligger till grund för vår analys innefattar alla de 

diskurser som förekommer i det stora materialet, samt alla aspekter av händelsen och alla sätt 

som det under den valda perioden skrivits om fallet Persson och Schibbye. De 16 texter som 

ligger till grund för analysen är de texter som visar på hela bredden av det stora materialet.  

Texterna förtecknas i bilaga 1. 

4.4 METODKRITIK 

Mats Alvesson och Kaj Sköldberg presenterar i Tolkning och reflektion - vetenskapsfilosofi 

och kvalitativ metod en viss kritik mot metoden diskursanalys. Då språket har en begränsad 

kapacitet för att representera verkligheten, må vara den inre eller den yttre, blir det 

problematiskt om man utifrån en text och språket som använts för att producera texten 

försöker analysera verkligheten. Då språkets kapacitet är begränsad finns det risk för att man 

som forskare övertolkar och överanalyserar texterna. Alvesson och Sköldberg skriver dock att 
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diskursanalys även uppmuntrar till försiktighet när man ska analysera och därmed dra 

slutsatser från texter, således utan att begränsa sig och säga att diskursanalys inte alls kan vara 

fruktsamt (Alvesson & Sköldberg 2008:467ff). 

Även Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips redogör för kritik specifikt till 

Faircloughs kritiska diskursmetod. Denna kritik grundar sig i otydligheten gällande det 

diskursiva, det icke-diskursiva och konsekvenserna av att det inte finns tydliga skiljelinjer 

som detta kan ge, då det är otydligt var gränsen mellan diskursanalysen och analysen av den 

sociala praktiken går. Hur stor den sociala analysen ska vara och vilka sociologiska eller 

kulturella teorier man ska använda sig av är exempel på sådant som Fairclough inte berör och 

därmed lämnas detta öppet (Winther Jørgensen & Phillips 1999:93). 

  

Att förhålla sig kritiskt till sitt material och sin analys är av största vikt, särskilt då vi till viss 

del är en del av den kultur vi har för avsikt att granska samt har tidigare erfarenhet och 

kunskap i ämnet genom vår journalistutbildning som denna uppsats är en del av. Att bli 

“hemmablind”, att se vissa påståenden och uppfattningar som självklara gör annars att man 

lätt kan missa vitala delar i diskursanalysen. Det är just det självklara och “naturliga” som är 

intressant och som ska belysas, varför är vissa saker självklara när andra är det inte. Så genom 

att vara medveten om detta har vi lagt extra tyngd vid att ställa oss kritiska även till sådant 

som är självklart för att inte överskugga analysen (Svenning 2003:159; Winther Jørgensen & 

Phillips 2007:28). 

  

Med validitet menas att det vi ska undersöka också är det som undersöks. I en diskursanalys 

är validitet nödvändig och något som kan värderas genom att man ser till sammanhanget. 

Genom de analytiska påståenden som kommer med diskursanalysen så ges diskursen en form 

av sammanhang. Är det i detta något som inte stämmer in i redogörelsen är det inte heller 

troligt att andra kommer acceptera analysen och se den som trovärdig. Med detta menas att 

analysen kan ses som icke trovärdig om analytiska påståenden inte är relevanta för våra 

frågeställningar. Vi har arbetat med att validiteten ska prägla hela uppsatsen och dess arbete. 

Vi har haft syfte och frågeställningar som grund i de olika delarna i uppsatsen och de har varit 

vägledanden i arbetet. Genom att motivera det empiriska materialets urval och granska detta 

kritisk, att ha med direkta citat, bilagor med artiklar som diskursanalysen genomförts på samt 

en lista över alla artiklar som var med innan urvalet för material att analysera gjordes, ges 
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läsaren en möjlighet att ta del av materialet som analyserna gjorts på. Det är vår förhoppning 

att detta leder till ökad validitet i stort (Potter & Wetherell 1987:170f). 

  

Med reliabilitet menas att resultaten av en undersökning ska vara så tillförlitliga som möjligt. 

En undersökning ska kunna genomföras igen på samma, relativt oförändrade material, och ge 

samma resultat (Svenning 1997:64).  Att ha en transparens under arbetets gång hjälper till 

med detta då man till exempel kan genomför sökningen på Mediearkivet på samma sätt och få 

samma resultat och så vidare. Dock måste inte reliabilitetskravet uppfyllas för kvalitativa 

analyser (Svenning 2003:73). Genom att så noggrant som möjligt redogöra för hur vi gått till 

väga från början till slut görs ett försök i att hålla reliabiliteten så hög som möjligt. Däremot 

är det viktigt att poängtera att vi har genomfört en kvalitativ analys, vilket innebär att 

resultaten påverkas av vårt sätt att tolka texterna. Med detta sagt är vi medvetna om att 

analysen förmodligen skulle sett annorlunda ut om den genomförts av någon annan vid en 

annan tidpunkt, även om materialet var detsamma.  

  

Vi är medvetna om att materialet som undersökningen baserats på kan kritiseras, att antalet 

artiklar vi valt att analysera kan te sig få. Vi är medvetna om att det kan vara till fördel att 

analysera fler texter, för att ytterligare visa på att analysresultaten stämmer, för att få ett mer 

utförligt arbete. Vi menar däremot att de 16 artiklar som ligger till grund för undersökningen 

visar på alla olika sätt som det skrivits om Persson och Schibbye inom vald genre och 

tidsperiod.  

 

Samtidigt så är vi medvetna om att texter kan ha missats då det inte är alla tryckta tidsskrifter 

i Sverige som är anslutna till Mediearkivet. Vi har även själva gjort begränsningar och urval 

utifrån vad vi anser vara av intresse för frågeställningarna vilket innebär att materialet till viss 

del är utmärkande för oss och vårt sätt att definiera vad som är “en diskussion om den 

journalistiska yrkesrollen”, var gränsen dras till exempel. Vi ämnar öka validiteten genom att 

ha en hög transparens. Detta genom möjligheten att följa vårt urval steg för steg i till 

exempelvis bilagor över alla texter och hur dessa delats in. Framtagningen av grundmaterialet 

var metodiskt gjort i det hänseendet att vi på förhand inte gick igenom träffarna för att se 

vilka artiklar detta innefattade. 
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Om tidsramen för undersökningen hade varit större hade det även varit av intresse att 

analysera andra plattformar, som exempelvis bloggar och Twitter, för att på så vis inkludera 

en mer alternativ diskussion. Vår uppfattning är att den mer kritiska diskussionen som förts 

kring Persson och Schibbye ägt rum på just dessa plattformar.  

  

Även valet av analysmetod kan diskuteras. Vi hade även kunnat välja att genomföra en 

argumentationsanalys av vårt material. I argumentationsanalysen studeras de argumentativa 

inslagen i exempelvis texter (Boréus & Bergström 2012:135). Analys genomförs av de den 

mer eller mindre explicita argumentationen (Bergström & Boréus 2012:24). Inom 

argumentationsanalysen är retoriken ett viktigt element, nämligen på vilken sätt en talare 

övertygar utöver den uttalade argumentationen (Bergström & Boréus 2012:24). Detta hade 

varit av intresse för vår analys då det inom genren åsiktsjournalistik just handlar om, att 

framföra sina åsikter och argumentera för sin sak.  

 

Vad gäller retoriken handlar det om att analysera helheten av försök till att övertyga. 

Grundbegreppen är Logos (den del av försöket att övertyga som tilltalar mottagarens intellekt 

samt rationella förmåga att dra slutsatser), ethos (den personlighet som talaren vill tillskriva 

sig själv för att vinna mottagarens intresse) och pathos (de känslor som talaren försöker väcka 

hos mottagaren, vilka sedan utnyttjas för att övertala) (Boréus & Bergström 2012:91f).  

 

Anledningen till att vi valt att genomföra en kritisk diskursanalys istället för en 

argumentationsanalys är att vi finner det viktigt och intressant att inte endast se till textens 

argumentationsinslag, utan även till texten som helhet. Vi finner det av intresse för vår 

undersökning att diskutera analysresultaten i relation till samhället vi lever i. Därför passar 

Faircloughs tredimensionella modell bättre in för det vi vill undersöka, då denna inte endast 

fokuserar på texten i sig och vad som explicit skrivs, utan även den sociala aspekten av vad 

som skrivs i texterna.  

4.5 FORSKNINGSETIK 

När forskning bedrivs är det viktigt att på ett korrekt sätt förhålla sig till de forskningsetiska 

principer och riktlinjer som finns. Då forskning är viktigt både för samhälle och individ finns 

två krav vad gäller detta. Det första kravet, forskningskravet, fokuserar på att den forskning 
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som bedrivs är av hög kvalitet och att den inriktas på väsentliga frågor. Det handlar om att 

utveckla tillgängliga kunskaper och att förbättra metoder (Vetenskapsrådet 2002:5). 

 

Det andra kravet, individskravet, fokuserar på kravet att samhällets medlemmar har ett 

berättigat skydd mot otillbörlig insyn i exempelvis sina livsförhållanden. Individer får inte 

skadas psykiskt eller fysiskt, de får inte kränkas eller förödmjukas (Vetenskapsrådet 2002:5). 

         

Vi anser inte att det finns några forskningsetiska problem med vår undersökning. Arbetet 

grundas på redan publicerade texter och artiklar från svensk tryckt press och vi ser därmed 

inga etiska problem i att använda dessa texter. Då vi endast använt oss av officiellt material 

och inte kompletterat med exempelvis intervjuer är vår forskning ingenting som strider mot 

individskravet. Om vi hade kompletterat forskningen med intervjuer hade det däremot varit 

viktigt att informera intervjupersonen exempelvis om vad materialet kommer att användas till. 

 

5. TEXTANALYS & 

RESULTATREDOVISNING 

I DETTA KAPITEL UTFÖR VI VÅR ANALYS SAMT REDOVISAR FÖR VAD VI FÅTT FÖR 

RESULTAT. VI ANALYSERAR DE FUNNA DISKURSERNA VAR FÖR SIG. VI VILL I DETTA 

KAPITEL TYDLIGT REDOGÖRA FÖR VÅR ANALYS OCH DE RESULTAT VI KOMMIT FRAM 

TILL OCH DÄRMED FINNS ÅTERKOPPLING TILL VÅR TEORETISKA RAM UNDER RUBRIKEN 

“SLUTSATSER & DISKUSSION”. 

5.1 DEN JOURNALISTISKA HJÄLTEDISKURSEN 

Den journalistiska hjältediskursen visar på att grävande journalistik är den finaste, den 

viktigaste och den mest åtråvärda typen av journalistik. I denna diskurs framställs Persson och 

Schibbye tydligt som journalister av högre rang på olika sätt. Den allmänna framställningen 

av dem är att de har haft ansats till ett mycket viktigt journalistiskt arbete, ett arbete som är 

grunden för demokrati och en stark motkraft till diktatoriskt styre. Genom att Persson och 

Schibbye framställs som otroligt kompetenta journalister, är det andra karaktärer i texterna 

som förminskas och i vissa fall förlöjligas, för att de inte håller på med grävande journalistik 

utan som i exemplet nedan med sensationsjournalistik. 
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“Det är så ironiskt att Johan Persson och Martin Schibbye, fängslade på 

grund av sitt journalistiska värv /…/ möttes av den lägsta formen av 

journalistik på Arlanda.”(Sundsvalls Tidning 2012-09-16:Medierna 

vanhedrade Persson och Schibbye) 

  

Att Persson och Schibbye möttes av den ”lägsta formen av journalistik” när de kom hem 

indikerar att de journalister som var där för att få en intervju med dem inte är ”bra”, eller 

åtminstone inte lika bra, journalister som Persson och Schibbye. Genom att författaren 

förminskar de journalister som befann sig på Arlanda och deras arbete och dessutom påstå att 

det är “ironiskt” att det var dessa som mötte Persson och Schibbye visar på en uppfattning att 

Persson och Schibbye är journalister av högre rang och att deras arbete är viktigare. 

  

Persson och Schibbye benämns i majoriteten av texterna som “journalister”, med ett tydligt 

undantag när Cecilia Burman skriver: 

“När frilansjournalisterna Martin Schibbye och Johan Persson skulle 

hålla sin första presskonferens /.../.”(Dala-Demokraten 2012-09-18:Priset 

för journalistiken) 

  

Senare i samma text kan man läsa: 

“För att massmedias björnar ska vakna krävs att två frilansjournalister 

tar sig in i ett farligt land, grips av soldater, ställs inför rätta och får sitta 

i ett fruktansvärt fängelse ett helt år.” (Dala-Demokraten 2012-09-

18:Priset för journalistiken) 

  

samt: 

“Det råder katastrofalt dåliga förutsättningar för att riktigt bra 

journalistik ska bli gjord. Som den som Johan och Martin gör.” (Dala-

Demokraten 2012-09-18:Priset för journalistiken) 
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Här poängteras att Persson och Schibbye gör bra journalistik, riktigt bra journalistik till och 

med. I inledningen benämns Persson och Schibbye specifikt som “frilansjournalisterna”. 

Detta görs inte för att förminska deras roll, utan snarare för att lyfta fram att det idag näst 

intill måste vara frilansjournalister som gör grävande, “riktigt bra journalistik” för att de stora 

tidningarna lägger sina resurser på sensationsjournalistik. Persson och Schibbye är 

journalistiska hjältar just för att de är frilansjournalister. 

  

Citat nummer två som berör vad som får “massmedias björnar” att vakna kan även tolkas som 

att författaren av texten ser Persson och Schibbye som offer. De har tagit sig in i ett farligt 

land för att som frilansjournalister göra sitt jobb och för detta har de hamnat i ett fängelse i 

över ett år. Ser man till ordvalen i citatet så kan dessa analyseras på flera sätt. Vi ser det som 

att massmedias björnar representerar något stort och starkt men i detta fall också slumrande 

(då de väcks av Persson och Schibbye) och är därmed långsamma i sina rörelser och kanske 

även i sitt tänkande. Det trygga, stabila och starka som finns i de stora medieföretagen kan 

ligga dem i fatet. Då medieföretagen är så stora och beroende av klick på sina hemsidor, ser 

de inte scoopet, möjligheten till klick, förrän Persson och Schibbye har landat på Arlanda 

efter sin långa tid i Etiopien 

  

Även påståendet att fängelset är fruktansvärt är intressant. Det är rimligt att det är fruktansvärt 

att sitta fängslad för att man utfört eller försökt utföra sitt (journalistiska) arbete. Att det är 

omständigheterna i det etiopiska fängelset som är fruktansvärda gör alltså tiden i fängelset 

ännu värre. Att författaren inte la tyngden på hur länge de suttit i fängelse, nämligen över ett 

år till skillnad från “ett helt år” som skrivs i artikeln, istället för på att fängelset i sig är 

fruktansvärt leder väg för frågor. Varför har man valt att skriva “i fruktansvärt fängelse ett 

år.” istället för “i fängelse i över ett år!”? Är tiden man suttit fängslad inte lika relevant som 

var man suttit fängslad enligt författaren? 

