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Abstract 

In this study we examine four Swedish newspapers’ visual coverage of the Tunisian and 

Egyptian uprisings in 2010 and 2011 – commonly known as the “Arab Spring Revolution”, 

the “Jasmine revolution” and in Sweden also the “Women’s revolution” – focusing on three 

main perspectives: news values and framing, postcolonialism, and gender.  

 By means of a comprehensive content analysis and an in-depth semiotic analysis, the 

purpose of this study is to investigate how Swedish written media frames the revolution and 

its initiators and partakers through news photographs, headlines, lead paragraphs and 

photograph bylines, and to determine whether or not it reproduces earlier trends of media 

coverage and framing of non-Westerners and non-Western societies.  

 The purpose of the extensive content analysis is to attain data for empirical research of 

the visual portrayal of the uprisings’ first twelve weeks in Sweden’s four largest newspapers 

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet and Expressen. The analysis reveals that 

episodic framing is regularly used in all four newspapers, and that media demonizes Tunisians 

and Egyptians by constructing them as a brutal, uncivilized and threatening group which 

almost exclusively consists of men, and whose members are neither quoted nor named. It also 

shows that women are symbolically annihilated by media and that the very few women who 

do occur are gender stereotyped in accordance with established media conventions and 

postcolonial tradition, with the interesting exception of women being quoted to a larger extent 

than men. The analysis furthermore confirms the low occurrence of female journalists in 

Swedish foreign reporting, as well as demonstrates that the gender of the journalists does not 

influence what types of stories are written or how they are framed. 

 The variable frequencies obtained from the content analysis provide indicators which are 

subsequently explored in the semiotic analysis of four news photographs. The qualitative 

study establishes that the North African uprisings are represented and framed as being 

conducted by a group of angry, uncontrolled and unstoppable men. In conclusion, the results 

of this study indicates that Sweden’s four largest newspapers use a colonial discourse which 

threatens to establish and reproduce the idea of Tunisians and Egyptians as the Arabic 

“Others”. 

 

Keywords: Arab Spring Revolution, Women’s Revolution, Jasmine Revolution, Tunisia, 

Egypt, news values, framing, journalism, intersectionality, gender, symbolic annihilation, 

postcolonialism, representation, orientalism, the “Other”, identification, demonization, 

semiotic analysis, content analysis, Arab, Muslim  
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KAIRO. Ett jordskalv skakade Mellanöstern igår. Med epicentrum 

på Tahrir-torget i Kairo. Vibrationerna kommer att kännas över 

hela regionen och säkerligen få andra diktatorer på fall [...] 

Så om Tunisien var ett skalv som mätte 7,0 på den politiska 

Richter-skalan så talar vi denna gång om ett skalv på 8,5.  

                                                                                                       

(Expressen 2011-02-12) 
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1.1 Inledning och bakgrund 

 

En ung tunisier
1
 tänder eld på sig själv på öppen gata den 17 december 2010 i staden Sidi 

Bouzid i protest mot regimen. Detta blir startskottet för en politisk omvälvning i Tunisien, 

Egypten och flera av deras grannländer. Händelserna fick under år 2011 stor medial 

uppmärksamhet. Vi uppsatsförfattare tycker att denna utbredda konflikt utgör ett ypperligt 

tillfälle att analysera hur den journalistiska nyhetsvärderingen har sett ut och hur regionens 

befolkningar har representerats i svensk press i ett ännu inte avslutat skeende. 

 Folkresningarna har i media rubricerats som ”Jasminrevolutionen”, ”Den arabiska 

våren”, ”Ungdomarnas revolution”, ”Sociala medier-revolutionen” samt ”Kvinnornas 

revolution”. Gemensamt för alla dessa benämningar är att de förenar händelser utspridda över 

ett stort geografiskt område med stora inbördes kulturella och religiösa skillnader till en. 

Epiteten antyder att revolutionerna har centrerats kring jasminblommor, araber, ungdomar, 

sociala medier och kvinnor. Vi vill undersöka vilka personer eller grupper media de facto har 

porträtterat som revolutionens aktörer.  

 Bilden, och särskilt fotografiet, innehar en särställning i tidningarnas nyhetsförmedling. 

Bilden är central i artiklar och reportage och den är i många avseenden helt överordnad 

brödtexten. Bildens visuella budskap till läsaren ger ett starkt första intryck vars 

konnotationer inte går att blunda för. Därför har vi valt att fokusera på nyhetsfotografier med 

kontextenheterna rubrik, ingress och bildtext i denna studie. 

 Vår kandidatuppsats består av en mycket omfattande kvantitativ innehållsanalys av 

samtliga nyhetsbilder som publicerats i rikstidningarna Aftonbladet, Dagens Nyheter, 

Expressen och Svenska Dagbladet under revolternas inledande tolv veckor. Bilderna 

analyseras utifrån ett konstruktionistiskt och intersektionellt perspektiv, där aspekter som 

könsrepresentation, nyhetsvärdering och nationalitet är våra huvudintressen. Utifrån resultaten 

från den kvantitativa innehållsanalysen har vi valt ut två typiska och två atypiska bilder ur 

materialet för en djupare semiotisk bildanalys, där vi undersöker vilka konnotationer de kan 

ge upphov till hos läsaren. 

 Ett intersektionellt tänkande är avgörande för vår analys. Vi som har skrivit uppsatsen 

tillhör gruppen vita, europeiska, akademiska medelklasskvinnor; det vill säga, gruppen som 

teoretiskt sett utgör normen för västvärldens kvinnlighet. Våra referensramar är därmed 

begränsade till vårt arv och vår miljö, vilka kan påverka de konnotationer som görs i den 

semiotiska bildanalysen. Det vore ett allvarligt fel att inte ha detta i beaktande. 

 

                                                 
1
 Mohammed Bouazizi 
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1.2 Syfte 

 

Vi vill utforska den visuella porträtteringen av den nordafrikanska revoltens inledande tolv 

veckor, genom att analysera representationer i nyhetsbilder och dess kontextenheter 

(bestående av rubrik, ingress och bildtext). Vårt fokus på bilder är en konsekvens av dess 

särställning i tidningsläsandet och nyhetsförmedlingen, då den är den viktigaste och mest 

relevanta komponenten för förståelse. Bilder och feta rubriker är det första som fångar 

läsarens uppmärksamhet och skapar artikelns budskap och tonläge. Vi kommer sedan att 

diskutera samspelet mellan representationer och nyhetsvärderingen av händelserna och dess 

konsekvenser. 

 Undersökningen står i relation till ett konstruktionistiskt genus- och postkolonialt 

perspektiv. Tidigare postkolonialistisk och feministisk forskning har påvisat att anglosaxisk 

media tidigare har använt sig av schablonmässiga porträtt av utvecklingsländer och 

stereotypiseringar av dess befolkningar i syfte att stärka den västerländska självbilden. 

Sverige har förvisso aldrig räknats som en stor kolonialmakt, men den koloniala diskursen har 

i viss utsträckning även kommit att prägla det svenska nationsbygget. Vi vill undersöka hur 

representationerna av konflikten i Nordafrika samt dess aktörer såg ut under vår valda period 

och om de skiljer sig från de schabloniserade representationer som tidigare präglat svensk 

media. Uppvisar det samlade materialet några tydliga tendenser? 

 Syftet med att göra en omfattande och genomgripande kvantitativ innehållsanalys är att 

fördjupa förståelsen för en stor medial händelse där liknande forskning inom medie- och 

kommunikationsfältet ännu saknas. Analysen genererar data som ger en statistiskt säkerställd 

översikt över materialområdet. Syftet med att utifrån dessa resultat djupare undersöka 

utmärkande indikatorer genom en kvalitativ semiotisk bildanalys, är att höja undersökningens 

validitet och att fördjupa förståelsen för de kvantitativa resultaten. Den arabiska våren är en 

ung och modern historisk och medial händelse och med anledning av detta erbjuder den en 

unik möjlighet att undersöka hur Nordafrika representeras i dagens svenska medier. 

 

 

1.3 Frågeställningar 

 

De frågeställningar vi vill besvara är följande: 

(i) Hur representeras genus och nationalitet i den svenska medierade bilden av de 

tunisiska och egyptiska revolterna 2010-2011? 
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(ii) Hur ser nyhetsvärderingen ut i förhållande till genus, nationalitet och journalistens 

kön? 

(iii) Vilken sammanfattad bild ges av revolutionens aktörer och deras drivkrafter? 

 

 

1.4 Material och avgränsning 

 

Uppsatsen behandlar artiklar som inkluderar bilder och som har publicerats i svensk tryckt 

press. Vi har valt att arbeta med de fyra stora rikstidningarna på grund av deras stora 

spridning och betydelse. Urvalet är begränsat till Sveriges två största morgontidningar Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet samt de två största kvällstidningarna, Aftonbladet och 

Expressen, mellan datumen 2010-12-13 och 2011-03-06. Startdatumet är valt på grund av att 

den i inledningen nämnda självbränningen ägde rum just denna vecka. Slutdatumet är valt på 

grund av att det mediala fokuset vid denna tidpunkt flyttades från Tunisien och Egypten till 

Libyen.  

 En ytterligare begränsning är att sökningen skett i mediearkivet Retriever med sökorden 

”Tunisien” och ”Egypten”
2
 mellan de valda datumen och att endast de bilder där människor 

förekommer har valts ut. Bilder på diplomater och statstjänstemän har uteslutits, exempelvis 

fotografier på USA:s president Barack Obama, samt Libyens diktator Muammar Gaddafi. I 

övrigt har alla bilder (ingen grafik) som rör upploppen tagits med i urvalet. Det totala antalet 

analyserade bilder uppgår till 330 enheter. 

 

 

2. Teoretiska utgångspunkter 

 

Vår hypotes är att media slentrianmässigt reproducerar en västerländsk diskurs som präglas av 

gränsdragning av människor, geografiska områden och sociala sfärer. Den dominerande 

diskursen fungerar genom inkludering och exkludering av individer baserat på nationalitet, 

genus och maktmekanismer. Diskursen upprätthåller och förstärker samhällsidentiteten och 

dess hierarkier, genom att osynligt genomsyra text, bild och nyhetsvärdering. Synen på 

samhället och dess maktförhållanden som uppbyggda av osynliga strukturer är ett 

konstruktionistiskt perspektiv vilket kommer att genomsyra denna studie. 

 

                                                 
2
 Vi ifrågasätter rubriceringen av revolterna som ”Den arabiska våren” etc. och finner ofta att landsangivelse 

saknas i rubriker och bildtexter till förmån för generaliserande uttryck (se 1.1 Inledning). Dock ingår 

landsbeteckningar alltid i artiklarnas brödtext, varför de är sökbara som ”Egypten” och ”Tunisien” i Retriever. 
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2.1 Tidigare forskning 

 

Den arabiska våren är en ur historisk synpunkt ung händelse. Den forskning som publicerats 

på området efter år 2010 inriktar sig främst på ekonomiska och politiska analyser av revoltens 

uppkomst, spridning och effekter. I den mån medieforskningen har intresserat sig för ämnet 

har det i stor utsträckning handlat om den arabiska våren som en sociala medier-revolution. 

Exempelvis skriver Sarah Joseph om detta i essän Social Media, Political Change, and Human 

Rights (2012) och Peter Feuilherade skriver om samma ämne i Arab Spring transforms North 

Africa's Media Landscape (2011). 

 Analyser av nyhetsvärderingen under den arabiska våren och medias porträttering av 

aktörerna, är områden som i skrivande stund helt saknas i medieforskningen. Däremot finns 

det aktuella och relevanta studier som tillkommit innan revolutionen år 2010, som undersöker 

västländers mediers representation av arabvärlden. Rasha Mohamed gör en kvantitativ studie 

av tre stora amerikanska mediebolags rapportering. Hon kommer fram till att muslimer och 

araber kopplas ihop med krig, konflikt, extremism, terrorism och våld. Kvinnor är i princip 

helt frånvarande i media och vid de få tillfällen som de porträtteras ges de rollen som offer 

eller som måltavlor för våld från sina landsmän (Mohamed 2007).  

 Nahed Eltantawy har genom diskursanalys av amerikanska och internationella medier 

kommit fram till att västerländska journalister fascineras av den muslimska kvinnans slöja; 

fokus vid rapporteringen ligger på kvinnornas hijab och utseende. Dessa tolkas som ett tecken 

på förtryck och gammelmodighet (Eltantawy 2007:371). Hon konstaterar även att detta inte är 

den enda rollen som muslimska kvinnor tillåts att spela i den västerländska pressen. I 

journalisternas iver att leverera en balanserad bild, finner Eltantawy exempel på muslimska 

kvinnor som representerar intelligens och modernitet. Problemet, som hon ser det, är att 

många reportrar ändå vinklar om och snedvrider sanningen, genom skapandet av en 

”superkvinna” som hinner med utbildning, jobb och en perfekt familj (Eltantawy 2007:372). 