“De är journalister, ingenting annat. Deras brott består i att granska 

regimerna och kränkningar av de mänskliga rättigheterna i /.../ Etiopien” 

(Hallands Nyheter 2011-11-08:Stå upp för journalistiken!) 
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Genom att förklara vad Persson och Schibbye dömts för i Etiopien, någonting som är 

självklart i Sverige; journalistik, framställs de även i detta exempel som “lite bättre” 

journalister. Författaren har formulerat sig på ett ironiskt sätt, vilket gör att “deras brott” 

implicit kan tolkas som att det de gjort istället är en god gärning. 

  

Skillnaden texterna emellan i den journalistiska hjältediskursen är vem som får rollen som 

hjälte, och genom så kallade strukturella motsatser vem som blir förövaren (Machin & Mayr 

2012: 39). De positiva delarna i materialet framställer Persson och Schibbye som hjältar på 

olika sätt, medan de delar som har en negativ inställning till Persson och Schibbye framställer 

dem som förövare och hittar istället hjältar i andra aktörer i texterna. 

I stället för att betrakta Johan och Martin som äventyrare, tycker jag 

därför att de borde betraktas som dem som i våras tog sig an en helt 

annan härdsmälta: de japanska farbröder som drog på sig skyddsdräkten 

och gav sig in i reaktorhallarna i Fukushima. (Helsingborgs Dagblad 

2011-10-08:Farans utmaning) 

Författaren av texten lyfter fram hjältediskursen väldigt tydligt. Ser man till liknelsen, att 

Persson och Schibbye ska betraktas på samma sätt som de japanska farbröder som kämpade i 

reaktorhallarna i Fukushima, så blir tanken på att ifrågasätta och kritisera deras agerande näst 

intill löjeväckande. Att säga att det som gjordes i Fukushima var annat än modigt och 

altruistiskt där människor var beredda att offra sin egen säkerhet och sina egna liv för att 

kunna rädda fler än bara sina nära och kära skulle te sig korkat. Man kan diskutera huruvida 

det under 2011 fanns någon person som var modigare än de japanska männen. Däri ligger 

författarens koppling till Persson och Schibbye. De var journalistiska hjältar som åkte till 

Etiopienoch inte några äventyrare som får skylla sig själva för att de hamnade i det etiopiska 

fängelset. Därmed tycker författaren att vi, den svenska journalistkåren, den svenska staten 

och hela det svenska folket, ska sluta upp bakom Persson och Schibbye. De är den svenska 

versionen av män som slåss för vad som är rätt att göra, inte för vad som är lätt att göra. 

Personer som kritiserar hjältar i klassiska sagor är som oftast häxor, en maktgalen kung med 

alltför stort kontrollbehov eller i alla fall någon ond med makt. Att kritisera Persson och 

Schibbye är i enlighet med denna diskurs detsamma som att vara egoistisk, seg, och att inte se 

till fler människors bästa.  
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 “Om det är något som utmärkt dessa är det integritet och oberoende och 

journalistisk nyfikenhet” (Journalisten 2012-03-08:Journalistik är inte 

propaganda) 

 

Författaren av texten trycker på viktiga journalistiska ideal som integritet, oberoende och 

journalistisk nyfikenhet. Författaren menar att Persson och Schibbye besitter dessa viktiga 

ideal vilket inte alla journalister gör. Det är dessa ideal som lyfter upp Persson och Schibbye 

till sina hjälteroller. 

 

Inom den journalistiska hjältediskursen kan en underdiskurs definieras; kändisdiskursen. I 

denna underdiskurs framställs Persson och Schibbye som inflytelserika “elitjournalister” med 

kändisstatus. Samtidigt som de framställs på detta sätt skrivs det om Persson och Schibbye 

som journalistiska hjältar. Nedan följer ett tydligt exempel på detta. 

”Först kändes det nästan som någon sorts lågbudgeterad 

Oscarsutdelning”  (Dala-Demokraten 2012-09-15:Presskonferensen blev 

en lektion i något större)  

 

”Så började de tala, först Martin Schibbye. Och i ett enda slag 

förändrades hela atmosfären. /…/ Vi har fått yttrandefriheten tillbaka” 

(Dala-Demokraten 2012-09-15:Presskonferensen blev en lektion i något 

större) 

 

Att dra en parallell mellan presskonferensen och Oscarsgalan, som är det största evenemanget 

som sker i Hollywood varje år, framställer Persson och Schibbye som kändisar. Ordvalet 

”framträdande” får det att låta som att det är två världskändisar som står på scenen för ett 

uppträdande, vilket förstärker känslan av att de kända inte bara för sitt arbete utan även vad de 

varit med om. 
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Citaten har en känsla av dramatik. Det skrivs att hela atmosfären förändrades när Schibbye 

började prata, vilket ger känslan av att det lika gärna hade kunnat vara en världsledare som 

talade. De framställs som journalistikens riddare som efter ett förlorat slag fått rätten att utöva 

sitt arbete tillbaka. De har offrat sin frihet för journalistiken och yttrandefriheten. Vi ser detta 

som ännu en variant av den journalistiska hjältediskursen; världsförbättrarna.  

 

Samtidigt som de framställs som kändisar är den journalistiska hjältediskursen tydlig. I 

samma text finns följande citat: 

”Men de avhöll sig från alla slags ideologiska proklamationer under sitt 

framträdande och talade i termer av mänskliga rättigheter, förtryck och – 

det journalistiska uppdraget” (Dala-Demokraten 2012-09-

15:Presskonferensen blev en lektion i något större) 

 

Här framställs Persson och Schibbye tydligt som journalistiska hjältar. De är duktiga 

journalister som fokuserar på det som är av vikt; yttrandefriheten, istället för att fokusera på 

den politiska aspekten av situationen.  

 

På sättet som den journalistiska professionen framställs i det analyserade materialet förefaller 

det som att journalistik är ett av de viktigaste yrken som finns och att en fri journalistik är 

nödvändigt för en fungerande demokrati. Journalister utmålas i materialet som en viktig 

grundsten i demokratin. Enligt vår uppfattning så finns det ett egenintresse i att framställa 

yrket så. Det är ju just journalister som skrivit texterna vi analyserat, och när de skriver om 

journalistik ligger det självklart i journalistens intresse att förstora sin yrkesidentitet och 

yrkesroll. 

 

Persson och Schibbye åkte till Ogaden som journalister, på ett journalistiskt uppdrag. Deras 

yrkesidentitet är mycket stark. Som Aurell (2001) skriver skapas en yrkesidentitet då man 

konstruerar en identitet utifrån sin yrkesroll och i relation till sitt yrke. Det är tydligt att 

Persson och Schibbye ses som journalister och ingenting annat i diskussionen i medierna. De 

omnämns som journalister och diskussionen som förts i medierna fokuserar bland annat på 

journalisters uppdrag och yttrandefriheten. Vi finner flera exempel på att Persson och 

Schibbye används som exempel i just den diskussionen. Två fängslade svenska journalister 
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verkar väcka ett starkt behov av att diskutera vikten av yttrandefrihet. Detta beror förmodligen 

på att Persson och Schibbye fallit offer för regimen i ett land där yttrandefrihet inte existerar 

enligt svensk definition. Diskussionen i svenska medier slår därmed ett slag för Sverige som 

ett land med fri demokrati och visar på att vi ska vara stolta över den yttrandefrihet som finns 

och utnyttjas.  

 

Haslam (2004) skriver även om så kallade sociala kategorier, vilka kan brytas ned i 

underkategorier. Exempelvis kan “journalist” brytas ned i nöjesjournalist, grävande journalist 

etcetera. I flertalet fall omnämns Persson och Schibbye som journalister av högre status än 

exempelvis de journalister som tagit sig till Arlanda vid deras hemkomst och de kallas i texter 

från materialet för grävande journalister (eller liknande, exempelvis att de utfört grävande 

journalistik). Grävande journalistik tycks ha högre status än journalistik som utförs vid ett 

skrivbord och ligger till stor grund för den journalistiska hjältediskursen.  

 

Utbildning och arbetserfarenhet är faktorer som stärker yrkesrollen. Enligt Nygren (2008) 

ingår dessa i den objektiva yrkesrollen. Både Persson och Schibbye har journalistisk 

utbildning och de har båda två varit verksamma journalister även innan resan till Ogaden. 

Detta stärker förmodligen den journalistiska hjältediskursen som framkommer i texterna. Om 

de inte hade varit utbildade, eller inte hade haft någon journalistisk utbildning tror vi 

skurkdiskursen hade tagit större plats i mediediskussionen. Utbildning och erfarenhet stärker 

deras journalistiska yrkesroll och därmed deras trovärdighet som svenska journalister. Vi tror 

även att denna starka journalistiska yrkesroll låg till grund för deras resa till Ogaden. Utan 

arbetserfarenhet eller relevant journalistisk utbildning är det inte troligt att man ger sig ut på 

ett sådant uppdrag. I ett exempel som togs upp i analysen skrivs att Persson och Schibbye 

endast hade två uppdragsgivare i ryggen, vilka de med största sannolikhet inte haft utan sin 

starka journalistiska yrkesroll. Förutsättningarna för att över huvud taget ge sig ut på ett 

liknande uppdrag är just en stark yrkesroll och således även en hög trovärdighet som 

journalist.  

 

I och med att Persson och Schibbye fängslats har de hindrats från att utföra sitt journalistiska 

uppdrag. Journalistikens ideal och värderingar, som Nygren (2008) skriver om, handlar även 

om att bistå allmänheten med sann information, verka som ett forum för kritik, att vara lojal 

mot samhällets medborgare och att vara självständig inför makten. Även Jenny Wiiks 
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forskning (2010) framhäver vad hon kallar den professionella identitetens bas. Persson och 

Schibbye har, på grund av maktmissbruk, hindrats från att uppfylla de journalistiska idealen, 

vilket vi tror bidrar till både den journalistiska hjälte- samt offerdiskursen. De framställs inom 

den journalistiska hjältediskursen som riktigt bra journalister som förtjänar att höjas till 

skyarna och hyllas. Texterna säger att det är så alla journalister bör vara, för att journalistyrket 

ska få ännu högre status. De är kändisar inom journalistkåren och en förebild för alla svenska 

journalister. Författarna till de texter som innehåller den journalistiska hjälte- och 

offerdiskursen menar att Persson och Schibbye har gjort allt, och kanske lite till, i sitt försök 

att uppfylla de journalistiska idealen. Wiik (2010) menar att det är viktigt att lyfta fram dessa 

ideal för att påverka den allmänna opinionen. Det är något som riktiga journalister bör sträva 

efter att uppnå för att få kalla sig journalist. Dessa ideal och värderingar är vidare en social 

konstruktion. Genom att idealen har tilldelats en mening, en betydelse, innebär det att de 

faktiskt har ett värde. De är ideal som, tack vare denna tilldelade mening, är viktiga för 

svenska journalister att uppfylla. Persson och Schibbye har riskerat (och förlorat) sin frihet i 

över ett år, i ett försök att utföra sitt journalistiska uppdrag. Att de är lojala mot medborgarna 

och tar sitt yrke på mycket stort allvar har de visat genom att åta sig detta farliga uppdrag. 

Genom att ge Persson och Schibbye en stark journalistisk yrkesidentitet får de även mer status 

vilket förmodligen påverkar hur allmänheten ser på dem.  

 

5.2 OFFERDISKURSEN 

I de analyserade texterna framställs Persson och Schibbye även som offer, för exempelvis 

missbruk av maktutövande. 

“/.../ Martin Schibbye och Johan Persson fängslade för att som 

journalister ha bevakat en konflikt som regimen inte ansåg det skulle 

rapporteras om” (Södermanlands Nyheter 2012-09-05:Alla dessa dagar-

Släpp Dawit Isaak fri) 

 

Citatet visar på en tydlig offerdiskurs då Persson och Schibbye fängslats på grund av sitt 

journalistiska uppdrag och då endast för att regimen inte velat att situationen ska 

uppmärksammas i medier.  
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”/…/ de fick betala ett väldigt högt pris för att väcka opinionen.” (Dala-

Demokraten 2012-09-18:Priset för journalistiken) 

 

Exemplet påstår att priset de fick betala för att väcka opinionen var över ett år i etiopiskt 

fängelse. De har, på grund av att de är journalistiska hjältar som gör allt för att granska 

makten och på så sätt försökt väcka opinionen, fallit offer för makten i Etiopien. 

“Frilansreportrar som själva försöker åka in i högriskområden för att 

rapportera och åker fast kan tydligen inte heller räkna med något stöd 

eller hjälp, vilket Martin Schibbye och Johan Persson bittert fått erfara i 

Etiopien.” (Svenska Dagbladet 2011-10-17:Nyheter är mer än Håkan 

Juholt) 

  

Persson och Schibbye ges en tydlig identitet av offer i detta exempel. De befann sig i en svår 

situation och deras behov av hjälp tillgodosågs inte. Det som vi reagerar på i citatet är 

ordvalen “åker fast”. Åker fast är något man gör när man agerar olagligt eller bryter mot 

regler. Genom att skriva att Persson och Schibbye inte fått den hjälp de behövt när de åkt fast 

tolkas detta som att de har gjort något som är fel, något brottsligt. Samtidigt så är våra första 

associationer till “åkt fast” att det åsyftar brott med lägre straffskala. En person som snattar 

åker fast, en mördare, däremot, grips. Vi finner ordvalet intressant att analysera då resten av 

texten är positivt inställd till vad Persson och Schibbye gjort och försökt göra i Etiopien. Hade 

man istället skrivit “Frilansreportrar som själva fängslas i högriskområden för att rapportera 

och åker fast kan tydligen inte heller räkna med något stöd eller hjälp, vilket Martin Schibbye 

och Johan Persson bittert fått erfara i Etiopien.” så hade det varit mer redogörande för 

faktumet att de faktiskt berövats sin frihet, utan att antyda att de är kriminella. 

Det är så ironiskt att Johan Persson och Martin Schibbye, fängslade på 

grund av sitt journalistiska värv /.../ möttes av den lägsta formen av 

journalistik på Arlanda. /.../ Det vanhedrade journalisterna Johan 

Persson och Martin Schibbye” (Sundsvalls Tidning 2012-09-16:Medierna 

vanhedrade Persson & Schibbye) 
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Här faller Persson och Schibbye offer för “den lägsta formen av journalistik”. Här skrivs det 

implicit att Persson och Schibbye är värda mer som journalister än de som var på Arlanda, 

någonting som tidigare har tagits upp i hjältediskursen, eller om man ser det ur en annan 

synvinkel; journalisterna på Arlanda är inte värda att intervjua Persson och Schibbye. Det 

framkommer att Persson och Schibbye är värda att mötas av “bättre” journalister vid 

hemkomsten. Då detta inte är fallet blir de således offer. 

“Senaste exemplet /.../ gäller Johan Persson och Martin Schibbye. Vad 

hade de gjort för att förtjäna elva år i etiopiskt fängelse? /.../ Ingenting” 

(Sundsvalls Tidning 2012-09-18:Skilj på verket och personen) 

  

I detta exempel framställs de som offer för den etiopiska regimen som fängslar journalister, 

vars enda ”brott” är journalistik.  

  

Det finns även exempel på när författarna till texterna framställer sig själva som hjältar. På så 

sätt sätts Persson och Schibbye i en offerroll. 

”Min roll i det hela har därför främst varit att se vad jag kan göra rent 

konkret för att hjälpa Martin Schibbye och Johan Persson och deras 

närmaste vänner och kollegor.” (Helsingborgs Dagblad 2011-10-

08:Farans utmaning) 

  

Tidigare i texten som citatet är taget ifrån har det förklarats att författaren är redaktör för en 

tidning som inväntade Persson och Schibbyes rapport och att han därför måste vara försiktig 

med vad han skriver, då det kan användas mot journalisterna i rättegången. Då författaren inte 

kan uttala sig om vad han vet, har han istället fokuserat på att göra det han kan för att hjälpa 

Persson och Schibbye. Han är hjälten som ställer upp för de två offren som behöver hjälp i en 

svår situation. 
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Även i Expressen ges exempel på hur författaren (eller i detta fall tidningen) skriver om 

offren Persson och Schibbye för att i nästa mening visa på hjälten tidningen själv är: 

”Nu har det gått ett år sedan de båda journalisterna greps i Etiopien, i 

färd med att undersöka konsekvenserna av Lundin Petroleums och Africa 

Oils oljeutvinning. Efter en skenrättegång dömdes de för illegal inresa och 

terrorbrott. Domen: elva års fängelse. Hittills har UD misslyckats med att 

få dem fria och hoppet står till benådning. Expressen Kultur ger därför 10 

000 kronor till Reportrar utan gränsers insamling till deras omkostnader 

(bankgiro 5567-3818, inbetalningar ska märkas med "Johan och 

Martin"). Det ska ses som ett litet bidrag till den journalistik som Martin 

Schibbye och Johan Persson borde vara fria att bedriva och publicera 

varhelst de vill.” (Expressen 2012-07-01:Här kunde Martin Schibbye och 

Johan Persson gjort ett reportage*) 

 

Expressen skapar här bilden av Persson och Schibbye som offer i en situation, där de fått 

genomlida skenavrättning samt dömts till ett långt fängelse. UD har misslyckats och hoppet 

om frisläppning ligger utanför Persson och Schibbyes räckhåll. Samtidigt blir en hjältediskurs 

tydlig, men till skillnad från de exemplen vi presenterat om hjältediskurs är det inte Persson 

och Schibbye som är hjältarna utan Expressen själv. Expressen tar med sitt bidrag ställning 

för journalistiken som Persson och Schibbye hade för avsikt att bedriva och Expressen är inte 

sen med att framhäva sin förträfflighet. Samtidigt håller man sig lagom ödmjuk inför faktumet 

att 10 000 kronor inte är tillräckligt, men betydligt mer än ingenting.  

 

Offerdiskursen går ofta hand i hand med den journalistiska hjältediskursen. I flera av våra fall 

framställs Persson och Schibbye först som offer för att sedan presenteras som hjältar. De 

trycks först ned för att sedan lyftas upp. I och med detta förstärks hjältediskursen. 

“Såvitt jag vet fick Johan och Martin investera egna pengar i projektet 

som det innebar att ta sig in i Etiopien /.../. Såvitt jag vet hade de endast 

två uppdragsgivare, Svenska Dagbladet och Filter, i ryggen. Hur stort 

deras “stöd” var vet jag inte. Men som frilansjournalist vet jag att det 

sällan är någon förmögenhet som diskuteras i arvode när man ska ut och 
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bevaka världen. /.../. Det råder katastrofalt dåliga förutsättningar för att 

riktigt bra journalistik ska bli gjord. Som den Johan och Martin gör.” 

(Dala-Demokraten 2012-09-18:Priset för journalistiken) 

 

Här framställs Persson och Schibbye först som offer för frilansjournalistikens dåliga 

förutsättningar. Det skrivs att frilansjournalisters ersättning är dålig och att det leder till att det 

är svårt att utföra riktigt bra journalistik. Persson och Schibbye hade dessutom “endast” två 

uppdragsgivare i ryggen, vilket inte var tillräckligt, då de inte kunde göra någonting åt att de 

fick spendera över ett år i fängelse. Att författaren väljer att skriva ordet stöd inom 

citationstecken antyder att även om det fanns ett stöd var det långt ifrån tillräckligt och det går 

att diskutera om det över huvud taget var ett stöd. Den sista meningen i exemplet definierar 

sedan Persson och Schibbye som journalistiska hjältar. De är journalistiska hjältar som trots 

dessa dåliga förutsättningar utför Persson och Schibbye riktigt bra journalistik. 

5.3 SKURKDISKURSEN 

Den tredje diskursen vi identifierat är den vi kallar skurkdiskursen. I denna diskurs kritiseras 

det arbete Persson och Schibbye utför, samt det reportage de åkte till Ogaden för att skriva. 

De utmålas som skurkar och framställs därigenom som icke trovärdiga journalister. 

“Att den etiopiska regimen inte är förtjänt av vår respekt innebär inte att 

journalisterna Schibbye och Persson därmed måste vara oklanderliga” 

(Oskarshamns-Tidningen 2011-10-25:Vi behöver inte ta oss hatten för 

Etiopiens lagar) 

  

Trots att författaren gör det tydligt att Etiopiens regim “inte är förtjänt av vår respekt”, följs 

detta påstående av tveksamhet mot det Persson och Schibbye gjort. Genom att skriva att de 

“inte måste vara oklanderliga” föreslås implicit att de båda är skyldiga till brott och därmed 

även att de har begått ett brott som de måste straffas för. 

”Var Schibbye och Persson i följe med gerillan endast som journalister, 

eller var de också aktivister som deltagit i träning tillsammans med 



 37 

gerillan, som den etiopiska regeringen påstår? Om det senare är fallet, så 

kan man inte gömma sig bakom rollen som journalist när ansvar ska 

utkrävas.” (Oskarshamns-Tidningen 2011-10-15:Vi behöver inte ta av oss 

hatten för Etiopiens lagar) 

  

Detta är ytterligare ett exempel på skurkdiskursen som framkommer i texterna. Då författaren 

ifrågasätter vad Persson och Schibbye egentligen gjorde i Ogaden ifrågasätts indirekt deras 

oskuld. Vi finner fåtal exempel på att tvivel framförs mot Persson och Schibbye och vad de 

skulle göra i Ogaden. Detta exempel framför dock tydliga tvivel mot de två journalisterna. 

Författaren förminskar Persson och Schibbye då denne ifrågasätter om de talar sanning vad 

gäller uppdraget i Etiopien. Då ett grundideal inom journalistiken är att förmedla sanningen 

och detta ifrågasätts av författaren, ifrågasätts även Persson och Schibbyes trovärdighet som 

journalister. Författarens ifrågasättande av att de tog sig in i Etiopien med gerillans hjälp, och 

om de bara var där därför att de var i gerillans följe, pekar även på författarens inställning till 

detta val. Att beblanda sig med dessa människor är idiotiskt och onödigt oförsiktigt. 

Författaren menar att detta val innebär att deras syfte med resan kan och därmed ska 

ifrågasättas, vilket författaren själv också gör.  

  

Författaren menar även att Persson och Schibbye gömmer sig bakom sin journalistiska roll 

när ansvar ska utkrävas och att om Schibbye och Persson är skyldiga så måste de även ställas 

till svars för det de har gjort. I och med att författaren ifrågasätter Persson och Schibbyes 

oskuld tolkar vi det som att han inte ser deras oskuld som självklar. 

  

Inom skurkdiskursen finns exempel på när fokus endast ligger på Schibbye, där han på olika 

sätt utmålas som skurken i dramat. Genom att kritisera att Schibbye tidigare engagerat sig i 

kommunistiska ungdomspartier kritiseras även det arbete han utför nu, samt det reportage han 

och Persson åkte till Ogaden för att skriva. Texterna förmedlar att Schibbye inte är trovärdig 

som journalist på grund av hans förflutna. 

“Även en stalinist, som fångne svensken Martin Schibbye i Etiopien, har 

rättigheter vi bör ta strid för. Men det gör honom inte till en demokratisk 

förebild” (Affärsvärlden 2011-11-16:Fångarnas dilemma) 
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Att kalla Schibbye för stalinist i detta sammanhang, “även” en stalinist har rättigheter, är 

väldigt nedlåtande. Schibbye åkte till Ogaden på ett journalistiskt uppdrag. Här förminskas 

Schibbye, från journalist (som i alla tre definierade diskurser framställs som ett hedersvärt 

yrke), till ”stalinist”, kommunist, vilket i exemplet har en negativ klang. Författaren menar att 

Schibbye, trots att han är en stalinist, har rättigheter vi bör ta strid för. Författaren verkar 

mena att han är nobel som anser detta, som att det inte är en självklarhet att Schibbye, om än 

inte som journalist, utan som svensk har rättigheter Sverige bör strida för. 

  

Från detta citat kan man även anta att författaren inte anser att Schibbye är en demokratisk 

förebild. Då bilden av journalistik som målas upp i de tre identifierade diskurserna säger att 

det är grunden till en fungerande demokrati, bör alla journalister på ett eller annat sätt vara 

demokratiska förebilder. Att, utifrån detta perspektiv, påstå att Schibbye inte är en 

demokratisk förebild är till viss del att dementera att han överhuvudtaget är journalist. 

Författaren förminskar Schibbye, och på ett sätt förlöjligas han även, då han åkt till Ogaden 

som just journalist, för att utföra det journalistiska uppdraget; att granska den styrande 

makten. 

”Men ett grundläggande faktum som ibland glömts bort i rapporteringen 

är att svenskarna bedömts enligt etiopisk, inte svensk, lag.” (Expressen 

2011-12-22:Behåll lugnet) 

  

Detta är ett exempel ur vårt material som fokuserar på att Persson och Schibbye, enligt 

Etiopisk lag, begått ett brott. Genom att använda ordet “grundläggande” förmedlas en känsla 

av att detta faktum är så basalt att alla borde uppmärksamma det. Man får en känsla av att 

författaren anser att detta faktiskt borde tas i beräkning när det ska skrivas om Persson och 

Schibbye. 

“Hans bakgrund som apologet för diktatur och folkmord diskvalificerar 

honom som trovärdig i varje journalistiskt sammanhang /.../” (Sundsvalls 

Tidning 2012-09-18:Skilj på verket och personen) 
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I detta exempel framförs hård kritik mot Schibbye (som i citatet benämns som ”han”) och vad 

han tidigare engagerat sig i. Författaren menar att Schibbyes förflutna förminskar, eller rent 

av eliminerar, hans trovärdighet som journalist. I och med att Schibbye åkt till Etiopien som 

journalist för att utföra sitt journalistiska uppdrag kritiseras inte bara “personen” Schibbye, 

utan även “journalisten” Schibbye. Författarens syn på Schibbyes tidig 

“Varför har det blivit nödvändigt för kåren att utmåla Martin Schibbye 

som en demokratisk förebild?” (Svenska Dagbladet 2011-10-17:Nyheter 

är mer än Håkan Julholt) 

 

Genom att författaren i detta exempel ifrågasätter det faktum att journalistkåren ofta utmålar 

Schibbye som en demokratisk förebild förmedlas en känsla av att författaren inte håller med 

om detta. Genom att ifrågasätta om Schibbye som journalist är en demokratisk förebild 

förminskas och kritiseras även Schibbyes arbete och journalistiska roll. 

 

Enligt Haslams (2004) definition av sociala kategorier, kan ett exempel av dessa vara politisk 

ställning. I de exempel där skurkdiskursen blir tydligt tolkar vi det som att författarna 

sympatiserar med högerpolitik. Detta då kritiken inte riktas mot det journalistiska yrket eller 

journalistens uppdrag utan istället mot Schibbyes tidigare öppna engagemang i Revolutionär 

kommunistisk ungdom (RKU), Kommunistiska partiets ungdomsförbund.  I och med att 

Schibbyes vänsterpolitiska engagemang ifrågasätts och kritiseras anser vi att författaren 

tydliggör sin egen politiska ställning, att de är högersympatisörer. Att det är dessa texter som 

kritiserar Schibbye tror vi beror på att författaren inte kan identifiera sig med den politiskt 

sociala kategorin som Schibbye verkar tillhöra. Persson däremot kritiseras inte. 