Detta är en förenkling; ytterligare en stereotyp som begränsar antalet kategorier som en 

kvinna inordnas i. Eltantawys främsta kritik ligger i västvärldens tendens att generalisera 

arabvärlden till en enda enhet och därmed uteslutning av den mängd av variation som finns 

inom den. 

 Anna Roosvall menar att det i utrikesjournalistiken skapas och frodas en kunskap om de 

Andra (Roosvall 2005:32). Liksom Edward Said (2008) följer hon Michael Foucaults 

tankegångar och tillskriver diskurs, makt och kunskap betydande roller för denna 

meningsproduktion. Förutom orientalism rör hon vid de besläktade begreppen representation 

och myt. 
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 Roosvall diskuterar ur ett konstruktionistiskt perspektiv diskursen om gränser. 

Gränsdragningen inom utrikesjournalistiken sker både genremässigt och geografiskt. Vilka 

innesluts och vilka utesluts? Enligt Roosvall är nationsgränser en idé som manifesteras och 

reproduceras både explicit, genom exempelvis kartbilder, och implicit, genom att existensen 

av gränser inte problematiseras utan ses som naturgiven (Roosvall 2005:36). De ämnen, 

regioner och grupper som genom gränsdragningen exkluderas av journalister, osynliggörs 

således i journalistiken. Roosvall pekar dessutom på språkets performativa aspekt. Den 

återkommande användningen av ordet nation, till exempel, skapar och naturaliserar nationen 

som begrepp och fysisk plats (Roosvall 2005:47). Ett till synes oskyldigt och neutralt ord kan 

visa sig vara en social konstruktion som numera ses som naturgiven.  

 Utrikesnyheter är placerade och förväntas återfinnas på särskilda sidnummer och under 

specifika vinjetter i tidningen, vilket i sig är en konstruktion som skapar förväntningar hos 

läsaren. Roosvall argumenterar att utrikesnyheter i sin utformning är konstruerade som just 

utrikesnyheter, vilka skiljer sig från svenska riks- eller lokalnyheter. Läsaren uppmanas 

därmed att tolka texten på ett särskilt sätt. Stugor blir därför baskiska stugor, exemplifierar 

hon (Roosvall 2005:44). Spinner vi vidare på Roosvalls teori blir kvinnor tunisiska eller 

muslimska kvinnor; män egyptiska eller arabiska män, och så vidare. Epiteten signalerar att 

ämnet inte handlar om Sverige, eftersom det som är svenskt inte behöver förklaras. 

 Roosvall menar att vår kategorisering av världen runtom oss är grundläggande för våra 

meningsskapande processer. Kategoriseringen sker genom att se likheter och skillnader, vilket 

skapar binära oppositioner som exempelvis man/kvinna och vit/svart. Inom motsatsparen 

skapas ytterligare skillnad, genom att den ena enheten kopplas samman med normalitet (vit 

och man) och den andra med avvikelse, det som inte är självklart (svart, kvinna). Normalitet 

sammanfaller dessutom oftast med dominans (Roosvall 2005:55). 

 

 

2.2 Teoretisk ram  

 

Vår studie syftar till att undersöka representationer av genus och nationalitet genom ett 

intersektionellt och postkolonialt perspektiv. Nyhetsvärderingens centrala roll och kommer att 

genomsyra hela studien och presenteras därmed som första område i den teoretiska ramen. 

Därefter följt av intersektionell teori, postkolonialism, orientalism och representation. 
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2.2.1 Nyhetsvärdering 

 

Nyhetsvärdering är bedömningen av vilka inkommande nyheter som är värda att förmedla, 

samt vilket utrymme och vilken placering de ska få i nyhetsrapporteringen (www.ne.se/ 

nyhetsvärdering). Det finns många teorier som beskriver orsaker och verkan av mediernas 

nyhetsvärdering. Vi kommer att diskutera användningen av visuell framing samt 

marknadskrafternas inverkan på det mediala urvalet och innehållet.  

 Medias tolkningsföreträde medför möjligheten att påverka eller reproducera rådande 

diskurs. Förutom agenda setting och framing (det vill säga, urval och vinkling av nyheter och 

bilder) (se Shanto Iyengar & Adam Simon 1993:366f) innehar fotografiet en särskild status 

som verklighetsspeglande – föreställningen om att en bild aldrig ljuger. Nyhetsbilder är 

nästan uteslutande redundanta, och refererar intertextuellt till läsarens tidigare erfarenhet av 

andra bilder. Anja Hirdman menar att fotokonventioner endast ryms inom den rådande 

samhällsdiskursen, och att nyhetsbilder därmed speglar vår konstruerade men naturaliserade 

bild av världen (Hirdman 2000:108).  

 Bilden innehar en särställning inom nyhetsvärlden på grund av att den på ett annat sätt än 

texten anknyter till känslolivet. Bilden är det första elementet i nyhetsartikeln som vi lägger 

märke till, och den går inte att undvika att titta på eller undermedvetet ta ställning till. 

Förståelsen av nyhetsläsningen är i väldigt stor utsträckning kopplad till bilder och feta 

rubriker; det som ögat först och lätt kan uppfatta.  

 Medievetaren Sigurd Allern kopplar samman nyheters typiska egenskaper med hur de 

tilltalar en publik och att därmed är mer säljande. Enligt Allern är nyheter alltid till salu och 

han menar att journalistisk nyhetsvärdering är intimt förankrad med nyhetsorganisationers 

marknadsstrategier. Utöver tid, rum och identifikation pekar han på signifikans, sensation, 

konflikt och inflytande som variabler hos nyheter som avgör hur de kommer att värderas 

(Allern 2002:140ff). Om vi, som Allern, ser nyheter som en produkt på en marknad, handlar 

nyhetsproduktion om att producera så billigt som möjligt till en så stor publik som möjligt. 

Allting handlar i slutändan om pengar. Effekten av detta blir att redaktioner förenklar 

nyheterna för att nå fler läsare, skapar vägar till identifikation (exempelvis genom att 

konkretisera, personifiera och att relatera till för läsaren bekanta bilder och stereotyper) och 

att sensationalism är så vanligt. Det sistnämnda, som inkluderar tillspetsning och 

intensifiering av händelser, länkar Allern ihop med medias förkärlek till att värdera ofta 

väldigt dramatiska konfliktsituationer högt ur ett nyhetsvärderingsperspektiv (Allern 

2002:141f). 

http://www.ne.se/
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 Kristina Riegert ser liksom Sigurd Allern kommersialiseringen av nyheterna som ett hot 

och som något som leder till en förändring av nyheternas utformning: I allt högre grad handlar 

de om underhållning och känsloladdade människoöden (Riegert 2010:207). Riegert skriver 

förvisso främst om nyhetsvärdering i tv-rutan och inte om tryckt press, men till skillnad från 

Allern pekar hon främst på geografisk, kulturell och politisk närhet som de tre grundläggande 

kriterierna för vad som blir nyheter och vad som hamnar utanför. Det är ett lands politiska, 

ekonomiska och kulturella elits intressen som styr, menar hon. Ett lands mediers 

nyhetsvärdering och sätt att vinkla händelser, följer i stora drag landets utrikespolitiska 

aktiviteter och ideologi. Sveriges medlemskap i EU, icke-medlemskap i NATO, landets 

historia, nuvarande politisk status och relation till aktörerna i aktuella händelser – alla dessa 

faktorer påverkar vad och hur svensk media kommer att rapportera (Riegert 2010:202ff). 

Något som dock inte skiljer sig åt mellan de europeiska medierna är vilka aktörer i ett 

händelseförlopp det är som betecknas som ”onda” och vilka som betecknas som ”goda”. Här 

är den anglosaxiska homogeniteten total (Riegert 2010:204). 

 Nyheternas kommersialisering och västerländska mediers oförmåga att skriva om 

konflikters historiska bakgrund, är två faktorer som får Riegert att beskriva rapporteringen om 

utrikes konflikter på följande sätt: 

 

The packaging of armed conflicts as neat, sanitised, little narratives with easily identifiable ’tag-

lines’ reminiscent of made-for-TV movies, where the roots and consequences of conflicts are 

glossed over.   

     (Riegert 2010:207) 

 

Konflikter som utspelar sig i utomeuropeiska länder framstår i västerländska medier som 

historielösa, eftersom det saknas rapportering om själva motsättningarna som har utlöst 

konflikten. Det rapporteras heller inte om problemen förrän de har eskalerat till stridigheter, 

varför intrycket av befolkningarnas irrationalitet och rotlöshet förstärks (Riegert 2010:207).  

 Även Arthur Kleinman och Joan Kleinman (1996) tar upp avhistoriseringen av händelser 

i utomeuropeiska världsdelar. De poängterar att bilder av lidande används av media för att 

öka igenkännandet och därigenom sälja flera lösnummer. De framhåller att medias 

globalisering har lett till en kommersialisering av hemskheter, våld och lidande. Faran med 

detta, menar de, är att läsares förmåga att förankra till bilder utnyttjas av marknadsförings-

branschen (Kleinman & Kleinman 1996:3ff). Metoderna för att skapa identifikation mellan 

läsaren och bildens objekt är intressanta ur ett nyhetsvärderingsperspektiv, då Riegert pekar 



13 

 

 

 

på en ökning av så kallade ”human interest stories”, alltså känslomässigt skildrade 

människoöden, i media. 

 Shanto Iyengar och Adam Simon (1993) diskuterar hur medias användning av framing i 

konflikter påverkar allmänhetens politiska åsikter och värderingar av händelserna. Framing 

beskriver nyheters visuella och diskursiva inramning, det vill säga vilka aspekter av ett 

händelseförlopp som visas och på vilket sätt. De finner ett tydligt samband mellan vilka delar 

av konflikten det är som belyses och vilka åtgärder publiken föredrar (Iyengar & Simon 

1993:365ff). De finner att episodisk (händelseorienterad) framing, som är visuellt attraktiv 

och med på plats-rapportering, i konflikter används i betydligt större utsträckning än tematisk 

framing, som ger en bakgrund till problemen och en tolkande analys av dem (Iyengar & 

Simon 1993:370). Resultatet blir att allmänheten tillskriver specifika individer eller grupper 

ansvar för nationens problem, snarare än att problemen beror på sociala eller strukturella 

krafter (Iyengar & Simon 1993:379). 

 De faktorer som ovanstående medieforskare identifierar som säljande, är identifikation, 

human interest stories och geografisk, kulturell och politisk närhet samt konstaterandet av 

människors lidande, tydliga binära motsättningar, episodisk framing och sensationalism. 

Dessa samverkar till avhistoriseringen av utomeuropeiska länders konflikter, genom att göra 

den svenska utrikesrapporteringen enkel, mallad och uppbyggd kring narrativa motsättningar. 

 

 

2.2.2 Intersektionalitet 

 

Intersektionalitet är ett användbart begrepp inom feministisk forskning (Nina Lykke 2003, 

2005). Postkolonialister och svarta feminister har kritiserat den dominerande feministiska 

forskningen för skapandet av en hegemonisk kvinnlighet genom centreringen av vita, 

europeiska, heterosexuella medelklasskvinnor, vilket utesluter kvinnor med helt andra 

erfarenheter, trots att dessa utgör en majoritet (Paulina de los Reyes m.fl. 2003:12f; Diana 

Mulinari m.fl. 2009:4). Denna globala kvinnliga priviligerade klass naturaliserar vita 

medelklasskvinnors erfarenheter som om de vore naturgivna för alla världens kvinnor.  

Kvinnorna som inte ingår i denna grupp riskerar att inte få komma till tals och deras 

livssituation och problem ingår inte i den feministiska agendan.  

 En viktig del i användandet av ett intersektionellt perspektiv är att inte fastna i denna 

fälla. Detta kan motverkas genom att medvetandegöra forskarens egen position och att se 

dennas delaktighet i återskapandet av andra maktrelationer. Vi som uppsatsförfattare måste 

ständigt förhålla oss kritiskt till vår egen position inom gruppen kvinnor. 
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 Egenskaper som delar in människor i olika grupper såsom etnicitet, klass och sexualitet, 

går inte att lösgöra från varandra för separat analys, utan samverkar med varandra genom 

både förstärkning och förminskning. De går inte att addera eller subtrahera från varandra, utan 

måste analyseras som sammanlänkade faktorer (Lykke 2003:52). Ur ett maktperspektiv måste 

situationen och problematiken hos exempelvis en fattig, svart, arbetslös kvinna i förorten 

analyseras som en helhet snarare än som enstaka faktorer som adderas till varandra. 