 

 

6. SLUTSATSER & DISKUSSION 

DETTA KAPITEL INLEDS MED ATT ARBETETS FRÅGESTÄLLNINGAR BESVARAS. VI HAR 

VALT ATT FÖRLÄGGA VÅR TEORIKOPPLING TILL DETTA KAPITEL, DÅ VI I KAPITLET 

“TEXTANALYS & RESULTATREDOVISNING” ENDAST VILL FOKUSERA PÅ VAD VI FUNNIT 
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GENOM VÅR ANALYS. I KAPITLET ÅTERKNYTER VI ÄVEN TILL DE FUNDERINGAR SOM 

TAGITS UPP I ARBETETS INLEDNING. 

 

I vår undersökning har vi försökt besvara följande frågor: 

(1)Hur konstrueras Johan Persson och Martin Schibbye som journalister i mediediskussionen   

    kring dem? 

(2) Hur beskrivs den journalistiska professionen i mediediskussionen kring Johan Persson och 

Martin Schibbye? 

 

Vi tycker oss se mönster i det analyserade materialet och resultaten visar på tre sätt att 

framställa Persson och Schibbye; som hjältar, offer och/eller skurkar. Inom 

hjältebeskrivningen tycker vi oss även se två underkategorier, kändisarna och 

världsförbättrarna.  

 

Då vi valt att komplettera vår kritiska diskursanalys med teorier kring representation vill vi 

inleda med att göra det tydligt att denna analys inte hade kunnat genomföras utan en 

uppfattning om vad språk är. Texterna hade inte haft någon betydelse om vi inte haft de 

representationssystem som Hall (1997) skriver om, det vill säga “meningen” med olika 

begrepp och språket för att kunna kommunicera dessa meningar. Genom att vi har kunskap 

om hur det svenska språket är uppbyggt, vad dess ord har för innebörd och hur de används 

kan vi förstå vad som står i de analyserade texterna. Även socialkonstruktionismen framhäver 

att det krävs två människor och ett samspel mellan dem för att kunna använda sig av språket 

(Barlebo Wennerberg 2001:29f).  Vi har identifierat tre olika sätt som Persson och Schibbye 

framställs på; som hjältar, offer och/eller skurkar, begrepp som enligt socialkonstruktionismen 

är sociala konstruktioner. Genom de sociala konstruktionerna skapas en mening åt begreppen 

hjälte, offer och skurk och genom dessa meningar förstår vi vad begreppen innebär. Det 

passar oss således utmärkt att komplettera vår analys med just teorier om 

socialkonstruktionismen.  

 

Innan vi började vår undersökning hade vi en uppfattning om att diskussionen kring Persson 

och Schibbye varit mer negativ än vad våra resultat visar. Det kan vara så att det beror på att 

den negativa diskussionen hittas på andra plattformar, exempelvis på bloggar. Vi tror att en 

anledning till den relativt positiva diskussionen i tryckta medier kring Persson och Schibbye 
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kan vara att journalister drar sig för att skriva kritiskt om dem, om sina egna. Då detta kan 

leda till att missförstånd uppstår och det verkar som att kritik framförs mot journalistiken 

istället för mot journalisten. Att kritisera journalisten och att kritisera (den fria) journalistiken 

är inte samma sak, men det kan säkerligen lätt blandas ihop. Att en svensk tidning står bakom 

den fria journalistiken är självklart, den står därmed bakom sig själv. Skulle man då börja 

kritisera den fria journalistiken så sågar man av grenen man sitter på. Just av denna anledning 

ser vi ett problem i att samhällets granskare ska granska samhällets granskare. Denna sida av 

myntet har vi dock inte sett någon reflektion om från författarnas håll i det utvalda materialet. 

Detta skulle kunna vara en följd av att man blir hemmablind och inte förhåller sig kritiskt till 

sina egna arbetsuppgifter och hur yrkesrollen länge sett ut.  

 

Journalistiken har tidigare haft ett dåligt rykte, vilket Nygrens (2008) forskning visar på. Då 

det inte krävs någon journalistexamen för att arbeta som journalist, kan egentligen vem som 

helst vara och kalla sig journalist. Nygren och Wiik skriver att journalistyrkets status har höjts 

och den är relativt nyvunnen. Vi kan i och med detta tänka oss att svenska journalister arbetar 

hårt för att yrkets status ska bli bättre och att publikens förtroende för journalistiken högre. 

Detta ser vi som en anledning till att författarna till de analyserade texterna skrivit på det sätt 

de gjort. De texter som är kritiska riktar kritiken mot Schibbye och är inte på något sätt 

kritiska mot journalistiken eller det journalistiska uppdraget. Kritiken riktas mot att Schibbye 

kallar sig journalist och hans trovärdighet ifrågasätts. Författarna till dessa texter anser 

förmodligen att Schibbye inte är trovärdig i sin roll som journalist, på grund av sin bakgrund, 

och att han därmed försämrar den svenska journalistkårens rykte. Genom att framföra detta 

vill de kritiska författarna förmodligen påverka publiken till att hålla med om att man inte ska 

lyssna på ”journalisten” Schibbye. Genom att kritisera och försvaga Schibbyes journalistiska 

yrkesidentitet, lyckas de även förminska honom.  

 

I de fall där den journalistiska hjältediskursen är tydlig framställs Persson och Schibbye som 

de bästa journalisterna i Sverige som offrat sin frihet för den grävande journalistiken. De är 

förebilder för alla svenska journalister, helt enkelt den perfekta mallen av ”den perfekta 

journalisten”. Nygren (2008) nämner ett av de viktigaste journalistiska idealen, nämligen att 

vara en kritisk granskare av samhällets makthavare. Persson och Schibbye tog sig in i Ogaden 

just därför, för att granska makten. Vi tror att detta är en bidragande faktor till att den 

journalistiska hjältediskursen är så tydlig. Många av Sveriges journalister tycker förmodligen 
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att Persson och Schibbye utfört sitt journalistiska uppdrag på ett utmärkt sätt, genom att de 

riskerat sin frihet för att kunna bistå allmänheten med information om samhällets makthavare. 

Att de förlorade sin frihet till följd av det journalistiska uppdraget tror vi är en stor bidragande 

faktor till att fallet uppmärksammats så pass mycket som det gjort. Man kan bara spekulera 

kring hur situationen hade sett ut om Persson och Schibbye inte fängslats, utan istället kommit 

hem och publicerat sitt reportage. Förmodligen hade uppmärksamheten kring de båda inte alls 

blivit lika stor. Offerrollen som Persson och Schibbye sätts in i i flera exempel från det 

analyserade materialet hade förmodligen inte existerat om de inte hade fängslats. Det är 

Sveriges journalister som avgör vilka händelser som ska publiceras i svenska medier och de 

har uppenbarligen ansett att fallet Persson och Schibbye är värt att skrivas om och 

uppmärksammas, då det är journalisternas “egna” som har fängslats och fallit offer för 

maktmissbruk.  

 

Vi kan tänka oss att händelsen nu i efterhand kommer att gynna Persson och Schibbye med 

tanke på den underdiskurs till den journalistiska hjältediskursen som vi har identifierat, 

nämligen kändisdiskursen. I och med att Persson och Schibbye nu är kändisar i Sverige 

kommer de ha lättare för att sprida det reportage som förmodligen kommer att skrivas om 

händelsen. Även detta är endast spekulationer, men förmodligen kommer reportaget att 

uppmärksammas mycket mer än om de inte hade fått den kändisstatus de nu har. 

Uppmärksamheten som det oskrivna reportaget har fått (till viss del på grund av Persson och 

Schibbyes kändisstatus) är redan mycket större än ett “vanligt” publicerat reportage vanligtvis 

får.  

 

I  “INLEDNING” tog vi upp flera av de funderingar som uppsatsen grundas på. Många har 

besvarats under arbetets gång, men några står ännu obesvarade. Till exempel skrevs det så 

mycket om Persson och Schibbye för att de är journalister? Vårt svar är ja, men eventuellt inte 

så direkt som frågan är ställd. Det beror förmodligen på flera faktorer som är kopplade till 

Persson och Schibbyes yrke, men att detta är antagligen inte den enda eller en fristående 

anledning. Sådant som att journalister kan identifiera sig med en journalistkollega kan ha 

bidragit till att det skrivits mycket om dem under den undersökta tidsperioden. Att journalister 

tycker att det är viktigt att skriva om och diskutera frågor som rör yttrandefrihet och 

demokrati, vilket ju har gjorts genom att skriva om Persson och Schibbye, kan också ha 

bidragit till att materialet skrivet om dem är så stort.  
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Efter genomfört uppsatsarbete har vi börjat reflektera kring hur händelser och personer 

framställs i medier och orsaker till varför de beskrivs på ett visst sätt. Att verkligheten är 

nästintill obegränsad medan mediernas utrymme inte är det innebär därmed att 

medieinnehållet som publiken tar del av är utvalt av just medierna, journalisterna. Därmed får 

publiken endast ta del av en begränsad del av verkligheten, den del av verkligheten som 

återspeglar mediernas världsbild.   
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Farans utmaning 
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Mattias Göransson, chefredaktör för magasinet Filter, om de två fängslade svenska journalisterna i 

Etiopien. 

 

 

Många har bett mig att berätta mer om vad Johan och Martin var ute efter med sin resa till det stängda området i 

etiopiska Ogaden. 

 

Eftersom jag är redaktör för en tidning som inväntade deras rapport, finns det dock en rad anledningar till att just 

jag måste vakta min tunga - inte minst faktumet att det jag säger, och de detaljer jag känner till, skulle kunna 

komma att användas vid den kommande rättegången. 

 

Min roll i det hela har därför främst varit att se vad jag kan göra rent konkret för at hjälpa Martin Schibbye och 

Johan Persson och deras närmaste vänner och kollegor. 

 

Även ur det perspektivet vore det bara en nackdel om jag tillhörde dem som gormade argast på barrikaderna - 

det skulle bara göra det svårare för mig i kontakterna med de människor jag trots allt kan behöva kontakta. 

 

Men det finns i alla fall en sak jag kan prata om. Och det är om man verkligen ska ge sig in på så här farliga 

uppdrag. 

 

Redan när Johan berättade om hans och Martins planer för första gången, insåg jag att det de skulle ge sig in på 

var farligt. Det var de själva också ytterst medvetna om. Trots det ansåg de att den berättelse de hoppades finna 

var så pass viktig att den var värd riskerna. Själv hade jag aldrig gjort det. Jag skulle kunna skylla på att jag till 

skillnad från dem har tre barn och en tidning att sköta, men ärligt talat vet jag ju att jag inte hade gjort det annars 

heller. Jag är för feg, helt enkelt. 

 

Sedan Martin och Johan greps i Etiopien har jag ofta fått frågor om just farligheten i uppdraget. Jag har inte sett 

någon anledning att hymla: det är klart det var farligt, det inser var och en som läser på om saken. Ogaden är en 

krigszon. Alla utländska journalister som försökt ta sig in dit har gripits och kastats ur landet. 

 

Det som förvånat mig är den slutsats som så många sedan har dragit: att Johan och Martin därmed fick skylla sig 

själva. För vad hade de där att göra - om det nu var så farligt? 
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Till och med vår utrikesminister har uttryckt sig i liknande ordalag. 

 

Numera tycks det finnas en dröm om att all journalistik ska gå att skapa bakom tangentbordet, för att sedan 

spridas snabbt och friktionsfritt genom det världsomspännande datornätverket. Men Internet rymmer redan texter 

och fakta om Ogaden, oljebolagens roll och brotten mot mänskliga rättigheter. 

 

Tyvärr spelar det ingen som helst roll: för hur skulle man annars kunna förklara de svenska affärstidningarnas 

sorglösa köpoch säljrekommendationer för Africa Oil-aktien, och de olika resonemangen kring dess "höga 

volatilitet"? 

 

Här döljer sig en moralisk härdsmälta. 

 

Johan och Martin visste att det enda sättet att uppmärksamma folk på den, var att komma hem med starka 

ögonvittnesskildringar. Människor berörs inte av statistik. Människor berörs av vittnesmål och berättelser - det 

finns det otaliga exempel på: från Vietnamkriget, från Chile, från Irak. 

 

I stället för att betrakta Johan och Martin som äventyrare, tycker jag därför att de borde betraktas som dem som i 

våras tog sig an en helt annan härdsmälta: de japanska farbröder som drog på sig skyddsdräkten och gav sig in i 

reaktorhallarna i Fukushima. 

 

Ja, det var farligt. Och ja, jag vet att jag själv aldrig hade gett mig på det. 

 

Just därför - och inte trots det - känner jag en enorm respekt för det de gav sig in på, och anser att den svenska 

staten bör göra allt vad den kan för att hjälpa dem. 

 

Fotnot: Texten är det tal som Mattias Göransson höll vid en manifestation för Martin Schibbye och Johan 

Persson på Kungsportsplatsen i Göteborg i går kväll. 

 

Stöd Journalistförbundets och Reportrar utan gränsers insamling till förmån för de svenska journalisternas 

omkostnader. Bankgiro 5567-3818 Märk inbetalningen "Martin och Johan". 

 

Bildtext: Johan Persson och Martin Schibbye. 

 

© Helsingborgs Dagblad eller artikelförfattaren. 
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Nyheter är mer än Håkan Juholt 

Svenska Dagbladet. Publicerat i print 2011-10-17.  

Johanne Hildebrandt. - johanne.hildebrandt@schibsted.se. Sektion: Ledare.  
 

I boken Världens bästa story (Ekerlids, 2011) skriver Lars Adaktusson att televisionen håller på att 

förvandlas till ett nöjesfält. Inget av de stora mediehusen satsar längre på fördjupande 

samhällsjournalistik eller omvärldsbevakning. 

 

 

”Bristerna när det gäller folkbildning, politisk bevakning och utrikesrapportering är ett mediemässigt 

misslyckande, men framför allt ett demokratiproblem.” Det är så sant som det är sagt. Även om Cirkus Juholt 

har orsakat en enorm politikerbevakning görs i vanliga fall inte särskilt många djuplodande reportage med 

kontext från den sfären. Utrikesbevakningen har på många håll krympt ihop till en tummetott, trots att det finns 

gott om skickliga reportrar som borde vara ute på fältet. Inte ens det faktum att Sverige har stridande förband i 

Afghanistan får redaktörerna att sända ut journalister som över tid kan hålla koll på vad som händer med 

soldaterna, biståndspengarna och den svenska säkerhetspolitiken. Frilansreportrar som själva försöker åka in i 

högriskområden för att rapportera och åker fast kan tydligen inte heller räkna med något stöd eller hjälp, vilket 

Martin Schibbye och Johan Persson bittert har fått erfara i Etiopien. Med den inställningen kan övergreppen i 

Ogaden fortsätta utan att avslöjanden och foton besvärar regimen. Läget är med andra ord dystert och det verkar 

knappast bli bättre. Aftonbladet och Expressen lägger stora sparpaket - och även på SvD ska det skäras en del. 

Sjunkande upplagor för papperstidningarna och det faktum att många föredrar att läsa gratis på nätet gör att man 

måste minska kostnaderna, vilket knappast förbättrar läget för ordentlig, undersökande rapportering. Det varierar 

förstås mellan medierna men på alltför många håll är det flamset och det lösa tyckandet som ökar. Men 

journalistik är framför allt att ta reda på vad som händer och förklara varför det sker. Så om inte medierna kan ge 

sina tittare och läsare ett faktaunderlag att utgå från så att de själva kan skapa sig en bild av något som händer, 

vem ska då göra det? Visst kan man som när det gäller Afghanistan förlita sig på att Försvarsmakten, en 

myndighet, ska ta över journalisternas jobb och rapportera om det som händer. Eller så kan lobbyister och andra 

intressenter tillåtas fylla faktabristen med vinklad information som gynnar just deras intressen. Risken är att 

kunskap och korrekt information snart blir en klassfråga, där bara de privilegierade har tillgång till vad som 

egentligen sker eftersom folkbildningen saligen verkar ha avsomnat. Twittrare, bloggare och andra sociala 

medieaktörer inger lite hopp, men man kan knappast förlita sig enbart på medborgarjournalistik. Ödmjukhet 

borde vara på sin plats, eller kanske uppryckning eller förnyelse. För bra journalistik är faktiskt en 

demokratifråga. Medborgarna har rätt att få fakta och sanningen om vad som egentligen sker. Johanne 

Hildebrandt är författare och säkerhetskonsult. johanne.hildebrandt@seccredo.se 

 

© Svenska Dagbladet eller artikelförfattaren. 
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Vi behöver inte ta av oss hatten för Etiopiens lagar 

Oskarshamns-Tidningen. Publicerat i print 2011-10-25. Sektion: General.  

Sida: 18.  

Del: 1.  
 

PER BAUHN Professor i praktisk filosofi vid Linnéuniversitetet i Kalmar. 

 

 

Idiskussionen kring de fängslade svenska journalisterna i Etiopien har kritik riktats mot såväl svensk regering 

som svensk opposition för att ha varit alltför undfallande mot den etiopiska regimen. Utrikesminister Carl Bildt 

har beskyllts för att vara färgad av sitt förflutna i Lundin Petroleum, ett företag vars verksamhet i 

Ogadenprovinsen påstås ha varit det som journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson ville under-söka. 

Socialdemokraternas ledare Håkan Juholt har samtidigt fått kritik för att ha sagt att vi måste respektera det 

etiopiska rättssystemet. 

 

Nu är det förvisso sant att Sverige är känt för låg svansföring när det gäller att ta till vara sina medborgares 

intressen utomlands. Raoul Wallenberg lät man dö i sovjetiskt fängelse. Inte heller var man särdeles påstridig när 

det gällde att utreda oklarheterna kring Dag Hammarskjölds död. På senare tid är givet-vis Dawit Isaaks tio år i 

eritreanskt fängelse något som kommer att förknippas med begreppet tyst diplomati. Evakueringen av nödställda 

svenskar i samband med tsunamin 2004 var heller inte ett av landets finaste stunder, då utrikesdepartementets 

funktionärer verkade gå in för att närmast hindra Räddningsverket från att ta egna initiativ. 

 

Inte heller är det etiopiska rättsväsendet av en sådan förnämlig art att vi måste ta av oss hatten för dess 

företrädare. Den etiopiska regimen medger ingen pressfrihet och dess domstolar är inte att betrakta som 

oberoende. Män-niskorättsorganisationen Human Rights Watch har påpekat att den etiopiska anti-terrorismlagen 

är så vid, att även fredliga demonstrationer som vållar trafikstörningar skulle kunna klassas som terrorism. 

 

Med allt detta sagt, återstår ändå vissa frågetecken. Att den etiopiska regimen inte är förtjänt av vår respekt 

innebär inte att journalisterna Schibbye och Persson därmed måste vara oklanderliga. De greps tillsammans med 

soldater i gerillarörelsen Ogadens Nationella Befrielsefront (ONLF), som gjort sig skyldig till flera attacker mot 

civila. Var Schibbye och Persson i följe med gerillan endast som journalister, eller var de också aktivister som 

deltagit i träning tillsammans med gerillan, vilket den etiopiska regeringen påstår? Om det senare är fallet, så kan 

man inte gömma sig bakom rollen som journalist när ansvar ska utkrävas, lika lite som konstnärer kan undgå 

ansvar när de i konstens namn fingerar en psykos eller vandaliserar en tunnelbanevagn. 

 

Det borde vara av vikt också för Schibbye och Persson att få detta klarlagt. Man kan här tänka på fallet Mehdi 

Ghezali. Sverige lyckades få hem honom från Guantanamo, men vad han egentligen gjorde i Pakistan har aldrig 

blivit klarlagt. Att turista bland religiösa extremister, som Ghezali gjorde, är knappast oskyldigt. Men detsamma 

gäller för reportrar som lierar sig med en sida i en konflikt. Därför bör insatserna för att få hem Schibbye och 

Persson åtföljas av en strävan att få fram sanningen om vad de gjorde i Ogaden. 
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KOLUMNISTEN 

 

Bildtext: Journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye under den inledande rättegången i Etiopiens 

huvudstad Addis Abeba. Detta är en de få bilderna som visar den i rättssalen. 

 

© Oskarshamns-Tidningen 
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Lukas H Lundin borde veta bättre 

Lundins uttalanden avslöjar stora kunskapsbrister i internationell diplomati, skriver 

Kjetil Tronvoll. 

Kvällsposten. Publicerat i print 2011-10-28.  

KJETIL TRONVOLL. Sektion: ???.  
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Del: 1.  
 

Med sina uttalanden i Veckans Affärer avslöjar Lukas H Lundin att hans kunskaper om Etiopien och 

internationell diplomati är mycket bristfälliga. 

 

 

Kanske ännu värre för Lundins företagsintressen är hans uttalanden som förlöjligar de båda svenska 

journalisterna Johan Persson och Martin Schibbyes arbete i regionen och den överseende uppfattning han 

tydligen har om sina bolags samhällsansvar. 

I intervjun med Veckans affärers reporter Emanuel Sidea säger Lundin: 

"Om Sverige skulle säga: 'Fine, vi har gjort bort oss, de här journalisterna gjorde fel, de borde inte ha gått in i 

landet'. Då tror jag att de skulle ha släppts fria." 

<strong>Det finns två grundläggande fel i detta uttalande och de </strong><strong></strong><strong>beror på 

en mycket dålig förståelse för </strong><strong></strong><strong>Etiopien och internationellt diplomatiskt 

arbete.</strong> 

Som en stark västlig utrikespolitisk aktör är det högst osannolikt att den svenska regeringen skulle gå ut och be 

om ursäkt för att professionella journalister gör sitt jobb. Även om Sveriges utrikesdepartement och den politiska 

ledningen kan ställa sig kritiska eller avvaktande till svenska privatpersoners handlingar i utlandet, är det en helt 

annan sak att kritisera utövandet av ett så viktigt professionellt yrke som journalistik. Journalistiskt arbete 

skyddas också av FN:s förklaring om försvarare av de mänskliga rättigheterna. Ett uttalande av den svenska 

regeringen som bad om ursäkt för Johans och Martins arbete skulle kunna tas till intäkt för att inskränka 

universella principer om yttrande- och pressfrihet. Detta i sin tur skulle underminera Sveriges goda arbete för att 

stärka mänskliga rättigheter generellt i världen. 

Etiopiska myndigheter är självfallet medvetna om att Martin och Johan arbetade som individer i Etiopien och 

inte var officiella "representanter" för eller "utsända" av de svenska myndigheterna. Därför skulle en ursäkt från 

den svenska regeringen förmodligen inte ha så stor effekt på den rättsliga processen mot dem. Att framställa 

Etiopien som en "lättlurad" aktör, där man kan fixa det mesta med en snabb ursäkt, avslöjar en mycket ytlig 

förståelse av etiopisk politik och det regerande partiets ideologi. Genom den rättsliga processen mot Martin och 

Johan visar Etiopien helt klart hur allvarligt de ser på de handlingar som har begåtts. 

<strong>Det finns inget "slumpartat" i utformningen av anklagelserna mot Martin och Johan. Etiopiska 

myndigheterna använder detta fall till att statuera ett exempel för internationella journalister och andra 
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människorättsaktivister om hur de uppfattar sin politiska roll.</strong> 

Lukas Lundin bör vara försiktigare i sina uttalanden till media - eller skaffa sig bättre rådgivare - om han vill 

skydda sina företags rykte. Rapporten i Veckans Affärer slutar med uttalanden som visar hans brist på stil och 

"fingerspitzgefühl" i förhållande till internationella relationer i allmänhet och frågor om företagens 

samhällsansvar i synnerhet. Å ena sidan förolämpar han USA å det grövsta genom att jämföra den amerikanska 

regeringens yttrandefrihets- och rättstradition med Etiopiens; vet han inte att USA:s ambassadör i Etiopien var 

närvarande när rättegången mot Martin och Johan öppnades för att visa USA:s engagemang i frågan? Dessutom 

kommer han med uttalanden som visar att Lundin vanligtvis arbetar i länder med auktoritärt styre, där den 

politiska förståelsen av landet, mänskliga rättigheter eller frågor om företagens samhällsansvar inte har någon 

prioritet. 

Det kan emellertid vara klokt av Lundin och hans företag att genast börja skaffa ny kunskap och nya rådgivare 

om hur företagen ska leva upp till sitt samhällsansvar. Genom ägarintressen i det stora fyndet på Avaldsnes-

fältet positionerar de sig nu som en betydande aktör på den norska kontinentalsockeln för lång tid framöver. 

Den norska regeringen och i synnerhet Socialistisk Venstreparti önskar inga "cowboyföretag" på den norska 

kontinentalsockeln. Företrädare för Socialistisk Venstreparti har tidigare varit kritiska mot Lundins verksamhet, 

och med sina uttalanden kommer Lukas H Lundin att hålla denna medvetenhet uppe. 

Översättning: Stefan Lindgren 

"Etiopiska myndigheterna använder detta fall till att statuera ett exempel 

 

KJETIL TRONVOLL 

är partner vid International Law and Policy Institute i Oslo och professor i mänskliga rättigheter. Han har under 

decennier forskat om Afrikas demokratiseringsprocesser. 

 

Bildtext: Martin Schibbye och Johan Persson. 

 

© Kvällsposten eller artikelförfattaren. 
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Stå upp för journalistiken! 

Debatt. Att försvara journalistiken är att försvara demokratin, påpekar Jonas Nordling, 

ordförande i Journalistförbundet. 

Hallands Nyheter. Publicerat i print 2011-11-08.  

JONAS NORDLING. Sektion: General.  
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Den 5 november är Stand Up For Journalism Day. En dag som ska påminna oss om journalistikens 

betydelse. 

 

 

Dessvärre tycks alltför många behöva påminnas om att en fri och granskande journalistik krävs av varje 

demokratiskt samhälle. För hur ska annars makten, den politiska såväl som den ekonomiska, granskas? I en tid 

när journalister som yrkesgrupp tycks ha tappat stora delar av det svenska folkets förtroende är det viktigt att 

påminna om hur viktigt det journalistiska uppdraget är. Inte för oss journalister, utan för varje enskild 

medborgare. 

 

JOURNALISTIKEN äR en basvara i en fungerande demokrati, lika självklar som skolor och rättsväsende. Men 

runt om i världen sitter journalister fängslade, skyldiga till inget annat än att värna det fria ordet och rätten att 

granska makten. 

 

Just nu är tre av dessa fängslade journalister svenska medborgare. Dawit Isaak. Martin Schibbye. Johan Persson. 

De är journalister, ingenting annat. Deras brott består i att granska regimerna och kränkningar av de mänskliga 

rättigheterna i Eritrea och Etiopien. 

 

DAWIT SITTER, sedan mer än tio år, fängslad i Eritrea. Fängslad utan någon form av rättegång. Martin och 

Johan försökte skildra ett stängt område i Etiopien, omgärdat av rykten om övergrepp mot befolkningen. De 

båda har därför fängslats och åtalats för terroristbrott. Den rättegång som nu pågår riskerar att sluta med en dom 

på 40 års fängelse. Det är journalister som dessa tre vi står upp för. 

 

JOURNALISTIK äR inte sällan ett livsfarligt uppdrag. Under 2010 dödades minst 94 journalister i tjänsten. 

Inget tyder på att årets siffra blir lägre. Den som granskar makten blir lätt en måltavla. Där journalister dödas dör 

också modet att säga sin mening, modet att hävda sin rätt. 

 

I min värld är saken enkel: En makthavare som inte fördömer attacker mot journalister är en makthavare som 

måste avsättas. Det journalistiska uppdraget måste försvaras av alla medborgare, av alla som tror på demokrati 

och yttrandefrihet. 
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HÄR HEMMA i Sverige tycks vi ibland vara på väg att tappa bort denna kunskap. Till och med regeringen, inte 

minst genom utrikesminister Carl Bildt, har i år haft svårt att stå upp för journalistiken, trots att tillfällen getts 

gång på gång. Men om journalister inte fortsätter resa till de områden som UD avråder från är det en katastrof. 

Det måste alla förstå. Men framför allt måste vår regering inse det. 

 

Jag är också allvarligt bekymrad över att något som närmast kan beskrivas som journalisthat nu bubblar fram här 

och var i vårt samhälle. Vi har uppenbarligen en stor pedagogisk utmaning att förklara journalistikens uppgift för 

allmänheten. Att få var och en att förstå att vi journalister inte är speciella på något sätt. Men vårt uppdrag är det 

i allra högsta grad. 

 

DÄRFÖR äR DET viktigt att varje enskild medborgare förstår vad det handlar om. Att vi alla måste försvara 

demokratin, varje dag. Så därför: Stå upp för journalistiken! 