 I denna studie kommer fokus att ligga på egenskaperna kön och nationalitet. Vi har 

hämtat inspiration från Anna Roosvalls avhandlingen Utrikesjournalistikens antropologi, men 

där hon förutom kön och nationalitet även diskuterar etnicitet. 

 

 

2.2.3 Genus och symbolisk utplåning 

 

Gaye Tuchman använder begreppet symbolisk utplåning (symbolic annihilation) för att 

beskriva kvinnors under- och ickerepresentation i media. Denna teori är kopplad till idén om 

att media speglar samhällets dominerande värderingar. Personer och typer som inte syns i 

media, utplånas symboliskt (Tuchman 1978:7f). Syns det inte, så finns det inte, enligt hennes 

teori – som vi anser är aktuell och relevant, trots att det har gått fyrtio år sedan den 

publicerades. 

 Kvinnor förekommer generellt mer sällan än män i media, trots att världen befolkas av 

lika många kvinnor som män (www.whomakesthenews.org). Även förekomsten av 

förvärvsarbetande kvinnor i media är snedvriden i proportion till verkligheten, vilket enligt 

Tuchman är ett exempel på symbolisk utplåning. I de fall kvinnor förekommer, porträtteras de 

som utsmyckning, offer, hemmafruar, inkompetenta eller underlägsna. Nedvärderingen och 

förminskningen innebär en symbolisk utplåning av kvinnan inför mediekonsumenten; ett 

budskap om att kvinnan inte är viktig i samhället (Tuchman 1978:8ff).  

 Vår utgångspunkt i uppsatsen bygger på Yvonne Hirdmans hypotes om ett dikotomiskt, 

naturaliserat och underliggande genussystem
3
 där män och kvinnor tillhör skilda sfärer 

(Hirdman 1992:228f). Mannen utgör normen och kvinnan det avvikande, vilket gör att den 

manliga sfären hierarkiskt har en högre position än den kvinnliga. En binär syn på kön, 

                                                 
3
 En exakt definition av begreppet genus överlåter vi åt andra forskare (jfr Cecilia Åsberg 1998). I denna 

undersökning kommer vi att använda oss av begreppet kön snarare än genus, och med detta syftar vi på 

personens manifesta biologiska och sociala kön, eftersom bilderna i vår analys inte problematiserar eller kräver 

åtskillnad mellan dem. Ett ställningstagande om särarts- eller likhetstänk (det vill säga, om det finns eller inte 

finns en biologisk skillnad mellan könen) krävs inte heller för uppgiften.  

 

http://www.whomakesthenews.org/images/stories/restricted/global/global_en.pdf
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etnicitet och geografi upprätthåller osynliga maktstrukturer genom stereotypiseringen av ett 

”vi” och ”dem” (Kleberg 2006:18), där normen är vit, kristen, heterosexuell, europeisk 

medelklassman (Mulinari m.fl. 2009:5).  

 Alltsedan upplysningstiden finns föreställningar om egenskaper som förknippas med 

manligt och kvinnligt. Mannen är förnuft, kultur, subjekt, intellekt, ande, vitt och torrt, medan 

kvinnan är känsla, natur, objekt, kropp, kött, rött och vått. Kvinnans idémässiga koppling till 

kroppen naturaliserar, och fungerar ibland som förklaring till hennes position i samhället, som 

i första hand handlar om reproduktion (Hirdman 1992:228). Synen på kvinnan som i första 

hand könsvarelse gör att hon, när hon porträtteras i media, får symbolisera Kvinnligheten. 

Mannen, som i dikotomin har status som subjekt och individ, framstår vid liknande 

medierapportering som representant för endast sig själv.  

 Stuart Hall och Anja Hirdman (Hirdman 2000:107) menar att uppfattningen om vad som 

är manligt och kvinnligt är en konstruktion som reproduceras och naturaliseras av media, 

särskilt i bilder, genom medias framtoning av att ”spegla verkligheten”. Bilden innehar en 

stark ställning i reproduktionen av ideologier av samma anledning. Genom att systematiskt 

uppvisa samma föreställningar om könens uppträdanden och inbördes hierarkier, naturaliseras 

myter och stereotyper om dessa som sanningar. En genomgående tendens inom svenska 

medier är marginalisering av kvinnor i både bild och text. Madeleine Kleberg menar att 

förekomsten av kvinnor i media begränsas till rollen av offer, eller namnlösa leenden 

(Kleberg 2006:33f). Rosalind Gill sammanfattar medias roll inom den konstruerade 

diskursen: 

 

News is a cultural product that reflects the dominant cultural assumptions about who and what is 

important, determined by ’race’, gender, class, wealth, power and nationality, and about what 

social relations and arrangement are deemed normal, natural and inevitable.                                               

     (Gill 2008:114) 

 

 

2.2.4 Postkolonialism 

 

Michel Foucault motsätter sig idén om att vårt samhälle vilar på naturliga grunder. Istället 

menar han att varje samhälle skapar diskurser, som i olika former förhåller sig till 

maktutövandet. Dessa bestäms av den kulturella makteliten som passivt och aktivt (genom 

lagar och institutioner) neutraliserar allt motstånd (Balnaves, Hemelryk & Shoesmith 

2009:101; Storey 2006:101f). Maktelitens diskurs är således konstruerade uppfattningar och 
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begrepp som bärs upp av institutioner och som skapar samhällets normer. Den dominerande 

diskursen samexisterar med en motdiskurs, vilken fungerar bekräftande i relation till den 

dominerande diskursen (Gill 2008:60ff). 

 Antonio Gramsci förklarar maktfördelningen i samhället genom begreppet hegemoni. 

Detta innebär att en grupp i samhället innehar juridiskt, politiskt, moraliskt och kulturellt 

ledarskap. Denna grupp får sina särskilda intressen att framstå som samhällets särskilda 

intressen (Gill 2008:55). Både Gramscis och Foucaults teorier om makt och kunskap har stort 

inflytande inom postkolonialismen och postfeminismen. Gemensamt för båda 

forskningsområdena är att de identifierar dikotomisering av kön och geografisk hemvist som 

metod för att upprätthålla samhällets makthierarkier.  

 Kolonialism och imperialism präglar stora delar av den mänskliga civilisationens historia. 

För att kunna legitimera de omfattande övergrepp som begicks på de koloniserade folken, har 

kolonisatörerna och länderna i den anglosaxiska världen i varierande utsträckning genom 

historien konstruerat och reproducerat pro-koloniala diskurser uppbyggda av binära motpoler. 

I den pro-koloniala diskursen har den egna kulturen fått representera den högre stående 

kulturen, och dess invånare ett mer utvecklat och ädelt folk än de ockuperade. Skalan 

innefattar högt och lågt, i vilket kolonisatörerna representerat den dominerande oppositionen 

och ges företräde, medan de koloniserade konstrueras som dess absoluta motsats, den binära 

motpolen, den svagare och primitiva Andra (Ericsson, Eriksson Baaz & Thörn (red) 

2002:18fff; Loomba 2005:78) 

 Mudimbe Valentin har i The Invention of Africa (1988) beskrivit hur den moderna 

kolonialismens kunskapsregim, präglad av dikotomier och klassificeringar, konsekvent lät 

Afrika representera det absolut annorlunda. Han påvisar hur kolonialmakten med hjälp av 

rasbiologin, samtida konst och historia konstruerade och rättfärdigade bilden av det primitiva 

Andra genom att förstärka och reproducera medeltida och kristna föreställningsvärldar som 

kopplar ihop mörkare hudfärg med smuts och orenhet. På så vis cementerades den negativa 

bilden av utomeuropeiska människor, vilket ideologiskt sett har rättfärdigat ekonomisk och 

territoriell kolonialism. 

 Diskursen om den utomeuropeiske mannen som en brutal kvinnoförtryckare skapades i 

Väst för att legitimera förtrycket av sina kolonier. Västs uppdrag konstruerades under parollen 

”att rädda den bruna kvinnan från den bruna mannen”. Anna Roosvall menar att kvinnor i 

dagens postkoloniala diskurs får representera ”det uråldriga, den autentiska naturliga 

traditionen, medan män får stå för uppbrott och framsteg” (Roosvall 2005:52).  

 I kolonialismens spår finns det ett flertal länder och världsdelar som främst representerar 

det exotiska Andra i svensk press. Dessa företräder det icke-europeiska, icke-vita, icke-
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kristna; det som definierar vad kolonisatörerna inte är. Europas tolkningsföreträde konstruerar 

därmed lägre kategorier av länder, vilket pekar på en hegemonisk ordning där Europa har 

tolkningsföreträde, som Diana Mulinari m.fl. diskuterar:  

 

…many feminist researchers from Central and Eastern Europe have pointed out similarities in the 

ways in which the “Third World” and the “Second World” are constructed by the “First World”. 

In much the same way as the Orient and Africa were constructed as the “other” by the Europeans 

of the colonial period, Eastern and Central Europe have now been represented as the 

underdeveloped and dependent opposite of Western Europe.  

    (Mulinari m.fl. 2009:2) 

 

Förutom diskussionen om dikotomiseringen med ett vi och ett dem, behandlar post-

kolonialismen även begreppsproblematiken kring konceptet etnicitet. En etnisk grupp 

definieras som en ”namngiven grupp av människor med myter om ett gemensamt ursprung, 

en gemensam historia, någon eller några former av gemensam kultur (religion, språk, 

traditioner etc.), en förankring till ett territorium och en känsla av intern solidaritet” 

(www.ne.se).  

 Roosvall menar att etnicitet bland annat är ett medvetandemodus; en känsla av 

tillhörighet och ett sätt att agera som baseras på historiska händelser. Kulturella skillnader 

behöver inte nödvändigtvis avgöra en persons etnicitet, liksom inte heller nationalitet (som är 

direkt kopplat till en stat) är etnicitetsbundet (Roosvall 2005:49). Hon betonar också vikten av 

att inte blanda samman etnicitet och klass; trots att vissa etniska grupper tenderar att tillhöra 

vissa samhällsklasser så tillhör de två begreppen två olika kategorier. Sambandet mellan klass 

och etnicitet kan förvisso vara en intressant analyspunkt, men de ska inte ses som 

sammanlänkade och naturgivna (Roosvall 2005:50).  

 

 

2.2.4.1 Orientalism 

 

Edward Saids Orientalism (2008) är en av grundbultarna i forskningen om hur Västvärlden 

och dess media exotiserar övriga delar av jordklotet, genom att skapa en dikotomi av vi och 

dem. Said definierar begreppet orientalism som ”ett sätt att förhålla sig till Orienten som har 

sin grund i områdets speciella ställning i det europeiska Västerlandets historia” (Said 

2008:63). Genom att bestämma hur det Andra ser ut, definierar man Europa som dess 

motsatsbild. Orientalism skapar således inte bara en europeisk bild av Orienten; det bidrar 

minst lika mycket till att Europa skapar en bild av sig själv. Representation är intimt kopplat 

http://www.ne.se/
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till orientalismen eftersom sättet på vilket man porträtterar Orienten som annorlunda 

naturaliseras genom diskursen och inlemmas som en ”sanning”. Bilderna som visas och 

texterna som skrivs om Orienten (ett geografiskt område som inte går att peka ut på kartan) 

skapar, av flera anledningar, en konstruktion. 

 Tidig orientalistisk tradition porträtterar Orientens befolkningar som ociviliserade och 

efterblivna. Istället för att omtalas som individer och människor, ses de som ett problem som 

måste lösas. Genom att betona denna underlägsenhet jämfört med européerna rättfärdigas 

Västerlandets ingripande och auktoritet (Said 2008:324f).  

 Orienten är inte bara en plats, och den har inte tillkommit genom slumpen, enligt Said. 

Med Michel Foucaults maktteorier som utgångspunkt pekar han på att orientalism är 

Västerlandets sätt att härska över Orienten; kulturellt, socioekonomiskt och politiskt (Said 

2008:70). Orienten är inte en fysisk plats, utan är en skapad och reproducerad idé som 

bibehåller maktförhållandet mellan Väst och Öst. Västerlandet dominerar över Orienten och 

skapar därmed en hegemonisk ordning, där Västerlandets intressen framstår som 

allmängiltiga intressen för båda, ett så kallat kulturellt ledarskap (Said 2008:63ff). Den 

kolonialistiska tanken att ”civilisera” Öst är ett exempel på denna idé.  

 Orientalism är en diskurs förknippad med makt. För att knyta an till Yvonne Hirdmans 

teorier om ett samhälleligt genussystem (se 2.2.3 Genus och symbolisk utplåning) innebär 

detta att kvinnan således osynliggörs. Kvinnan befinner sig på andra plats i makthierarkin. 

Den orientaliska kvinnan talar inte för sig själv, skriver Said. Det framgår inte att hon varken 

har känslor eller historia, och hennes situation beskrivs inte. Istället är det en man som talar 

för henne och representerar henne (Said 2008:69).  

 

 

2.2.4.2 Representationer 

 

Postkoloniala diskurser verkar genom representation. Stuart Hall definierar representation 

som ”the production of the meaning of the concepts in our minds through language” (Hall 

2003:17). Hall menar att detta görs genom att kategorisera människor och begrepp i skillnader 

och likheter. På så sätt ser man vilket förhållande de har till varandra och kan särskilja dem 

från varandra (Hall 2003:15ff). Representation är således visualiseringen och 

konkretiseringen av skillnader. Detta skapar motsatspar – binära motsatser – som på ett 

förenklat sätt ställer koncept mot varandra (Hall 2003:232ff).  

 I den binära motsättningen svart/vit associeras svarta med natur och vita med kultur. I 

förhållande till vita, är svarta människor primitiva vildar som inte kan kontrollera sig själva 
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utan agerar utefter sina instinkter. De är socialt och sexuellt ociviliserade och kopplas 

samman med riter och traditioner (Hall 2003:243f). Stuart Hall ger även exempel på hur 

människor som tydligt skiljer sig från normen och räknas till de Andra ofta utsätts för en 

tudelad typ av representation. De representeras av två extremt polariserade binära idéer 

samtidigt; till exempel (extremt) bra/ (extremt) dålig. Hall pekar på att när de Andra 

porträtteras med positiva drag, vägs dessa upp av lika tungt vägande negativa drag (Hall 

2003:231f). 

 Hall definierar stereotypisering som ”reduced to a few essentials, fixed in Nature by a 

few simplified chacteristics” (Hall 2003:249). Detta är en hörnpelare inom representation. 

Svarta kvinnor, till exempel, tenderar att reduceras till sin absoluta essens, sin främsta 

egenskap; nämligen till sitt kön, att de är kvinnor. Denna naturalisering fungerar genom att 

skillnader inte ses som kulturellt betingade utan som eviga och permanenta. Dessa fixerade 

skillnader ses som självklara och behöver därför inte förklaras eller kommenteras (Hall 

2003:245). 

 Stereotypisering fungerar genom reducering, naturalisering, essentialisering och fixering 

av människor och kategorier. Även funktionen uteslutning/inneslutning samt kopplingen till 

Foucaults och Gramscis teorier om makt är viktiga aspekter för att fullt ut förstå hur 

stereotypisering verkar och styr. Hall menar att inkludering av den som följer normen och 

håller sig innanför samhällets gränser för vad som anses ”tillåtet” samt exkluderingen av den 

som inte gör det, är viktiga funktioner för att tydliggöra skillnaden mellan oss och dem. Det 

markerar att beteenden som inte följer normen inte kan accepteras; att varken beteendet eller 

personen som uppvisar det hör till Oss. Stereotypisering och de metoder som ingår däri, är 

intimt förknippat med makt. Makt, skriver Hall, finns överallt där förhållanden är ojämlika. 

Idén om representation baseras på teorin att makt cirkulerar inom samhället och påverkar alla 

människor. Mäktig eller maktlös – ingen står utanför maktcirkulationen (Hall 2003:257ff). 

 Postkolonialism handlar sammanfattningsvis om människor och makt. Om hur människor 

delas upp baserat på nedärvda egenskaper som kön, klass, hudfärg och ursprung och 

omvandlas till stereotypa representationer. Representationerna naturaliseras och reproduceras 

som en del i bevarandet av samhällets maktstrukturer, vilka främst gynnar Västvärlden.  

 

 

3. Metod 

 

Studien syftar till att undersöka bilder, rubriker, ingresser och bildtexter i nyhetsbevakningen 

kring folkresningarna i Nordafrika med start i december 2010. Fokus för våra analyser 
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kommer att ligga på om, och i sådana fall i vilken utsträckning, det förekom en användning av 

schabloner och historiskt sett traditionella köns- och nationsrepresentationer i den svenska 

dags- och kvällspressens visuella framing av konflikterna. Vi finner det viktigt att 

uppmärksamma och belysa detta på grund av journalistikens roll som källa till information, 

samhällsdiskurser och trender.  

 I den omfattande kvantitativa undersökningen går vi igenom hela 330 enheter och mäter 

32 variabler i varje enhet. Syftet med detta är att erhålla och empiriskt belägga rådata över 

ämnesområdet som tidigare saknats. Detta möjliggör kartläggning av materialets tydliga 

egenskaper och tendenser gällande hur representationen av kön och nationaliteter ser ut, samt 

om dessa förändrats under den studerade perioden (2010-12-13 till 2011-03-06). Därefter 

kommer vi med hjälp av den kvalitativa ansatsen semiotisk bildanalys, närmare studera ett 

antal typiska och atypiska exempel från materialet, för att undersöka vilka konnotationer och 

myter som bilder, rubriker, ingresser och bildtexter speglar och ger upphov till.    

 

 

3.1 Metod: kvantitativ innehållsanalys 

 

Kvantitativ innehållsanalys lämpar sig som ett instrument för att empiriskt testa och utvärdera 

journalistiska praktiker. Med hjälp av statiska metoder möjliggörs hantering av stora mänger 

av data och jämförelser över längre tidsperioder (Ekström & Larsson 2010:111ff; Neuendorf 

2002:1). En undersökning som gör anspråk på objektivitet måste underbyggas genom tydliga 

och uttömmande urvalskriterier, ett relevant innehåll och tillräcklig omfattning, samt en 

systematiskt genomförd analys. 

 

 

3.1.1 Metodbeskrivning 

 

Bernard Berelson (1952:18) sammanfattar kvantitativ innehållsanalys som ”a research 

technique for the objective, systematic and quantitative description of the manifest content of 

communication”. Berelsons definition av ett systematiskt tillvägagångssätt kan översättas till 

kravet om reliabilitet och validitet. Reliabilitet syftar till undersökningens tillförlitlighet och 

stärks genom måttet av datainsamlingens, bearbetningens och analysens kvalitet. Kvaliteten 

kan underbyggas genom att utförandet, i form av operationalisering, analyser och slutsatser 

noggrant redovisas, samt att analysschemat och kodningsinstruktioner bifogas. På så vis 

stärks undersökningens replikerbarhet, och ger underlag för falsifiering (Gilje & Grimen 
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2007:28f). Validitet avser undersökningens giltighet i form av den insamlade empiriska 

datans relevans och överensstämmelse med undersökningens teoretiska frågeställning 

(Ekström & Larsson 2010:111ff; Neuendorf 2002:1). Validiteten i denna studie stärks av att 

vi har använt ett totalurval och ett väldigt tydligt och utförligt kodschema med uttömmande 

instruktioner. Materialet har dessutom grundligt provkodats och därefter har kodschemat 

reviderats och kodats av oss två uppsatsförfattare. Variablerna har härletts direkt ur våra 

frågeställningar, som har operationaliserats för att bli mätbara. 

 

 

3.1.2 Källor och urval 

 

Urvalet är gjort med hjälp av mediearkivet Retriever. Vi valde att undersöka Sveriges två 

största dagstidningar; Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, samt de två största 

kvällstidningarna; Aftonbladet och Expressen. Detta för att begränsa mängden analysenheter, 

men att ändå få ett så rikstäckande urval som möjligt. Tidsbegränsningen vi valde, 2010-12-

13 till 2011-03-06 motiveras av aktualiteten för händelserna (se 1.4 Material och 

avgränsning). 

 På sökorden ”Tunisien” och ”Egypten”
4
 fick vi 891 träffar (sökningsdatum 2012-12-27). 

Vi gick manuellt igenom samtliga 891 träffar, och genomförde därefter ett urval baserat 

endast på artiklar som handlade om revolutionen i Nordafrika och som innehöll bilder. En 

ytterligare begränsning var att artiklar som innehöll bilder på kända internationella och 

nationella politiker samt artiklar som specifikt behandlade kopternas situation i Egypten 

uteslöts. Sammantaget består vårt urval av 234 artiklar och reportage, vilka innehåller 330 

bilder inklusive analysenhet vilken består av rubrik, bildtext och ingress. Dessa bilder 

representerar således ett totalurval ur de valda tidningarna under den valda perioden.  

 Eftersom undersökningen avser att analysera artikelns visuella helhet har vi arbetat med 

egenskaper i både bild och rubrik, ingress och bildtext (hädanefter benämnda som bildens 

kontextenhet).  

 

 

 

 

                                                 
4
 I Retriever är ord sökbara även om de bara förekommer i brödtexten men inte i rubriker och ingresser. Vår 

reservation för att Tunisien och Egypten ersätts av ”Arabvärlden” har tillkommit efter att materialet uppvisat 

tydliga tendenser till att ”Arabvärlden” används som främsta epitet för dessa områden, i rubriker, ingresser och 

bildtexter, snarare än landsbenämningarna. 
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3.1.3 Operationalisering och tillämpning 

 

Studiens frågeställningar operationaliserades till 32 mätbara variabler i syfte att kartlägga 

egenskaper i bild och dess kontextenhet. Egenskaperna inkluderade: antal individer i bilder, 

deras kön, ålder och aktivitet. Utöver detta undersöktes miljö, attribut och kameravinkel. I 

kontextenheten mätte variablerna bland annat förekomsten av negativa värdeladdade ord och 

naturmetaforer. Kontrollvariablerna utgjordes av journalistens kön, tidningsgenre och 

variabeln dags- respektive kvällspress. I anslutning till kodschemat utformades även 

uttömmande instruktioner till hur variabelvärdena skulle utläsas och materialet avkodas, se 

bilaga A och B.  

 Studiens frågeställningar (se 1.3) behandlar nyhetsvärdering och representationen av 

genus och nationalitet i förhållande till revolterna i Tunisien och Egypten. Vi ställer även 

frågan om vem eller vilka det är som framstår som revolutionens aktörer och vad, om något, 

som framställs som dess drivkrafter? Utifrån våra frågeställningar har vi formulerat följande 

hypoteser som besvaras av undersökningens kvantitativa innehållsanalys: 

(i) Att män i större utsträckning än kvinnor förekommer i bild.  

(ii) Att de kvinnor som porträtteras, återfinns i den privata sfären i en traditionell 

kvinnoroll, såsom hushållsarbetande moder, alternativt änka, sörjande eller offer.  

(iii) Att journalistiska metoder såsom human interest stories, reportage och intervjuer 

tillsammans med förekomsten av fotokonventioner för att skapa närhet används för 

att skapa identifikation.  

(iv) Att länderna Tunisien och Egypten nyhetsmässigt värderas på ett likartat sätt.  

(v) Att journalistens kön påverkar i vilken utsträckning män, kvinnor och barn 

förekommer i bild samt påverkar hur dessa gestaltas.
5
  

 

Genus och nationalitet mäts genom att undersöka vilka individer som finns på bilderna, vad 

de gör, i vilket sammanhang de fotograferas, hur de porträtteras, och hur de beskrivs i texten. 

Operationaliseringen av dessa ämnen resulterar i följande bildvariabler: bildens 

ursprungsland; bildmiljö; bildvinkel; antal kvinnor/män/barn
6
 i bild; kvinnors/mäns/barns 

handlingar; kvinnor/mäns/barns blickriktning i förhållande till kameran; kvinnor/mäns/barns 

generella mimik; kvinnors/mäns klädsel; döda eller skadade kvinnor/män/barn. En viktig del i 

nyhetsvärderingen är läsarens möjligheter att kunna förankra och identifiera sig med 

                                                 
5
 Vi har valt journalistens kön snarare än fotografens kön som variabel p.g.a. att vi finner det troligare att 

journalisten påverkar vilket material som hamnar i tidningen än att fotografen gör det. 
6
 Beteckningen ”barn” har definierats som ett tydligt uppvisande av utseende, kroppsstorlek och attribut för 

någon under 15 års ålder.  
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porträtterade händelser och människor. Vi kommer att studera denna aspekt genom 

exempelvis variablerna mimik, beröring och blickriktning. Leenden, beröring och 

ögonkontakt med kameran är egenskaper i bilden som vi ser räknar som förenklande för 

identifikation. 