 

c 

 

Journalistiken är en basvara i en fungerande demokrati, lika självklar som skolor och rättsväsende. Men runt om 

i världen sitter journalister fängslade, skyldiga till inget annat än att värna det fria ordet och rätten att granska 

makten. 

 

Bildtext: Fängslad i tio år. Dawit Isaak är en av de svenska journalister som sitter i fängelse för sin 

yrkesverksamhet. 

 

© Hallands Nyheter eller artikelförfattaren. 
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Fångarnas dilemma 

Affärsvärlden. Publicerat i print 2011-11-16.  
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Varför måste journalister försköna för att försvara? även en stalinist, som fångne svensken Martin 

Schibbye i etiopien, har rättigheter vi bör ta strid för. Men det gör honom inte till en demokratisk 

förebild. 

 

 

" an vet att något är på gång när en herre i skräddad tweedrock och välansat skägg står med en nyinköpt, 

galvaniserad kätting i handen utanför Kronobergshäktet. En uppgörelse i den undre finansvärlden? Ett 

fritagningsförsök av insiderhandlare? En sadomasochistisk mäklarsekt? Nej, en journalist. Johan Wirfält, 

chefredaktör för Rodeo, "Sveriges mest exklusiva modemagasin", hade fäst kedjan vid sin handled. 

Hipstergenerationens månadsjournal deltog i "Journalisternas solidariska fängelseaktion", till stöd för de 

fängslade journalisterna Dawit Isaak, Martin Schibbye och Johan Persson. 

 

Ungefär en vecka in i aktionen verkar det, att döma av facebooksidan, ha tagit slut på journalister villiga att 

tjudra sig själva offentligt. Men det betyder inte att engagemanget har falnat. Det går inte en dag utan att någon 

skriver en rad om dessa kollegor i trångmål. Desto märkligare att stämningen bland journalister blir besvärad, 

eller till och med hätsk, om man säger för mycket. 

 

Ingen kan skylla Martin Schibbye för att göra en hemlighet av sin dagordning. I januari tog han stolt emot Jan 

Myrdals lilla pris på 10 000 kronor, uppkallat efter skräckväldets arkitekt, Robespierre. Fram till för några år 

sedan var han redaktör för Revolutionär kommunistisk ungdoms tidning Rebell. RKU är Kommunistiska 

partiets, tidigare KPML(r), ungdomsförbund. Det var Schibbye som skötte snacket när Ungdomsstyrelsen 

häromåret upptäckte att RKU ansåg att Sverige bara kan omdanas genom revolution, med vapen om så krävs. 

Att resultatet blev att den stat som ska störtas inte ville ge RKU mer bidrag var "en inskränkning av 

föreningsfriheten och demokratin", protesterade Schibbye. 

 

Man kan Möjligen tycka att redan namnet, Revolutionär kommunistisk ungdom, borde ha fått Ungdomsstyrelsen 

att ana att de hade att göra med människor med en något udda demokratiuppfattning, men det var först när P1:s 

Kaliber granskade RKU, som rubeln trillade ned. Det blev lite mycket att höra Stalins massmord kallas 

"överhetens lögn", proletariatets diktatur "den högsta formen av demokrati" och att ta del av de rosenskimrande 

rapporterna från "brigader" på besök hos regimerna i Nordkorea, Vietnam och Kuba. 

 

Vad gäller hyllningarna av Kim Il Sung meddelade Schibbye att "folkrätten och FN ger alla stater rätten att välja 

en egen väg". 
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Det är förstås en ironi att samme Schibbye nu sitter fängslad i ett land som valt en väldigt egen väg och där 

premiärministern sedan 1995 heter Meles Zenawi, grundare av det Albanieninspirerade Marxist-Leninistiska 

Tigrayförbundet, MLLT. Det kanske är gudomlig rättvisa, men den jordiska rättvisan kräver att vi inte lämnar 

Martin Schibbye till den etiopiska statens godtycke. Skadeglädje är inte en bra moralisk kompass. Schibbyes till 

lika delar bedagade och bedårande göteborgsstalinism ursäktar inte likgiltighet. 

 

Men det här med journalisterna. 

 

Varför har det blivit nödvändigt för kåren att utmåla Martin Schibbye som en demokratisk förebild? Varför anses 

det vara ett allvarligt etikettsbrott att tala om hans faktiska gärning? Jag begriper det inte. Det fina med liberala 

värderingar om rättsstat, yttrande- och pressfrihet är ju att dessa också gäller stalinister. Inte bara människor vars 

journalistiska gärning börjar och slutar på det liberala nyhetsmagasinet Nu. 

 

Jag har en smygande känsla av att de engagerade journalisterna själva darrar på manschetterna i den här 

grundläggande principfrågan. De står inte ut med att slåss för yttrandefrihet, om de inte får idealisera den de 

slåss för. De är helt enkelt fega. Tur för Schibbye att han inte nyligen var redaktör för Nationell i dag och tillhör 

kretsar som svävar på målet om Hitlers folkmord. 

 

ª Johan Hakelius är författare och kolumnist. Han medverkar i Affärsvärlden med en krönika varannan vecka. 

 

Bildtext: Martin Schibbyes bedagade göteborgsstalinism ursäktar inte likgiltighet. 

 

© Affärsvärlden eller artikelförfattaren. 
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Det spelar ingen roll att det var väntat att dom-stolen i Addis Abeba skulle fälla Johan Persson och 

Martin Schibbye. 

 

 

Beskedet om att de svenska journalisterna anses skyldiga till terrorbrott och olaglig inresa, och kan få upp till 

18,5 års fängelse när domen meddelas på tisdag, kom likväl som en chock. Tankarna går nu till Johans och 

Martins familjer. 

Men ett grundläggande faktum som ibland glömts bort i rapporteringen är att svenskarna bedömts enligt etiopisk, 

inte svensk, lag. 

I Etiopien finns ingen pressfrihet. I Etiopien respekteras inte mänskliga rättigheter. Otaliga etiopiska journalister 

har fängslats med hjälp av de drakoniska terrorlagar som regimen använder för att tysta all kritik. 

Etiopien är en brutal diktaturstat, men inte en bananrepublik. Regimen anser sig förvalta en rättsstat. Men 

fasaden på den påstådda rättsstaten rämnade när president Meles Zenawi i ett ut-talande, långt innan rättens 

avgörande, kallade Schibbye och Persson för "åtminstone budbärare till terrorister". 

Processen mot svenskarna är utan tvekan politisk. Regimen vill statuera ett exempel, visa världens alla 

journalister och människorätts- organisationer vad som händer dem som vill avslöja dess smutsiga hemligheter i 

Ogaden. 

Att UD inte lyckades få hem svenskarna innan rättegången började är en tragedi. Men det är förhastat att, som 

Lars Ohly och andra, döma ut de diplomatiska insatserna för den sakens skull. De som tror att svenskarna hade 

varit frigivna vid det här laget om regeringen bara hade skällt tillräckligt högt har gravt missuppfattat Etiopien. 

Det är en regim med extremt ömma tår och enorm stolthet. 

Professorn och Etiopienexperten Kjetil Tronvoll sa i går att bara något enstaka land direkt skulle ha fått loss sina 

medborgare i en motsvarande situation. Han syftade på USA, som häromåret fick hem en journalist som greps 

under liknande omständigheter. Men så är också USA Etiopiens militära finansiär. 

Sverige har inga hållhakar. Vi ger visserligen, märkligt nog, ett par hundra miljoner i bistånd men när 

Storbritannien, som ger mång- dubbelt mer, konfronterade regimen om mänskliga rättigheter sa Meles Zenawi 

att de kunde ta sina pengar och dra. 

Det var bra att Reinfeldt och Bildt i går tydliggjorde Sveriges hållning: att svenskarna inte är skyldiga till något 

annat än journalistik och ska släppas fria. Att de uttryckte detta så försiktigt väckte viss irritation. Nog vill man 

instinktivt höra regeringen tala om exakt hur vidrigt Etiopiens övergrepp mot våra medborgare är. Men deras öde 

vilar ännu i etiopiska händer. Vägen till frihet går genom benådning. 

I det arbetet behöver Sverige hjälp av USA. 
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Tiden för att aggressivt konfrontera Etiopien är inte nu. Inte när Johan och Martin är fängslade, och domen ännu 

inte bestämts. Det enda som spelar någon roll är att de så snabbt som möjligt kommer hem. 

"Vägen till frihet går genom benådning 

Bilden Är ett montage 

 

Bildtext: UD-DILEMMA. Carl Bildt kommer att behöva USA:s hjälp med att få hem Johan Persson och Martin 

Schibbye. Foto: SCANPIX och CHRISTIAN ÖRNBERG 

 

© Expressen eller artikelförfattaren. 
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Journalistik är inte propaganda 
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För några veckor sedan träffade jag Mimi, som äger en radiostation i Etiopiens huvudstad Addis Abeba. 

 

 

Hon startade radiokanalen för några år sedan, när hon och hennes man återvände från flera års vistelse i USA, 

där hon bland annat arbetat för Voice of America. 

 

Mimi berättade om läget för journalister i Etiopien och sade bland annat att det finns en rad personer som kallar 

sig journalister, men egentligen är politiker. Det är dessa - uppviglare och revolutionärer - som nu döms enligt 

landets nya anti-terrorlagar, menade Mimi. 

 

- Alla länder har rätt att försvara sig, och skulle det innebära att vi kränker några rättigheter, då får det vara så! 

 

Jag har hört den sortens resonemang flera gånger på sista tiden. I Elfensbenskusten träffade jag nyligen en 

chefredaktör som åtalats för att han korrekt skrivit att den nye presidenten i landet köpt 40 Mercedesbilar till 

presidentstaben. 

 

- Det var inte därför han arresterades, sade en anhängare till presidenten när jag träffade honom dagen efter. Han 

arresterades för att han stöttar den avsatte president Gbagbo och vill återinsätta honom genom ett folkligt uppror. 

 

På ett plan går det att förstå om ett samhällssystem försvarar sig mot journalister och propagandister som kräver 

våldsamma lösningar på samhällskonflikter. Det skulle nog även svenska myndigheter göra. Men var går 

egentligen gränsen? Det som händer nu är att ett antal mer eller mindre despotiska regimer påstår att journalister 

egentligen är propagandister, och tar det som intäkt för att de kan fängslas eller i alla fall behandlas som något 

annat än det fria ordets försvarare. Med den måttstocken skulle svenska skribenter som Göran Greider, Johan 

Hakelius och Hanne Kjöller knappast godkännas. De är politiskt tydliga och ofta provocerande. I Etiopien hade 

de anklagats för att inte vara "riktiga" journalister. 

 

Jag tror att det finns skäl att vara uppmärksam på den här trenden även i en svensk kontext. I debatten kring 

fallet med Johan Persson och Martin Schibbye förekom det liknande angrepp (paradoxalt nog bland annat från 

Johan Hakelius) där Schibbyes tidigare medlemskap i ett kommunistiskt parti togs som intäkt för att han inte var 

i Etiopien med helt rent mjöl i påsen. 

 

När jag i höstas skrev en debattartikel i Svenska Dagbladet och för-svarade Perssons och Schibbyes beslut att gå 

in i Ogadenprovinsen fylldes kommentatorsfältet med anklagelser om att de egentligen bara var dumma 

äventyrare, bråkmakare och vänstergökar som inte borde försvaras med högtravande ord om pressfrihet. 
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De anklagelserna faller på sin egen orimlighet. Det inser alla som läst något av de bådas artiklar och bilder. Om 

det är något som utmärkt dessa är det integritet och oberoende och journalistisk nyfikenhet. 

 

Men min poäng är att artikel 19 i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna inte bara, eller ens i huvudsak, 

handlar om oberoende journalistik. Den handlar om rätten att säga sin mening. Yttrandefrihet. Med den 

folkrättsliga paragrafen i ryggen har både Gbagbotrogna chefredaktörer i Elfenbenskusten, oppositionella 

skribenter i Etiopien och Johan Hakelius rätt att skriva, tycka och tänka vad de villOch rätten att rapportera från 

Ogaden tillfaller inte bara två svenska journalister, utan varje medborgare som vill påtala övergrepp eller bara 

sådär allmänt säga sin mening om tillvaron.¶ 

 

Detta hindrar inte att det är viktigt för journalistiken att dra en gräns mellan det opinionsbildande materialet och 

det arbete som görs opartiskt och oberoende. Det som inte drivs av viljan att förmedla en åsikt. Som den här 

krönikan.¶ 

 

Kanske vore det en intressant debatt även i en svensk kontext; vad är egentligen skillnaden mellan pressfrihet 

och yttrandefrihet? Och på vilket sätt är den skillnaden i så fall relevant? . 

 

"De är politiskt tydliga och ofta provocerande. i etiopien hade de anklagats för att inte vara 'riktiga' journalister." 

 

Håller du med? 

 

Kommentera krönikan på Journalisten.se 

 

Jesper Bengtsson Dilsa Demirbag-Sten Andreas Ekström Ulrika Knutson 

 

Frilansskribent, författare och ordförande för Reportrar utan gränser 

 

Enbart på webben: Kjell Häglund 

 

© Journalisten 
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Här kunde Martin Schibbye och Johan Persson ha gjort ett reportage.* 

 

 

* Nu har det gått ett år sedan de båda journalisterna greps i Etiopien, i färd med att undersöka konsekvenserna av 

Lundin Petroleums och Africa Oils oljeutvinning. Efter en skenrättegång dömdes de för illegal inresa och 

terrorbrott. Domen: elva års fängelse. Hittills har UD misslyckats med att få dem fria och hoppet står till 

benådning. 

Expressen Kultur ger därför 10 000 kronor till Reportrar utan gränsers insamling till deras omkostnader 

(bankgiro 5567-3818, inbetalningar ska märkas med "Johan och Martin"). Det ska ses som ett litet bidrag till den 

journalistik som Martin Schibbye och Johan Persson borde vara fria att bedriva och publicera varhelst de vill. 

 

karin.olsson@expressen.se 

 

© Expressen eller artikelförfattaren. 
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Alla dessa dagar - släpp Dawit Isaak fri! 

Södermanlands Nyheter. Publicerat i print 2012-09-05.  

Göran Carstorp, chefredaktör, ansvarig utgivare|Olof Jonmyren, politisk redaktör. Sektion: Opinion.  