 Ovanstående bildvariabler har sedermera analyserats i förhållande till följande 

kontextvariabler: namnges/citeras personerna i bild; benämning av individer som 

plural/singular; förekomst av negativa värdeord; förekomst av naturmetaforer; förekomst av 

epiteten ”arabisk”, ”arabvärlden”, ”Arabhalvön” eller ”araber”. Nyhetsvärderingsvariablerna 

inkluderar artiklarnas publiceringsvecka i förhållande till porträtterat land; kvälls- eller 

dagspress; tidningsgenre. Dessa variabler kopplas sedan samman till framingen av revolterna 

och genus- och nationalitetsvariablerna. Som kontrollvariabel har vi dessutom mätt 

journalistens/journalisternas kön i syfte att utesluta att representationerna eller framingen är 

könsbetingad. Se bilaga A och B för utförligt kodschema och anvisningar. 

 För att testa variablernas relevans genomfördes en provkodning där två av varandra 

oberoende kodare fick i uppgift att avkoda 70 artiklar från vårt urval. Efter att vi sammanställt 

resultatet från provkodningen reviderades kodschemat till att innehålla 32 variabler. Genom 

dessa 32 variabler utfördes sedan undersökningen av materialets manifesta inslag, dvs. textens 

representationer och påståenden. Uppsatsförfattarna arbetade parallellt med avkodningen av 

det totala materialet.  

 Datan registrerades i statistikprogrammet SPSS, vilket kan användas för 

frekvensmätning, multivariata analyser och mätning av korrelation och signifikans genom 

Cramer’s V och P-värdet. I våra analyser har sambanden generellt sett varit mycket starka 

(Cramer’s V mellan 0,4 och 0,8) och därför har vi inte angivit de erhållna sambandsmåtten i 

resultatredovisningen. Vi har använt oss endast av resultat som visat starka eller mycket 

starka samband mellan variablerna.  

 Signifikansnivån (P-värdet) i resultaten har däremot varit betydligt sämre. P-värdet mäter 

den statistiska sannolikheten att de erhållna resultaten har uppkommit genom en tillfällighet. 

På grund av denna undersöknings storlek (330 analysenheter) överskrider de erhållna P-

värdena signifikansnivån 5 procent, som utgör den vedertagna acceptansnivån för felmarginal. 

Men då studien är en totalundersökning, lägger vi mindre vikt vid P-värdet, eftersom de 

erhållna värdena inte ska representera något annat än sig själva. 

 Ur bearbetningen av vårt omfattande material härledde vi tre tydliga och 

återkommande teman, utefter vilka vi strukturerade presentationen av våra resultat och 

vår analys. Vi valde att rubricera dessa teman som: identifikation och nyhetsvärdering; 

demonisering; och genus. 
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3.2  Metod: semiotisk bildanalys 

 

Tidigare forskning inom detta ämnesområde har främst utgjorts av kvalitativa ansatser, och i 

stor utsträckning saknat empirisk grund. Vi vill tillföra till forskningsområdet en kvalitativ 

analys som vilar på en bred och djupgående kvantitativ grund. 

 Resultaten från den kvantitativa innehållsanalysen pekar ut tydliga tendenser i vårt 

material gällande exempelvis representationer av genus, miljöer, nationaliteter och 

människors handlingar. Huvudfokus ligger på den visuella framingen av händelserna. Vi 

strävar efter att fördjupa förståelsen av de empiriska resultaten från den kvantitativa 

innehållsanalysen, genom att inte endast konstatera vilka representationer av ”den arabiska 

våren” som är typiska för vårt material, utan även vilka betydelser användningen av dessa kan 

generera i en västerländsk mediekontext. Genom en blandad ansats stärks undersökningens 

validitet, därför har den kvantitativa innehållsanalysen kompletterats med den kvalitativa 

metoden semiotisk bildanalys. Vid urvalet till den semiotiska bildanalysen har de kvantitativa 

resultaten använts som indikatorer på frekvent förekommande egenskaper i vårt material. Vår 

ambition är att identifiera och förstå funktionen av underliggande, dolda strukturer och 

mönster, vilket här görs genom semiotisk bildanalys. 

 

 

3.2.1 Metodbeskrivning 

 

Semiotik innebär studier av tecknet och dess betydelse. Den schweiziske lingvisten Ferdinand 

de Saussure pekar på förhållandet mellan det objekt (det betecknande) som ett tecken syftar 

på, och den mentala föreställning (det betecknade) som objektet skapar hos mottagaren 

(Storey 2006:87).  

 Saussures efterföljare Ronald Barthes inriktar sig främst på hur användarens sociala och 

kulturella erfarenheter samverkar med tecknet i meningsprocessen. Barthes förslag till 

strukturell analys delar upp läsningen av en bild i två nivåer; den denotativa och den 

konnotativa. På den denotativa nivån, första gradens beteckning, behandlades tecknets 

uppenbara betydelse. På konnotativ nivån, den andra gradens beteckning, förs den denotativa 

tolkningen in i den aktuella kulturens värderingssystem (Barthes 1977b:17, 27).  

 Myt, enligt Barthes definition, är den ideologi och världsbild som konnotationerna och 

bilden naturaliserar och reproducerar (Fiske 2003:119ff). Myten associerar människors 

konnotationer till deras tidigare erfarenheter och fördomar om förhållanden, världen, och om 

de människor som befolkar den. Barthes menar att det ofta är svårt att skilja mellan den 
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denotativa och den konnotativa nivån, på grund av vår vana att läsa den konnotativa nivån 

som den denotativa. Ett kommutationstest underlättar forskarens särskiljning av nivåerna. I 

testet prövas värdet av ett paradigm genom att ersätta det med ett annat, till exempel kvinna 

mot man, för att avgöra om bilden får en annan betydelse (Fiske 2003:147f). 

 Barthes beskriver olika metoder att konnotera en bild. En pose konnoterar, på grund av de 

associationer den skapar, till tidigare kulturella erfarenheter av liknande poser. Knäppta 

händer betecknar i västvärlden bön, men den tolkningen är enbart symbolisk och avhängig vår 

inlärning av den. Ikonografisk konnotation av poser baseras på erfarenhet av poserna från alla 

kulturella yttringar, som konst, teater och litteratur.  

 Rubrikers och bildtexters förhållande till foton beskriver Barthes med termerna 

förankring och relä; han menar att en text oavlåtligen parasiterar på (istället för att illustrera) 

en bild och antingen styr eller förstärker läsningen och därmed konnotationen av den. Text 

parasiterar i större utsträckning på bilden än vad bilden parasiterar på texten (Barthes 

1977a:38ff; 1977b:25ff). 

 Vår semiotiska bildanalys är uppbyggd genom denotation och konnotation. Vi beskriver 

inledningsvis bildens uppenbara tecken och i anslutning till dessa analyserar vi vilka 

konnotationer som tecknen ger upphov till. På grund av uppsatsens begränsade längd lyfts 

endast de mest framtonande denotativa aspekterna i bildmaterialet fram. Resultaten är 

tematiserade med utgångspunkt i våra frågeställningar och indikatorerna från den kvantitativa 

innehållsanalysen. I anslutning till varje bild motiveras vilka egenskaper hos bilden det är som 

gör den typisk eller atypisk för materialet. 

 Den denotativa analysen syftar till att besvara vilka och hur många individer som syns på 

bilden, samt deras kön, ålder och aktivitet. Utöver detta undersöks miljö, attribut och 

kameravinkel. Konnotationerna och myterna som framträder är konsekvensen av 

uppsatsförfattarnas kulturella och sociala kontext. Det förekommer ett visst mått av 

subjektivitet i alla associationer, som alltid är fallet i kvalitativ forskning, men resultatet av 

den semiotiska bildanalysen kommer i slutsatserna att återknytas till tidigare forskning inom 

ämnet.  

 

 

4. Resultat och analys 

 

Undersökningens resultat är uppdelade i två kapitel. Inledningsvis presenteras den 

kvantitativa analysen, vilken är uppdelad i tre tematiskt styrda rubriker. Denna följs av 

den semiotiska bildanalysen i vilken de fyra studerade bilderna redovisas var för sig. 
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4.1 Resultat och analys: Kvantitativ studie 

 

Den kvantitativa analysen är uppdelad i tre tematiskt styrda avdelningar som är härledda 

ur våra frågeställningar: identifikation och nyhetsvärdering; demonisering; och genus. 

Resultaten presenteras och analyseras därefter direkt. 

 

 

4.1.1 Identifikation och nyhetsvärdering 

 

Mellan den 20 december 2010 och 9 januari 2011 förekom det ytterst lite rapportering om 

händelserna i Nordafrika i vårt material, trots att självbränningen som direkt utlöste 

oroligheterna ägde rum redan den 17 december i Tunisien.  Inte förrän fyra veckor in på 

revolten märktes en tydlig uppgång av antalet publicerade artiklar i de fyra analyserade 

tidningarna (se diagram 1.1 nedan). 

 

       Diagram 1.1 

 

Den 3 – 23 januari publicerades 1, 13 respektive 16 artiklar per vecka om Tunisien, därefter 

sjönk siffran drastiskt, och medias bevakning övergick till att handla om grannlandet Egypten. 

Således tilldelades revolterna i Tunisien bild- och rubrikmässigt genomgående en mycket 

undanskymd roll i jämförelse med i Egypten. Från den 24 januari och tre veckor framåt skrevs 
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det i snitt 50 artiklar per vecka om Egypten. Dessa handlade främst om folkets protester kring 

och på Tahrirtorget i Kairo, vilket skulle kunna vara en förklaring till uppgången i antalet 

artiklar. Efter det sjönk snabbt siffran för antalet artiklar skrivna om Egypten, parallellt med 

att antalet artiklar som handlade om revolterna i andra nordafrikanska länder ökade.  

 Sammanfattningsvis kan vi se att rapporteringen kring revolterna gavs ett begränsat 

medialt utrymme under dess inledande veckor. Detta kan tolkas som att revolten inte 

prioriterades i svensk media förrän storskaliga tendenser i regionen kunde urskiljas. Det mest 

anmärkningsvärda är dock att materialet tydligt påvisar att media fokuserade på ett land i 

taget i sin rapportering. Tunisien avlöstes av Egypten, som avlöstes av andra länder i 

regionen. Det mediala fokuset på revolterna i respektive land sträckte sig i båda fallen till 

mellan tre och fyra veckor, varefter mediabevakningen riktades mot andra länder i regionen.  

 Anledningen till att Egypten fick betydligt mer utrymme än Tunisien kan ha flera orsaker. 

Först och främst är Egypten ett land som fler svenskar har en relation till, som turistmål eller 

historisk plats, en identifikation som Sigurd Allern (2002) menar utgör en central faktor inom 

nyhetsvärdering. Revolterna var dessutom redan etablerade dramaturgiskt i svensk media 

genom de tunisiska revolterna. Som en tacksam fortsättning på den episodiska framingen som 

präglat porträtteringen av protesterna i området, kom händelserna på Tahrirtorget med ett högt 

sensationsvärde, och goda förutsättningar för visuella framställningar och på plats-

rapportering, vilka är viktiga kriterier inom den journalistiska nyhetsvärderingen. Dessa 

förutsättningar skapade goda möjligheter för media att bygga upp Nordafrikarevolterna som 

en etablerad följetong med uppföljningsmöjligheter. 

 Artiklarna som ingår i denna analys består i väldigt stor utsträckning av nyhetsartiklar 

och referat. Inte förrän veckan från och med den 10 januari återfinns artiklar om den arabiska 

våren på tidningarnas ledar- och analyssidor. Detta kan förklaras av att uppsatsens urval 

endast inkluderar artiklar som åtföljs av bild, vilket inte är lika vanligt förekommande i denna 

genre. Men det kan även ses som en indikation på att händelserna inte prioriterades som 

mediehändelser värda att analysera djupare. 

 Från Tunisien finns inga intervjuer eller reportage representerade över huvudtaget i 

analysmaterialet. Majoriteten av intervjuerna och reportagen, 3,6% av det totala materialet, 

handlar om Egypten, och 3% är från andra länder i Nordafrika. Denna tidningsgenre 

förekommer dessutom inte förrän mot slutet av vår mätperiod, då konflikterna hade hållit på i 

en månad och protesterna på Tahrirtorget samtidigt utspelade sig. Denna siffra är 

anmärkningsvärt låg då den med stor säkerhet inkluderar samtliga artiklar som ingår i 

intervju- reportagegenren. Samtidigt är den dominerande tidningsgenren nyhetsartiklar och 

referat. 82% av vårt totala material består av denna typ av journalistik.   
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 Vi finner ingen större skillnad i den procentuella fördelningen av genrer mellan dags- och 

kvällspress. Kan det vara så att detta beror på att tabloidformatet har slagit igenom inte bara 

formmässigt utan även innehållsmässigt i dagstidningarna så att de liknar kvällspressen?  

 I reportage och intervjuer får läsaren möjlighet att närma sig de skildrade människorna 

och se dem som individer snarare än som objekt; meningen är att skapa identifikation, närhet 

och förståelse. Frånvaron av denna typ av journalistik i de tidningar vi har analyserat, bidrar 

till att öka distansen mellan de svenska läsarna och befolkningarna i Tunisien och Egypten. 