Sida: 2.  

Del: 1.  
 

I dag har han suttit inspärrad i 4000 dagar. Det är 96 000 timmar eller 5 760 000 minuter. På en plats där 

varje minut garanterat känns som en evighet. 

 

 

Fyratusen dagar är elva år av en människas liv. Vad har du hunnit med sedan 2001? Rest? Pluggat färdigt? Bytt 

jobb? Flyttat? Fått barn? Skaffat nya vänner? Vårdat någon av dina närmaste? Under samma tid har journalisten 

Dawit Isaak varit inlåst, fängslad utan rättegång, utan en möjlighet att ens få klart för sig vilket brott han tros ha 

begått. 

 

Hemma i Sverige har Dawit Isaak bland annat en dotter. Hon har inte sett sin far på elva år. Det är en stor del av 

hennes uppväxt, en stor del av den tid hon hade kunnat berätta om skolan, om studenten och funderingarna inför 

högskolestudierna, om kompisar, om drömmar, kärlekar och vänskaper. En tid som de aldrig kan få tillbaka, 

tillsammans. 

 

Åsiktsfrihet och tryckfrihet är inte givna rättigheter i alla delar av världen.Totalitära regimer ser 

informationsfriheten som en fara för makten. Ett exempel är Eritrea. Dawit Isaak arbetade på en tidning som 

rapporterade om krav på reformer från oppositionella krafter. Därefter greps han och sedan dess har han suttit i 

den eritreanska diktaturens olika fängelser, inspärrad utan rättegång, utan åtal och utan en chans att försvara sig. 

Det är en skam för Eritrea. 

 

I grannlandet Etiopien sitter hans journalistkollegor Martin Schibbye och Johan Persson fängslade för att som 

journalister ha bevakat en konflikt som regimen inte ansåg att det skulle rapporteras om. Lika lite som den 

eritreanska regimen ansåg att medborgarna skulle få kunskap om annat som inte kom direkt från den högsta 

ledningen. 

 

Det journalistiska uppdraget, att granska och informera, hamnar på kollisionskurs med den auktoritära makten; 

en makt som inte vill ge utrymme för demokratiskt samtal eller fri tillgång till information. 

 

Kampen för att få fängslade journalister fria förs på många olika plan och kanaler. I Sverige samverkar 

Tidningsutgivarna, Svenska Journalistförbundet, Svenska PEN, Reportrar utan gränser, Publicistklubben, 

Sveriges Tidskrifter, Stödkommittén Free Dawit, Författarförbundet och tidningen Expressen för att informera 

om Dawit Isaaks fall. Du kan också göra något - redan i dag. Gör ett inlägg om hans öde i SN:s spalter eller 

kommentera på sn.se, skriv något via Facebook eller Twitter med markeringen #fyratusen. 
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På senare tid har det svenska utrikesdepartementet och EU-delegationen i Asmara ökat trycket på den eritreanska 

regimen. Det är på tiden. Tystnad gynnar bara en regim som ser Dawit Isaak som något som inte angår någon 

utanför Eritrea. Det får aldrig råda tystnad kring hans fall, hans rättigheter och det som han har utsatts för under 

alla dessa dagar. 

 

Dawit Isaak är en svensk journalist. Sedan elva år tillbaka sitter han fängslad utan rättegång. Allt för att han 

skötte sitt journalistiska uppdrag. Omvärldens krav på den eritreanska regimen och dess president Isayas 

Afewerki är tydligt: släpp Dawit Isaak fri - nu! 

 

Bildtext: Den svenske journalisten Dawit Isaak sittter inspärrad i Eritrea sedan elva år tillbaka. Utan rättegång, 

utan åtal, utan en chans att för- svara sig. Allt för att han gjorde sitt jobb som journalist. 

 

© Södermanlands Nyheter 
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När svaret är pressfrihet 
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Lördag. Svaret är: Samvetsfångarna som äntligen är fria att berätta om vad som egentligen händer i 

Etiopien. Då lyder frågan: Vilka är Martin Schibbye och Johan Persson? HEIDI AVELLAN 

Journalistjeopardy: 

 

 

Svaret är Syrien, Eritrea, Nordkorea, Turkiet, Kina, Uzbekistan, 

Elfenbenskusten 

 

Får journalister bryta mot lagen? 

 

Svårt, fast ändå inte. 

 

Det handlar om pressfrihet. 

 

Journalister ska granska makten. 

 

Journalister ska stå på den enskilda människans sida och rota fram 

missförhållanden, men makten kan stoppa denna granskning. Korrupta 

regimer kan helt enkelt fjättra det fria ordet med lagar som gör 

journalistik omöjlig. Det kan hända också i demokratier. 

 

Då makthavare skyr transparens och vill gömma illdåd och 

korruption bakom en mur av lagar måste en journalist ibland runda 

reglerna. 

 

Det är inte ett privilegium. 

 

Det är ett uppdrag. 

 

Som PEN-ordförande Ola Larsmo formulerade det i DN igår: 

 

"Pressfriheten är inte till för journalister utan för oss alla - 

för att försvara vår rätt till kunskap om det samhälle vi lever i." 
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Ett land som också platsar i jeopardyfrågan ovan är Etiopien. 

 

Där väljer regimen att tysta journalister med terrorlagstiftning 

och att med journalistikens medel sprida falska budskap för att nå 

sina syften. Propaganda. 

 

De svenska journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson dömdes 

i december 2011 till elva års fängelse för att olovligen ha tagit 

sig in i landet - och för terrorism. 

 

Allom till varnagel. 

 

Då hade de redan gjorts till ofrivilliga filmstjärnor. 

 

Vid gripandet fabricerades bevis, Schibbye och Persson berättade 

under en presskonferens i Stockholm igår om dagar i öknen med 

skenavrättningar och filmspelningar med framtvingade "erkännanden". 

 

Filmerna blev sedan bevis i en farsartad rättegång. 

 

I måndags tackade de i etiopisk stats-TV Etiopiens folk och 

regering för att deras ursäkt hade accepterats och de hade 

benådats; en del av överenskommelsen för frisläppandet. 

 

Det var otäckt att se dem stå som två ångerfulla skolpojkar, väl 

medvetna om att varje ord måste vägas på guldvåg för att den 

hägrande friheten hängde på en skör tråd. 

 

"Etiopien vann", konstaterade Johan Persson igår. Bittert. 

 

En propagandaseger. 

 

De kom inte hem med den berättelse de tänkte, men de kom hem med 

en berättelse. 

 

Schibbye beskrev dagarna i fängelset som walraffande: de var inte 

fångar - de var journalister. Under fjorton månader gjorde de 

research för sitt reportage. Medfångens avskedsord, "berätta för 

världen vad ni har sett", är ett arbete som "börjar idag och 
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kommer att pågå så länge vi lever". 

 

De korsade gränsen illegalt. Ett brott, men moraliskt försvarbart. 

Omvärldens ögon och öron bjuds aldrig in för att bevittna 

övergrepp, auktoritära regimer erbjuder inte journalistvisum och 

pressinbjudan. 

 

"Vi åkte inte dit för att skriva skit om Bildt", sade Johan 

Persson på presskonferensen igår, avsikten var att granska 

oljebolags påverkan i regionen. 

 

Persson och Schibbye greps i Ogadenprovinsen i juli 2011 på väg 

till regionen, där Africa Oil - ett bolag i Lundinsfären där 

utrikesminister Carl Bildt (M) tidigare haft intressen - hade 

projekteringsrättigheter. Deras syfte var att rapportera om läget 

här, innan borrningen började, enligt människorättsorganisationer 

förvärras situationen för mänskliga rättigheter då. 

 

Bland annat rapporterade Human Rights Watch 2008 att 

lokalbefolkning i Ogaden tvångsförflyttats och att militären bränt 

ner byar och gjort sig skyldig till våldtäkt, tortyr och mord. 

 

De två journalisterna ville rapportera från en stängd värld där 

svenska företag verkar. 

 

Hur fel kan det vara? 

 

Hätskheten i en del svenska kommentarer förvånar. Somliga 

ifrågasätter syftet, undrar vad de två svenskarna hade i Ogaden 

att göra och pekar ut dem som koloniala vita som struntar i 

afrikanska lagar. Eller rena äventyrare. 

 

Ofta verkar det handla om vanlig missunnsamhet: journalister ska 

minsann inte ska tro att de är något speciellt. 

 

"Så om jag börjar kalla mig journalist (en icke-skyddad 

yrkesbenämning) så är det fritt fram för mig att bryta mot vilken 

lag som helst i vilket land som helst i världen utan att behöva 

riskera någon som helst påföljd bara genom att hävda att jag är 

ute på ett uppdrag ", skrev någon som kommentar på min blogg i 
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måndags. 

 

Skribenten raljerar. Och har fel. 

 

Det handlar inte om legitimation - bevare oss för den dag då 

makten avgör vilka som får granska makten. 

 

Det handlar inte om skrå. 

 

Det handlar om syftet. 

 

Uppdraget kan vara självpåtaget, men det gäller att lyfta fram i 

ljuset det som inte tål dagsljus. 

 

Precis som Schibbye och Persson gjorde i Etiopien - även om 

reportaget nu inte kommer att handla om mänskliga rättigheter som 

oljan dränker, utan yttrandefriheten som regimen kväser. 

 

Journalistjeopardy: 

 

Om frågan lyder "Vem ska granska en makt som inte vill bli 

granskad ifall journalister aldrig bryter mot lagen?" blir svaret 

lätt "ingen". 

 

TWITTER 

 

BLOGG 

 

Följ Heidi Avellan på twitter.com/heidiavellan 

 

Läs Sydsvenskans ledarredaktion på 

http://blogg.sydsvenskan.se/snallposten/ 

 

Pressfrihet 

 

"Då makthavare skyr transparens och vill gömma illdåd och 

korruption bakom en mur av lagar måste en journalist ibland runda 

reglerna. Det är inte ett privilegium. Det är ett uppdrag." 

 

Bildtext: Två män med ett uppdrag. Martin Schibbye och Johan Persson. 
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Presskonferensen blev en lektion i något större 
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Först kändes det nästan som någon sorts lågbudgeterad Oscarsutdelning. Den stora men litet slitna 

samlingslokalen på ABF på Sveavägen i Stockholm sorlade av mediefolk och kulturelit. Alla var där. Jag 

satt intill Björn Wiman, DN:s kulturchef och några steg bort stod Åsa Linderborg. SvTs och TV4s 

reportrar cirklade omkring. Ett 

 

 

...medie-event?. Ett barns oregisserade skrik skar genom luften. När så Martin Schibbye och Johan Persson 

hälsades välkomna av en representant från Reportrar utan gränser hittade de först inte ut från de stora gråa 

draperierna uppe på podiet. 

 

Så började de tala, först Martin Schibbye. Och i ett enda slag förändrades hela atmosfären. Det kom ett resolut 

allvar i luften. Schibbyes röst lät så överraskande stark och klar, trots de fjorton månaderna i fängelse, när han 

konstaterade: Vi har fått yttrandefriheten tillbaka. 

 

Martin Schibbye och Johan Persson beskrev sedan syftet med sin reportageresa - att ta sig in i den stängda 

regionen Ogaden i Etiopien och på plats ta reda på situationen för lokalbefolkningen och hur bland annat 

oljebolaget Lundin Petroleum har agerat. 

 

Men att resa in i Ogaden är att ge sig ut i ett slags ingenmansland - inga hjälporganisationer finns där, FN finns 

inte där och ingen rapportering därifrån har ägt rum. Enbart från flyktingar i omkringliggande länder har 

berättelser sipprat ut. 

 

De två svenska journalisterna var under presskonferensen noga med att betona att de inte givit sig in i Ogaden i 

något enkelt ideologiskt syfte att sätta dit ett svenskt oljebolag eller en svensk utrikesminister. 

 

Det var exakt där som jag och säkert många med mig kände att den journalistiska sakligheten vann en så sällsam 

seger under presskonferensen. Inga tvivel råder om Johan och Martins ideologiska hemvist på vänsterkanten. 

Men de avhöll sig från alla slags ideologiska proklamationer under sitt framträdande och talade i termer av 

mänskliga rättigheter, förtryck och - det journalistiska uppdraget. 

 

När de därefter flera gånger påpekade att det är ett dystert faktum att ingen svensk reporter varit i regionen trots 

att ett svenskt bolag agerat där sedan 2006 gick det nog rakt in i medvetandet hos den samlade journalistkåren. 

Alla tycktes plötsligt påminna sig om varför de har det yrke de har. 
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Schibbye och Persson av-stod från dagspolitiska brandtal. Samtidigt tror jag att de flesta journalister som var 

närvarande kände att viktiga journalistiska insatser - eller modet att försöka sig på dem - någonstans måste bygga 

på ett ställningstagande. Att professionalism och engagemang går att förena var en insikt som tog gestalt under 

denna presskonferens. 

 

Det är fullt möjligt att det var i just den stunden som svensk presshistoria skrevs, trots det paradoxala 

förhållandet att de två frilansarna inte fick med sig något reportage hem. De togs till fånga, fick genomgå en 

skenrättegång, dömdes till elva år för terroristbrott - och elva år i det etiopiska fängelset är, vilket de påpekade, 

liktydigt med en dödsdom. 

 

En kort sekund rörde Schibbye vid något märkligt, när han liksom för sig själv filosofiskt frågade: Vad är 

egentligen ett reportage? Reportage kommer av latinets reportare - som betyder bära hem. Och även om de inte 

fick fram något vanligt reportage så bar de med sig något hem och vidare ut i offentligheten: Ljus över vidriga 

förhållandena. 

 

Presshistoria skrevs - fastän inget reportage levererades. Det var något annat som bars hem: erfarenheten av ett 

slutet och repressivt samhällssystem, som ärr på de egna kropparna. 

 

De två unga människorna, en journalist och en fotograf, som satt på podiet hade upplevt dödsångest. När de 

besköts ute i öknen - Johan Persson skadades ganska svårt - och när de förpassades till fängelset. 