Läsaren får begränsade medel till kontakt och till fördjupad förståelse och förankring.  

 I endast 15,5 % av materialet namnges eller citeras personerna som förekommer på 

bilderna, och i endast 17,3 % av artiklarna benämns dessa människor i singular. Kopplingen 

mellan dessa två variabler är stark; i de fall ingen citeras eller namnges, skildras personerna 

på bilden genom pluralform. Detta bidrar till att befästa människorna på bilden som ”de 

andra” snarare än ett ”vi”. Det är således regel snarare än undantag att människor klumpas 

ihop och anonymiseras.   

 De dominerande bildvinklarna är ovanifrånperspektiv (51,5%) och fågelperspektiv 

(20,6%), se diagram 1.2 nedan. Bilderna som är tagna i ögonhöjd är färre än väntat (16,7%) 

och minst frekvent används ett underifrånperspektiv (11,2%). Enligt en vanlig teori om 

bildvinklar utgör ett ovanifrånperspektiv en maktposition för betraktaren, som tittar ned på 

bildsubjektet. I 72,1 % av rapporteringen om konflikterna i Nordafrika positioneras läsaren 

således ovanför tunisierna och egypterna. I endast en tiondel av materialet porträtteras 

tunisierna och egyptierna med bildvinkeln som konnoterar makt; underifrånperspektivet. 

 

Diagram 1.2 
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Bildmiljöerna som förekommer i rapporteringen är nästan uteslutande tagna från den 

offentliga sfären. Endast 1,2 % av bilderna i vårt material porträtterar människor i sin privata 

sfär. Vi har funnit en nästan total avsaknad av bilder som associeras med den vardag och de 

vardagssysslor som vi känner igen; mataffären, skolan, hemmet, jobbet. Den allra största 

andelen av bilderna är tagna på gator och torg i stadsmiljö (79,4 %). Därefter förekommer 

flyktingläger och matposter, följt av landsbygd.  

 Människorna i bilderna uppvisar i 64,8 % av vårt samlade material aggressivitet, genom 

offensiva känsloyttringar, mimik och kroppsspråk, exempelvis ropanden, knutna händer, 

höjda nävar och arga ansiktsuttryck. Uppvisandet av ett konfronterande beteende kan 

uppfattas som farligt och okontrollerat. En frekvent representation av detta uttryck knyter 

samman de porträtterade människorna med djuriskhet och natur, snarare än med civilisation 

och kultur. De fotografier som öppnar upp för identifikation, exempelvis genom leenden och 

gråt, är betydligt färre. Vi får se väldigt få känslomässigt skildrade människoöden. I endast 

9,4 % av bilderna förekommer leenden, och bara 0,6 % uppvisar människor som gråter.  

 I 38,8 % av bilderna förekommer det fler än tio personer, vilket vi betecknar som en 

folkmassa snarare än en grupp där individerna får framträda. Översiktsbilder med en stor 

människomassa minskar på intimitetskänslan och möjligheten att utskilja människors särdrag 

och mimik. Därigenom försvåras läsarnas identifikationsprocess. Detta fenomen ligger i 

enlighet med postkolonial tradition: ”Det andra” skildras som en stor klump av människor 

medan ”vi” är urkiljbara individer. Det är dessutom främst männen i analysmaterialet som 

porträtteras i grupp, till skillnad från kvinnorna. De flesta av männen är unga, arga och 

framträder i stora grupper utan att ha ögonkontakt med kameran. För läsaren, som är ensam 

möter bilderna i tidningssidorna, kan männen framstå som hotfulla och oberäkneliga.  

 När män porträtteras, avbildas de i 41,2 % av fallen i grupper större än tio personer. Detta 

kan ställas mot siffran 4,9 % som representerar de gånger som kvinnor förekommer i bild och 

avbildas i större grupper. I regel föreställer porträtten på kvinnor enskilda individer, i 72,0 % 

av kvinnobilderna. Bilder på ensamma män är däremot mer sällsynta; dessa utgör bara 15,3 % 

av mansbilderna. Sättet på vilket media väljer att presentera fotografier på män respektive 

kvinnor skiljer sig åt markant. Läsaren får oftare möta en ensam kvinna än en ensam man, och 

därigenom är möjligheten att identifiera sig med kvinnan teoretiskt sett betydligt större.
7
 

 

 

 

                                                 
7
 I materialet är en stor andel av de kvinnor som porträtteras som ensamma knappt urskiljbara, till följd av att de 

befinner sig i periferin av stora folkmassor med män. Därför är slutsatserna om större möjlighet till identifikation 

med kvinnor inte entydiga. 
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4.1.2 Demonisering 

 

Barn förekommer bara i 9,7 % av vårt totala bildmaterial. Bilder på barn är ett enkelt sätt att 

skapa starka emotionella band till läsarna och skapa opinion och engagemang. Barn ses som 

oskyldiga och som symboler för framtiden. Valet att i så liten utsträckning visa upp barn i de 

här konflikterna är anmärkningsvärt, eftersom så pass många barn (och kvinnor) blev 

delaktiga och berörda av händelserna som utspelade sig mitt i vardagen. Att välja bort barn 

från bilder innebär att symboliskt utplåna dem från skeendena och därigenom den 

efterföljande historieskrivningen. Våra medier reflekterar och skapar Västvärldens bild av 

världen och dess konflikter. Medias representationer ger det visuella budskapet att en 

övervägande majoritet av Egyptens och Tunisiens befolkningar utgörs av män och att det är 

männen som är aktörerna i revolterna. Frånvaron av vardagssituationer, privata sfärer, 

intervjuer och porträtt samt bilder på barn och kvinnor i alla miljöer, försvårar läsarens 

identifikation med platsen och befolkningarna, vilket resulterar i att de som demoniseras är 

männen.  

 Negativa värdeord, naturmetaforer och användningen av generaliserande beteckningar 

som ”arabisk” har sin högsta frekvens under de två veckor som protesterna på Tahrirtorget 

nådde sin kulmen, se diagram 1.3 nedan. Tydligast ökning sker av naturmetaforiken. 

 I 59,1 % av materialet förekommer värdeord som exempelvis ”våldsam”, ”extremism”, 

”fanatism” och ”brutalitet”, och ingen skillnad märks mellan kvälls- och dagspress; båda 

uppvisar samma tydliga tendens. I 20% av materialet förekommer naturmetaforer, och i 

nästan lika många, 18,5 %, används uttycket ”araber” eller ”arabisk” för att beteckna 

befolkningen i regionen. Ett intressant och starkt samband är att tidningsartiklarnas 

användning av naturmetaforer ofta sammanfaller med användningen av negativa värdeord. I 

87,9 % av fallen då naturmetaforer används, förekommer även negativa värdeord.  
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      Diagram 1.3 

 

Förekomsten av begreppet ”arabisk” för att beteckna de tunisiska och egyptiska 

befolkningarna sammanfaller i 78,7 % av fallen med användningen av negativa extremord 

som exempelvis ”extremist”, ”våldsam”, ”brutal” och ”djurisk”. Ytterligare en iakttagelse är 

att användningen av naturmetaforik ytterst sällan sammanfaller med användning av 

beteckningen ”arabisk”. Båda beskrivningsmetoderna kompletteras således vanligen med 

negativa värdeord, men förekommer inte tillsammans med varandra i vårt material, vilket är 

viktigt att ha i åtanke vid läsning av diagram 1.3. Bådas tydliga koppling till negativa 

värdeord förankrar dessa beskrivningar som negativt konnoterande.  

 Naturmetaforer tenderar att avpersonifiera skeenden. Naturfenomenen som revolterna 

liknas vid i vårt material, som exempelvis jordbävning, flodvåg och löpeld, antyder att det 

inte är individerna själva som styr, utan att de är underlägsna i förhållande till ett större, 

dominerande skeende. Rörelsen går inte att stoppa, den är inte initierad av någon individ utan 

framställs som en opåverkbar naturkraft med förödande konsekvenser. Nedan visas ett 

exempel på denna typ av framställning, hämtat från Expressen 2011-02-12:  

 

KAIRO. Ett jordskalv skakade Mellanöstern i går. Med epicentrum på Tahrir-torget i Kairo. 

Vibrationerna kommer att kännas över hela regionen och säkerligen få andra diktatorer på fall [...] 

Så om Tunisien var ett skalv som mätte 7,0 på den politiska Richter-skalan så talar vi denna gång 

om ett skalv på 8,5. 
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Länderna Egypten och Tunisien reduceras i exemplet ovan till enkelt mätbara jordskalv och 

Mellanöstern till en sammanhållen region där dessa länder diffust ingår. Ledarna i regionens 

länder, namnlöst ihopklumpade som diktatorer, framställs som om de ”faller” vid minsta 

vibration, likt dominobrickor; faller en så faller alla. 

 I de fall naturmetaforer används i rubrik, bildtext eller ingress, kopplas detta oftast ihop 

med bilder tagna ur ett ovanifrån- eller fågelperspektiv. Detta sker i 84,9 % av fallen. I endast 

6,1% av fallen där naturmetaforer används är bilderna tagna i ögonhöjd. I de fall då 

naturmetaforer saknas i kontextenheterna, är andelen bilder tagna i ögonhöjd istället 19,6 %. 

Detta tydliggör konflikten mellan att använda sig av porträtt tagna i ögonhöjd, vilka lättare 

skapar identifikation mellan läsaren och den porträtterade individen, tillsammans med 

avpersonifierande naturmetaforer. Det går inte så bra ihop. 

 

 

4.1.3 Genus 

 

Kvinnor förekommer i totalt 27,2 % av vårt bildmaterial. Denna siffra är dock missvisande, 

då kvinnorna i bild oftast befinner sig i periferin och i regel är bortvända från kameran och 

gruppen. Materialet framstår som mer jämställt än vad det i själva verket är. Män förekommer 

i 91,2 % av alla bilder. 

 

 

4.1.3.1 Vem är kvinnan? 

 

Kvinnorna porträtteras i vårt material som passiva varelser. De går, står och sitter vid sidan 

om protesterna och framställs sällan som aktiva deltagare. Detta beteende syns i 26,8 % av 

kvinnobilderna. I linje med detta framställs kvinnorna extremt sällan som aggressiva eller 

som aktiva deltagare i en krigsassocierad handling. Visuellt sett möter inte läsaren en enda 

död eller skadad kvinna under hela undersökningsperioden i någon av de undersökta 

tidningarna. I nästan hälften av de bilder där kvinnor förekommer, 46,3 %, befinner sig 

kvinnorna i en stor, icke-våldsam folkmassa.  

 Kvinnorna får inte heller ta den traditionella rollen som känslovarelse eller sörjande 

anhörig. De avbildas inte heller med barn eller i hemmet, i den utsträckning som vi hade 

förväntat oss. De saknas också i bilderna från flyktinglägren, sjukhusen och matköerna. I 

endast en av bilderna ser vi en gråtande kvinna. På två bilder med kvinnor förekommer någon 

form av mänsklig beröring. Detta resultat är mycket anmärkningsvärt med tanke på att det 
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bryter mot den gängse medierepresentationen av kvinnor (Jfr. Tuchman 1978; Gill 2008; 

Loomba 2005). 

 Var är kvinnorna? De finns bortvända från kameran eller i arrangerade bilder i 

arrangerade miljöer. I slutet av mätperioden sker dock en förändring i förekomsten av 

kvinnor. Det finns en ökning av antal kvinnor i bild och antal kvinnor som förekommer i 

rubriksättningen. När kvinnorna faktiskt tillåts att ta plats i de svenska tidningarna, mot slutet 

av mätperioden, basunerar artikelns kontextenhet ut att det är kvinnorna, inte protesterna, som 

är ämnet. Kvinnorna är där i egenskap av sitt kön. Genom denna markering förstärks idén om 

demonstrationer är en manlig värld där kvinnor är det avvikande.  

 I materialet uppvisar bilderna där kvinnor förekommer en större tendens till ögonkontakt 

med kameran och därmed publiken, än bilderna på männen gör och skapar större möjlighet 

till identifikation än männen. Men i båda fallen är det anmärkningsvärt få bilder där 

förankring med läsaren möjliggörs; att individerna blickar in i kameran förekommer endast i 

30,5 % av kvinnobilderna och så lite som i 17,7 % av mansbilderna. Läsarens identifikations-

process med bildsubjektet försvåras betydligt av frånvaron av ögonkontakt, och tidningarna 

generellt sett försvårar anknytningen till männen i bild. 

 Kvinnorna som förekommer i materialet citeras mer än hälften av gångerna, 52,9 %. När 

kvinnorna citeras så är de de enda kvinnorna i bild i 88,9 % av fallen. De är även oftast helt 

ensamma i bild. Det är vanligare att en man är med i bild förutom kvinnan när kvinnan 

citeras, än att ytterligare en kvinna är med i bild. Detta är en positivt avvikande trend i denna i 

övrigt dystra statistik: kvinnorna tilldelas en egen röst och representerar sig själva istället för 

gruppen Kvinnor.  

 

 

4.1.3.2 Vem är mannen? 

 

Män förekommer i 91,2 % av alla bilder i vårt material. Den allra vanligaste konstellationen 

är män i en mindre grupp bestående av två till nio personer, följt av män i en större grupp på 

över tio personer. Män citeras endast i 11,6 % av de gånger som de förekommer i materialet. 

Annars utgör de en namnlös grupp. De citeras dessutom mer sällan ensamma jämfört med 

kvinnorna. Män citeras i 60 % av bilderna där de förekommer ensamma, jämfört med kvinnor 

som citeras i 88,9 % av bilderna där de förekommer ensamma. Männen är i mindre 

utsträckning än kvinnorna representanter för sig själva; de är representanter för gruppen, för 

revolutionen.  
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 Männen i grupp är vända mot kameran och uppvisar känsloyttringar, i form av ilska, 

förtvivlan och rop i 71,1 % av bilderna där de förekommer. På bilderna är männen de aktiva 

och är de som syns i samhället. De protesterar våldsamt och icke-våldsamt; de tar stor plats i 

bilderna från landsbygden och i stadsmiljö; de köar för mat och proviant och bär 

förnödenheter på huvudet; de hjälper och sörjer de skadade; de är konfliktens offer, och 

konflikernas martyrer representeras av döda manskroppar. 

 Männen är de som har fysisk kontakt med barn på bilderna. När barnen är med i bild hålls 

de i 34,4 % av fallen av en man, men bara i 6,3 % av fallen av en kvinna. Det är positivt att 

männen tilldelas egenskaper som media traditionellt sett framställt som kvinnliga. Det är även 

intressant att se att männen i vårt material tar plats i det som Hirdman (1992) rubricerar som 

de kvinnliga sfärerna och platserna.  

 Mannen gör allt. I revolterna i Tunisien och Egypten förkroppsligar Han både offret, 

förövaren, hjälparen, hjälten och martyren; allt i ett. 

 

 

4.1.3.3 Journalistens inverkan 

 

Vilket samband har journalistens kön med hur män och kvinnor representeras i och av media? 

Denna fråga är alltför omfattande för att kunna ges ett uttömmande svar i denna uppsats. Men 

undersökningen har däremot visat på intressanta resultat som både går emot och bekräftar 

våra hypoteser. Till att börja med är endast 18,8 % av texterna författade av kvinnor. I 4,5 % 

är artiklarna skrivna av både en kvinna och en man. Dessa frekvenser samstämmer med 

tidigare medieforskning om den generella könsuppdelningen på nyhetsredakationerna 

(www.whomakesthenews.org). 

 Journalistens kön påverkar inte i vilken utsträckning och i vilka konstellationer män och 

kvinnor förekommer i de granskade artiklarna. Oavsett könstillhörighet är journalisterna lika 

dåliga på att uppmärksamma kvinnor i sin rapportering och lika bra på att lyfta fram män. Det 

enda tillfälle då journalistens kön påverkar vilka som förekommer på bild i artiklarna är när 

det handlar om barn. Kvinnliga journalister tenderar att i större utsträckning än män använda 

bilder på barn. Detta går emot vår initiala hypotes om att kvinnliga journalister i större 

utsträckning än sina manliga kolleger tenderar att lyfta fram kvinnor i sin nyhetsproduktion. 

 Vi finner varken ett samband mellan journalistens kön och förekomsten av negativa 

värdeord eller förekomsten av naturmetaforer. Inte heller avgör journalistens kön i vilken 

utsträckning individer citeras eller inte, oavsett om det är män eller kvinnor på bilden. Även 

här finner vi att resultatet avviker från våra privata föreställningar om att män och kvinnor 
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uttrycker sig på olika sätt, det vill säga att kvinnliga journalister tenderar att använda ett mer 

balanserat och neutralt språk i sin framställning av konflikter och dess aktörer än manliga 

journalister. 

 

 

4.2 Resultat och analys: Kvalitativ studie 

 

Grundat i de empiriska resultaten från studiens omfattande kvantitativa del, har fyra bilder 

valts ut ur materialet, vilka sedan har undersökts med metoden semiotisk bildanalys. Två av 

bilderna är typiska representanter för materialet, medan två andra utgör atypiska exempel. 

Urvalet är baserat på frekvensen av vissa egenskaper, vilka redovisas närmare i anslutning till 

varje analys. Resultatredovisningen av de fyra semiotiska bildanalyserna är tematiserad 

utefter indikatorerna från studiens kvantitativa del. Dessa teman speglar de centrala 

frågeställningarna kring genus, nationalitet och framing, och undersöker därigenom vilka som 

de facto framställs som revolutionernas aktörer. 

 

 

4.2.1 Bild 1: ”Nu skakas Egypten av gatuprotesterna ”(DN 2011-01-26 s. 8) 

 

Bilden är atypisk för vårt material på grund av att det finns en kvinna med på bilden, och att 

hon befinner sig i dess centrum. Men den är samtidigt en typisk representant för kategorin 

kvinnobilder i vårt material, baserat på att hon är en ensam kvinna tillsammans med en stor 

grupp män. Andra egenskaper hos bilden som gör den till en typisk kvinnobild är att den 

uppvisar en konfliktsituation i vilken männen deltar och inte kvinnan; att kvinnan blickar 

nedåt istället för in i kameran; kvinnan har stängd mun; och att kvinnan rör sig i riktning ut ur 

bilden. 

 

 

Tema 1: Revolutionens aktörer 

 

På bilden, som täcker nästan ett helt uppslag, syns en folkmassa på en öppen asfalterad plats. 

Av de personer som är urskiljbara i bild finns endast en enda kvinna; de övriga är män. 

Scenen är dramatisk och visar en sammandrabbning mellan två block. Det vänstra utgörs av 

en oformerad massa av civilklädda och obeväpnade män, som med mimik och kroppsspråk är 
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på väg in i konfrontationen. Det högra består av en distinkt och enhetligt kravallutrustad rad 

med polis- eller militärklädda män. 

 Bilden är typisk för vårt material genom många av dess komponenter. Bilden visar en 

grupp arga män i en laddad situation precis innan en sammanstötning. Även bildvinkeln snett 

uppifrån och gatumiljön är typiska. Bilden visar övervägande män, de uttrycker starka 

känslor, det är mycket aggressiv rörelse, stämningen är konfrontatorisk, och det är endast 

männen som uttrycker aktivitet. Männen är varken namngivna eller citerade utan 

representerar en del av revolutionen. 

 Bilden konnoterar brutalitet, oräddhet och okontrollerbarhet. Männen är till synes orädda 

med upprörda och arga ansiktsuttryck och knutna nävar. De civilklädda och oformerade 

revoltörerna verkar inte ha några vapen men attackerar med sina kroppar, vilket kontrasterar 

mot polisernas eller militärernas strukturerade uppställning, enhetliga klädsel och moderna 

utrustning. Konnotationen blir en konfrontation mellan det desperata och ociviliserade mot 

det kontrollerade civiliserade.  

 Känslan av fara i situationen förstärks av att en medelålders man hjälper en äldre kvinna i 

bildens förgrund att komma bort från sammandrabbningen. Hans ansiktsuttryck konnoterar 

oro för kvinnan; och hennes hållning, riktning och ansiktsuttryck visar rädsla för att stanna 

kvar på platsen. Bakom allt detta syns en aggressiv och stor massa av upprörda män.  

 Kontextenheten innehåller i rubrik och överrubrik orden ”skakas” och ”oro”. Detta 

förankrar känslan av okontrollerbarhet samt gör den civila gruppen på bilden farlig och 

mäktig; revoltörernas raseri har förmågan att skaka hela Nordafrika. Resultatet av deras 

protester blir som resultatet av en naturkraft, att marken skakar.  

 Bilden är en representation av revolutionen, där två manliga block slåss om makten. 

Männen är de som representerar både den civila och den statliga makten. Kvinnan som 

eskorteras ut ur bilden av en välvillig man representerar på samma sätt kvinnans roll i denna 

maktkamp: hon hör inte hit. 

 

 

Tema 2: Kvinnan som det främmande elementet 

 

Det mest påtagliga i bilden är kvinnan, som utgör ett främmande element. Fokus och 

skärpedjup i bilden ligger i förgrunden på kvinnan och mannen som försöker hjälpa henne att 

komma bort från den farliga situationen. Kvinnan skiljer ut sig från de två grupperna av män 

genom sin gula slöja, plastpåsen i handen, sin hållning och sin riktning.  
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 Slöjan och klädseln är annorlunda från männens och definierar henne som kvinna. 

Shoppingpåsen med mat i hennes hand placerar henne också utanför demonstrationerna och 

förankrar henne i en traditionell kvinnoroll. Hennes hållning visar att hon är på väg att falla 

nedåt och framåt och hennes ansiktsuttryck konnoterar stark oro, till skillnad från männens 

aggressiva framtoning. Kvinnans ansikte är bortvänt och från hela demonstrationen och hon 

blickar nedåt i marken, medan alla andras ansikten och blickar är riktade in mot mitten, där 

konfrontationen är. Hela hennes kroppsspråk och ansikte är bortvänt från händelsen; hon vill 

inte vara delaktig; hon är avvikande och passar inte in. Mannen till vänster i bild ser ut att 

stötta upp henne och hjälpa henne bort från konfrontationen och därmed ut ur bilden. 

 Det kvinnliga porträttet tecknas som ett sårbart, hjälplöst, malplacerat och maktlöst offer 

för männens brutalitet. Även könsuppdelningen mellan sfärerna är tydlig; männen i den 

offentliga och våldsamma sfären, kvinnorna i den privata, trygga hemmasfären. Männens 

plats på torget upplevs som naturlig, medan kvinnan som förirrat sig dit behjälpligt eskorteras 

tillbaka dit hon hör hemma, i den privata sfären.  

 De två blocken av män representerar revolutionen, och kvinnan som fastnar emellan dem 

och försöker ta sig ut visar tydligt att hon inte ingår i någon av grupperna och att hon inte är 

en del av revolutionen. Hon är även dess offer, inte en av dess drivande krafter. Kvinnan 

representerar tradition, medan männen står för förnyelsekamp och revolution. 

 

 

4.2.2 Bild 2: ”Tortyr tystar inte tunisiska kvinnor” (Aftonbladet 2011-01-23) 

 

Bilden är atypisk för vårt material på grund av att det är kvinnor med i bilden. Den är 

dessutom atypisk för kategorin kvinnobilder av flera orsaker. Den föreställer mer än en 

kvinna; kvinnorna är centrerade och porträtterade som bildens fokus; en av kvinnorna bär inte 

slöja; bilden är tagen underifrån; och kvinnorna porträtteras som aktiva deltagare i protesterna 

genom mimik där de ropar eller skanderar och en av kvinnorna visar en höjd knuten näve. 

Bilden är ett exempel på den typ av visuella framställningar av tunisiska och egyptiska 

kvinnor som dyker upp först i slutet av undersökningens mätperiod. 
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Tema: Västvärldens bild av den tunisiska kvinnan. Vägen till jämställdhet och modernisering 

i Tunisien.  

 

Rubriken lyder ”Tortyr tystar inte tunisiska kvinnor”, med underrubriken ”Förberedde 

revolten – nu kräver folket demokrati”. Bilden, som upptar ungefär en sjättedels sida, ligger 

centrerad mitt på tidningssidan. Under den står följande bildtext: ”KAMPENS SYSTRAR. 

Systemkritiska advokater, revolterande ungdomar, fackrörelsen UGIT, nätet och feministerna 

formar demokratirörelsens bas”.  

 Bilden föreställer en del ur ett demonstrationståg i klart dagsljus. Ett stort plakat syns, 

med röd text mot vit bakgrund. I förgrunden står två unga kvinnor som ser ut att vara 17-30 år 

gamla. Bilden är tagen från ett perspektiv snett underifrån kvinnorna, och ovanför dem 

avtecknar sig en ljusblå himmel.  

 Kontextenheterna är typiska för det lilla antal bilder med kvinnor som förekommer i vårt 

material. Deras kön uppmärksammas på ett sätt som helt saknar motsvarighet när det kommer 

till bilder föreställandes män. De benämns som systrar, tunisiska kvinnor och feminister och 

är i den här artikeln presenterade i egenskap av sitt kön. Här utgör de representanter för 

jämställdhet och demokrati, något som i vårt material oftast är förbehållet männen. Deras 

unga ålder konnoterar dock förnyelse på ett sätt som ett foto på äldre kvinnor inte hade gjort. 