 

Bland publiken satt ett okänt antal människor från Etiopien och Ogaden som sannolikt upplevt precis samma 

sak. Några av dem ställde sig upp och vittnade om det. Och när deras smärta speglades i de två svenska 

journalisternas redogörelse för den dödsångest de känt när de greps och den ovisshet de genomlevt under 

fängelse-tiden, inträffade det som i slutändan är journalistikens viktigaste uppgift: att föra samman världar som 

är åtskilda, av lögner, av förtryck, av geografi, av makt. Presskonferensen blev en lektion i något mycket större. 

 

Genomgående undvek Martin Schibbye och Johan Persson att svara på frågor om hur de tyckte att UD, Carl 

Bildt och den svenska regeringen hanterat deras fall. Det gjorde de rätt i. Under mer än ett år har de inte läst 

några tidningar och inte fått veta något överhuvudtaget. Säkert hade en och annan vänsterjournalist i publiken 

hoppats på något fördömande av Carl Bildt, men de hade kraften att tillsvidare avstå från det. 

 

Men just att de av-höll sig från sådana spekulationer om något de omöjligen kan veta någon-ting om gjorde deras 

sak starkare och debatten och granskningen av vad ett svenskt oljebolag och en svensk utrikesminister eventuellt 

har på samvetet har egentligen inte ens börjat. 

 

Martin Schibbye och Johan Perssons icke genomförda reportage i en nyimperialistisk värld pekar mot våra 

samveten. 

 

"Schibbye och Persson avstod från dagspolitiska brandtal. Samtidigt tror jag att de flesta jour nalister som var 
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närvarande kände att viktiga journalistiska insatser - eller modet att försöka sig på dem - någonstans måste bygga 

på ett ställningstagande." 

 

Bildtext: Jesper Bengtsson, ordförande i Reportrar utan gränser (till höger), lotsar in Johan Persson och Martin 

Schibbye vid fredagens presskonferens i ABF-huset i Stockholm. 

 

© Dala-Demokraten - Borlänge 
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Britta Svensson: Nu vill de berätta - och vi lyssnar 

GT. Publicerat i print 2012-09-15.  

Britta Svensson. Sektion: ???.  

Sida: 14,15,16,17.  

Del: 1.  
 

Jag vill läsa boken. Jag vill följa tv-serien om hur de arbetar, och jag vill höra dem tala. 

Frilansjournalisterna Martin Schibbye, 31, och Johan Persson, 30, är Sveriges starkast lysande 

mediestjärnor. 

 

 Det är inte alls självklart att de skulle bli det när de till slut släpptes ur fängelset. 

Visst känner alla igen dem, visst vill vi höra vad de varit med om, men det är inte säkert att den som lever på att 

fotografera och skriva också har talets gåva. Och kanske hade de ändå brutits ner av det de varit med om? 

Men det blev en stor upplevelse att höra Martin Schibbye och Johan Persson på gårdagens presskonferens i 

ABF-huset i Stockholm. De pratade om att de fått yttrandefriheten tillbaka. Att de upplevt, och sett saker som är 

unika. Som gjort dem till "jävligt mycket bättre journalister". 

- Allt vi gått igenom ska vi förvandla till något positivt. 

<strong>Martin Schibbye var den mest vältalige, känsligare, lite spralligare, gladare, Johan Persson var hans 

göteborgskt buttre motpol med varje replik som ett serveess som klang till i lokalen.</strong> 

Schibbyes röst bröts flera gånger när han berättade om det fruktansvärda gripandet, när de flera gånger trodde att 

de skulle dö, och Johan Persson hade en skottskada, "ett hål i armen", som han inte fick vård för i flera dagar. 

Deras budskap skulle kunna sammanfattas i det Martin Schibbye skrev till sin fru Linnea från fängelset: 

 

 

"Jag befinner mig på en plats som får allt jag tidigare upplevt att blekna... Men jag vill att du ska veta att jag 

klarar det". 

 

 

<strong>Två 80-talister från bortskämda Sverige, är inte de födda i går, borde de inte ha dukat under när de satte 

sin fot i ett afrikanskt helvete? De gjorde inte det. 

Så fort de kom till häktet började de försöka ta reda på saker av medfångarna. Om fängelset sa de: 

- Vi accepterade aldrig fångrollen. Vi såg det som att vi var där och wallraffade. 

En bra journalist håller alltid ögonen på bollen. Släpper aldrig vinkeln, kärnan i det han eller hon håller på med. 

Finns det något bättre exempel än det Johan Persson och Martin Schibbye berättade i går, om att vistelsen i 

fängelset var den bästa story de hittills stött på? 

Och den är ju det. Vi vill veta allt om den. Och inte alls det som alla frågade om i går, om Carl Bildt trots allt 

inte gjorde något misstag ändå. 
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Vad trötta alla vi skrivbordsjournalister verkade med vårt närsynta intresse för inrikespolitiskt käbbel. Och 

vilken värld Martin Schibbye och Johan Persson gläntade på dörren till, en värld där två unga män lika gamla 

som våra barn vågade, och klarade av, och överlevde. 

Och nu vill de berätta. Vi lyssnar.  

 

© GT eller artikelförfattaren. 
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Medierna vanhedrade Persson & Schibbye 

Sundsvalls Tidning. Publicerat i print 2012-09-16.  

Norberg Håkan norberg är mediekrönikör på sundsvalls Tidning. Sektion: General.  

Sida: 60.  
 

Strax efter lunch i fredags stängde jag locket på datorn, knäppte av tv:n och tystade radion. Jag missade 

alltså presskonferensen. Strax innan såg jag däremot SVT:s direktsändning på nätet av de så kallade 

etiopiensvenskarnas hemkomst. 

 

 

Det är så ironiskt att Johan Persson och Martin Schibbye, fängslade på grund av sitt journalistiska värv (och 

antagligen för några faktiska lagbrott), möttes av den lägsta formen av journalistik på Arlanda. 

 

Där stod de, de svenska medierna, med fina public service först i ledet, och väntade på sina frisläppta kollegor. 

 

"Det är bara minuter kvar nu. De ska tydligen komma i en bil. Vad säger flygplatspersonalen, hur stort är det här 

för dem? Är det inte lite mer rörelse nu än tidigare? Ja, nu kommer de nog snart. Vad kan Johan och Martin 

tänkas tänka nu? Vad känner de inför att komma hem?" 

 

Det här bedömde alltså landets största redaktioner vara av intresse för oss, något viktigt för medborgarna att ta 

del av. Tomma spekulationer i väntan på att två snubbar ska kliva ut ur en bil. Som uppsnacket inför en 

fotbollsmatch. Det vanhedrade journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye. 

 

Att stå där och hänga över en avspärrning, skrika åt Arlandapersonalen att de väl kan låta bilen parkera lite 

närmare, det blir ju så långt ifrån annars, är inte journalistik. Det är att ge efter för simpel nyfikenhet, sin egen 

och andras, och för-söka locka tittare, läsare, surfare. Det är att följa minsta motståndets lag, det är att vara 

snaskig, det är att glömma allt man som journalist egentligen ska ägna sig åt. 

 

Jag missade som sagt presskonferensen, den som hade potential att faktiskt förmedla något av värde, men i 

mobilen såg jag att den blåste upp känslostormar för många svenska journalister på Twitter. De snyftade om 

respekt, att det var så stort, så stort. Underströmmen sa att Johan Persson och Martin Schibbye är journalistiska 

hjältar och att det är så skönt att de är hemma. Och det är klart att det är skönt att de är hemma! 

 

Mindre skönt: Bara några minuter tidigare stod de bölande Twitter-journalisternas kollegor på Arlanda och 

pissade på allt vad journalistik är. 

 

Bildtext: Martin Schibbye och Johan Persson när de anlände till Arlanda flygplats i fredags. 

 

© Sundsvalls Tidning 
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Priset för journalistiken 

KRÖNIKA 

Dala-Demokraten - Rättvik Mora. Publicerat i print 2012-09-18.  

Cecilia Burman. - cecilia@ceciliaburman.se. Sektion: KULTUR.  

Sida: 22.  

Del: 1.  

 

När frilansjournalisterna Martin Schibbye och Johan Persson skulle hålla sin första presskonferens i 

Stockholm i fredags väntade en upphetsad mediakår på deras ankomst. 

 

 

Kamerorna var riggade, reportrarna spända, pressfotograferna gläfste och trängdes framför scenen med nosarna 

riktade mot dörren. Jag har aldrig varit med om något liknande. 

 

Tänk om det var så här varje gång man kom hem från en reportageresa, fantiserar jag. Vilket genom-slag 

berättelserna från New York, Mexiko, Grekland och Israel-Palestina som jag själv burit med mig hem hade fått. 

Livsavgörande berättelser från om-världen, som sällan blir mer än ett uppslag i en nyhetstidning eller magasin, 

snabbt glömda av läsaren, något de läste på sofflocket. Vad krävs för att verkligen väcka medelklassens 

slummer? 

 

Det krävs svenska hjältar och en mediekår som springer åt samma håll. Ett vanligt magasinreportage skapar inga 

rubriker, inget engagemang eller insamlingar till utsatta människor. För att massmedias björnar ska vakna krävs 

att två frilansjournalister tar sig in i ett farligt land och grips av soldater, ställs inför rätta och får sitta i ett 

fruktansvärt fängelse ett helt år. Och först när deras öde blir kvällstidnings-scoop bryr vi oss om politiska fångar 

i Etiopien. Plötsligt är bevakningen av Lundin Oil intressant. Tacka frilansjournalisterna för det, men de fick 

betala ett väldigt högt pris för att väcka opinionen. 

 

Och då till själva förutsättningarna för att sådan här journalistik ska bli till. Såvitt jag vet fick Johan och Martin 

investera egna pengar i projektet som det innebar att ta sig in i Etiopien via Somalia. Såvitt jag vet hade de 

enbart två uppdragsgivare, Svenska Dagbladet och Filter, i ryggen. Hur stort deras "stöd" var vet jag inte. 

 

Men som frilansjournalist vet jag att det sällan är någon förmögenhet som diskuteras i arvode när man vill ut och 

bevaka världen. Ibland åker man på spekulation, det vill säga att en potentiell uppdragsgivare säger "vi är 

intresserade, men köper först när vi ser materialet". Det råder katastrofalt dåliga förutsättningar för att riktigt bra 

journalistik ska bli gjord. Som den som Johan och Martin gör. 

 

Samtidigt sitter de stora drakarna inom tredje statsmakten på enorma resurser. Som läggs på att bevaka kändisar 

från underhållningsprogrammen som produceras av såväl public service som de kommersiella kanalerna. Först 

när det stora scoopet landar inom räckhåll och håller presskonferens om svenska oljebolags smutsiga händer 

förmår den massmediala björnen röra på fläsket. Det är nog varenda nyhetsredaktion just nu mycket väl 
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medvetna om. 

 

Gör om, gör rätt. 

 

"Tänk om det var så här varje gång man kom hem från en repor tager esa, fantiserar jag" 

 

© Dala-Demokraten - Rättvik Mora 
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Skilj på verket och personen 

Sundsvalls Tidning. Publicerat i print 2012-09-18.  

Roland Porirer Martinsson , Chef för Timbros medieinstitut. Sektion: Ledare.  
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Det började, tror jag, med Salman Rushdie. När Satansverserna publicerades var han en prisbelönt 

författare, men inte nära att nämnas i Nobelprissammanhang. Så drabbades han av fatwan och plötsligt 

betraktades han som en historiskt viktig författare. 

 

 

Men varför skulle det självklara och viktiga stödet för Rushdies rätt att vara religionskritisk förändra hans status 

som författare? 

 

Häromdagen hörde jag ett inslag på NPR - USA:s public service-radio - om satirtecknare. Tecknarnas 

självförtroende var omåttligt, intervjuaren underdånigt beundrande. Intrycket var att den som ritar en rolig 

karikatyr utgör demokratins yttersta bastion. Varför? Hoten mot Jyllandsposten efter Muhammedteckningarna - 

som en tecknare kallade för satirtecknarnas Elfte september. 

 

Återigen är det öppna samhällets plikt att värna satirtecknarnas yttranderätt självklar och viktig. Men på vilket 

sätt blev satirtecknare särskilt viktiga på kuppen? Motsvarigheten i Sverige heter Lars Vilks, en betydelselös 

konstnär och osammanhängande konstteoretiker, som fått sitt liv kraftigt beskuret på grund av en teckning av en 

rondellhund med drag av Muhammed. 

 

När en svensk medborgare hotas till livet på grund av ett yttrande som enligt varje rimlig avvägning bör skyddas 

av yttrandefrihet, då är det vår uppgift att skydda den personens liv och rätt. Däremot följer inte ett dugg 

beträffande det aktuella yttrandets eller konstnärens betydelse. 

 

Personligen har jag inga höga tankar om någondera. 

 

Senaste exemplet på den här sortens förvillelse gäller Johan Persson och Martin Schibbye, som suttit fängslade i 

Etiopien. Vad hade de gjort för att för-tjäna elva års i ett etiopiskt fängelse? Svaret är ett eftertryckligt: 

Ingenting. Inte ens att de korsade landets gräns utan tillstånd är skäl att fängsla dem. Landets lagar säger 

visserligen det, men i det här sammanhanget kan det öppna samhället inte erkänna Etiopiens legitimitet. Hur ska 

journalister kunna granska diktaturer om diktaturernas lagar ska få sätta villkoren? 

 

Så det var självklart och viktigt att stödja kampen för deras frigivning och försvara deras rätt att under-söka 

relationen mellan Etiopien och Lundin Petroleum. 

 

Men på vilket sätt gör det Martin Schibbye till en journalist värda att lyssna på? 
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Hans bakgrund som apologet för diktatur och folkmord diskvalificerar honom som trovärdig i varje journalistiskt 

sammanhang som har att göra med politik och business. 

 

I förra veckan skrev Expressens kulturchef Karin Olsson att Carl Bildt nu var skyldig att ge Persson och 

Schibbye en intervju. Varför i hela friden skulle han göra det? Det finns inga skäl att tro att något han skriver 

skulle vara av intresse. 

 

Det var Sveriges nödvändiga skyldighet att verka för frigivandet av Persson och Schibbye. Nu får gärna UD:s 

(av allt att döma föredömliga) arbete granskas. Schibbye är fortsatt en betydelselös journalist. 

 

Bildtext: Författaren Salman Rushdie, mest känd för sin roman Satansverserna. 

 

© Sundsvalls Tidning 

 

 

 