 Kvinnan till vänster är lång, smal och har svart utsläppt hår. Hon är klädd i en långärmad 

åtsittande tröja, med en rutig sjal lindad om halsen och stora svarta solglasögon. Fokus och 

skärpa i bilden ligger på kvinnans solbelysta ansikte som är vänt mot betraktaren. Bilden är 

kvadratiskt beskuren, med undantaget att hennes höjda högerarm med knuten näve är frilagd 

från resten av bilden och sticker ut i textpartiet till vänster.  

 Kvinnan i bildens fokus konnoterar modernitet, ungdom och förnyelse. Ur den 

västerländska betraktarens ögon har kvinnan anammat det moderna – det vill säga det 

västerländska – sättet att klä sig och bete sig. Avsaknaden av slöja konnoterar att hon tidigare 

har varit tvungen att bära den men nu kastat den som en revolutionär handling, vilket 

reproducerar den intertextuella myten som förknippar den muslimska slöjan hijab med mäns 

förtryck av kvinnor. Kvinnans raka hållning, höjda arm och bildvinkeln som porträtterar 

henne underifrån gör henne till en kvinna som står upp och kämpar för sina rättigheter. Denna 

konnotation förstärks av att armen är frilagd från resten av bilden, vilket visar att armen och 

den knutna näven är viktiga element.    

 För den västerländska läsaren konnoterar den unga kvinnans klädsel, solglasögon och 

utsläppta hår att hon kämpar för att nå ett slags jämställt och demokratiskt samhälle, 

samhällsideal vilka vi förknippar med Väst; tillsammans med rubriker och bildtext förstärker 
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detta en västerländsk myt om att det bara finns en ”rätt” sorts demokrati och en ”rätt” sorts 

jämställdhet; nämligen vår egen. Vi läser bilden från vårt eget perspektiv, och enligt detta är 

demokrati förknippat med efterapning av Väst. Jämställdhet kan inte, enligt vår myt, existera 

inom ett samhälle som inte liknar vårt eget.  

 Underifrånperspektivet på kvinnan konnoterar makt. Hon är frilagd och klär sig ljusare än 

övriga, vilka är tecken på frigörelse. Hon är vacker, lång, smal, har utslaget hår och 

solglasögon, vilket tyder på att västerländska ideal råder i Tunisien. Det framställs som att 

hon har erövrats av oss både utseendemässigt och ideologiskt. Både hennes utseende och 

hennes kamp har västerländska likheter. 

 Kontrasten mellan den frigjorda kvinnan till vänster och kvinnan till höger om henne i 

bild är stor. Kvinnan till höger framstår som kortväxt, syns i profil och är vänd bort från 

betraktaren med blicken. Hennes ansikte är dovt skuggat och i lätt oskärpa. Kvinnan är klädd i 

svart, med en svart slöja som täcker håret och en grön sjal om halsen. Hon går dock i samma 

demonstrationståg som kvinnan till vänster, och båda ser ut att skandera någonting. 

 Kvinnorna har fler olikheter än likheter. Kontrasterna i längd, ljussättning, ansiktsriktning 

mot kameran, klädsel och kroppsspråk skapar en dynamik i bilden och i dess betydelse. Båda 

är unga och åldern konnoterar med hjälp av rubrikerna förändring och förnyelse. Men medan 

kvinnan till vänster i bild har tagit intryck av det västerländska, konnoterar kvinnan till höger 

genom sin klädsel tradition och ”det gamla”. Kvinnans placering i bilden, skuggad och lägre, 

förankrar henne och därmed konnotationen av hennes klädsel som gammaldags och 

återhållande. I jämförelse med kvinnan till vänster tar hon inte så stor plats. Slöjan, trots att 

den är svart och diskret, är ett viktigt tecken i bilden. Den konnoterar islam, och enligt vår 

myt om ”Arabvärlden” bär alla arabiska kvinnor slöja. Att denna slöjbärande kvinna går sida 

vid sida en modernt klädd kvinna skulle kunna ha innebörden att det inte är västvärldens 

påverkan som styr dessa kvinnors vilja till frigörelse. Men den placering och hållning de har i 

förhållande till varandra får kvinnan med utsläppt hår att framstå som den drivande, stående 

högre upp i solljuset och med den kraftfulla knutna näven. Kvinnan i slöja hamnar lägre och i 

skugga, och saknar samma starka maktspråk. 

 Bilden bär ett underliggande budskap, en myt som säger att Tunisien inte är ett 

gammaldags och bakåtsträvande land, utan att det håller på att moderniseras. Den 

moderniseringen sker på det enda möjliga sättet: genom att efterlikna Västvärlden. 
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4.2.3 Bild 3: ”Hela världen håller andan” (Aftonbladet 2011-01-30) 

 

Det här är en typisk bild ur vårt material utifrån att bilden är tagen ovanifrån; att det är 

stadsmiljö; att den föreställer en stor folkmassa; och att endast män, det vill säga inga 

kvinnor, finns med på bilden. 

 

 

Tema: Revolutionen som en stor grupp icke namngivna civila män.  

 

Bilden visar en stor gatukorsning i stadsmiljö, fylld av hundratals män och enstaka barn, alla i 

civila kläder. Närmast kameran befinner sig en stor grupp män liggandes på knä, med 

pannorna mot marken. Bilden är tagen bakifrån och ovanifrån och vi ser endast männens 

bakdelar och ryggar. På den högra sidan av mittenuppslaget, framför de knäböjande männen, 

står en pansarvagn. Ovanpå pansarvagnen står ett tjugotal personer, alla vända mot de 

knäböjande männen framför sig. Bakom och till vänster om de knäböjande och pansarvagnen 

syns ett myller av män som tränger sig fram åt alla håll. Längst till vänster, i bakgrunden, står 

ännu en pansarvagn täckt av människor som är vända ut mot folkmassan i mitten av bilden. 

 Bilden konnoterar i sig själv, utan kontextenheten, ett möte med lugn stämning där 

männen i förgrunden verkar tillbedja pansarvagnen eller männen ovanpå den. De intar en 

tjänarposition. För den sekulära svensken, som är ovan vid att se en bild på människor mitt på 

gatan som i formation ber tillsammans, blir bilden märklig och situationen religiös. 

Pansarvagnen som ser ut att vara föremål för tillbedjan spär på konnotationen av fanatism i 

och med det absurda med att tillbedja en pansarvagn, dessutom i grupp ute i offentligheten. 

Trängseln av människor runtomkring förstärker konnotationen av att det som pågår närmast i 

bild är en seans.  

 Rubriken med underrubrik förstärker och förändrar i viss mån det visuella budskapet som 

bilden ger. ”Hela världen håller andan” och ”USA och Israel bävar mest för vad som kommer 

att hända i Israel” skapar en ödesmättad stämning där ritualen som porträtteras förändras till 

ett rådslag, som står utanför vår kontroll. Utkomsten framställs som ett potentiellt hot mot det 

västerländska samhället. Förekomsten av religiösa element tillsammans med hotet om fara för 

Väst, reproducerar islamofobi och den västerländska myten om att människor i Nordafrika 

drivs av religiösa övertygelser snarare än av det sunda förnuftet. Bildtexten lyder:  

 

VÅG AV FRIHET. Demonstranterna ber framför en av stridsvagnarna som rullar på Kairos gator. 

Scenen från Egyptens huvudstad väcker liv i minnen från frihetsvågen i Östeuropa 1989. 



41 

 

 

 

 

Användningen av en naturmetafor, där människorna på bilden liknas vid en våg, skapar 

konnotationen av revolutionen som en rörelse, som när den väl har satts igång är bortom 

mänsklig kontroll. Detta fråntar människorna individuellt ansvar och associerar islam, och 

islamisk fanatism, med bilden av en våg som inte går att stoppa. Detta förstärks av att bilden 

är tagen högt ovanifrån, nästan ur ett fågelperspektiv, där få individer är urskiljbara och 

mängden av människor framstår som en enda stor massa. Fågelperspektivet innebär även att 

betraktaren ser ned på folkmassan, både bokstavligt och bildligt talat. Utifrån hur 

kameravinklar konnoterar olika maktperspektiv, placerar fågelperspektivet läsaren i en 

maktposition gentemot objekten i bilden.  

 Bildtexten förankrar även konnotationen av att de knäböjande männen tillber 

stridsvagnen. Den sista meningen i bildtexten, där revolterna i Nordafrika liknas vid Sovjets 

fall, insinuerar att nordafrikanernas strävan och mål är att forma ett samhälle utefter 

västerländska ideal. Det förstärker den svenska subjektspositionen, som utgår ifrån att vårt 

eget samhälle skulle utgöra en naturligt eftersträvansvärd förebild för andra länder och stater. 

 Den totala avsaknaden av urskiljbara kvinnor i bild trots att antalet människor överstiger 

hundra personer, konnoterar att miljön som visas är männens värld. Till och med barn har 

tillträde till rummet, även om de representeras i minoritet. Bilden är ett typiskt exempel på hur 

representation av revolutionen i Nordafrika ser ut i vårt material. Revolutionen porträtteras 

som en okontrollerad rörelse, driven av religiöst övertygade män. 

 

 

4.2.4 Bild 4: ”Folkets svar: raseri i natt” (Expressen 2011-02-11) 

 

Bilden är typisk för studiens material, utifrån att bilden är tagen i stadsmiljö; att den är tagen 

ovanifrån; att den föreställer en stor grupp människor bestående av endast män och inga 

kvinnor; att männen har höjda armar och knutna nävar; och att de ropar och har flaggor. 

Männen saknar ögonkontakt med kameran. Miljön är dessutom en exteriör kvällsbild, vilket 

är typiskt för vårt material. Den dåliga bildkvaliteten är representativ för materialet och 

särskilt vanligt förekommande i kvällstidningarna.  
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Tema: Upprörda, aggressiva, skrikande män.  

 

Bilden finns på ett stort uppslag och föreställer tretton identifierbara män, som ser ut att stå i 

förgrunden till en större grupp män i en urban utomhusmiljö. De har öppna munnar som om 

de ropar eller skriker och samtliga har högerarmen höjd med knuten näve. Männen är 

civilklädda med långärmade ytterkläder. Två av dem har band i pannan i färgerna svart, vitt 

och rött som motsvarar färgerna i Egyptens flagga. Männen är fotograferade ovanifrån och 

med en något sned kameravinkel. Männen är vända mot kameran, men deras ansikten och 

blickar är vända uppåt, snett upp mot himlen. I bakgrunden syns flera flaggor och tänd 

gatubelysning och det är mörkt ute. 

 Bilden skapar en association till fotbollshuliganism genom tecknen miljö, tidpunkt, 

flaggor och pannband. Framförallt är det männen, klädda i symboliska färger och attribut, och 

deras aggressivt konnoterade positionering som skapar denna koppling. Bilden är 

ikonografisk i den mån att det är så här vi tidningsläsare är vana vid att se aggressiva 

sportsupportrar porträtterade. Männens klädsel är inte formell, vilket konnoterar att de inte är 

akademiker eller att de tillhör överklassen. Vår bild av fotbollshuliganer som tillhörandes 

arbetarklassen förstärker denna konnotation.  

 Fotbollshuliganism och dess utövare kopplas samman med oprovocerat övervåld som 

arbetarklassmän i grupp utövar som hobby och tidsfördriv. Kopplingen till själva sporten 

fotboll är mycket svag. Denna association, och det faktum att männen på bild tittar upp och 

skanderar som om de hejade på en fotbollsmatch på en stor tv-skärm, minskar inte bara 

männens trovärdighet utan även själva revolten som rörelse.  

 Denotationen med den stora mängden av hopträngda kroppar, deras uttrycksfulla mimik, 

de höjda armarna och den dåliga bildkvaliteten tillsammans med människornas häftiga 

rörelser konnoterar aggressivitet. Läsaren upplever detta som ett hot med osäker utgång. De 

offensiva männen är dessutom vända mot läsaren, vilket förstärker konnotationen av fara. 

 En namngiven nittonårig egyptisk man citeras i ingressen, men han är inte med på den 

stora bilden på mittuppslaget. Citatet kopplas samman med gruppen som bilden föreställer, 

vilket ger intrycket av att det den unge egyptiern säger vi ett annat tillfälle och annan plats är 

en representativ åsikt för männen på bilden. Tillsammans med temarubriken ”Expressen i 

Egypten” är citatets uppgift att förankra bildens aktualitet och trovärdighet. Konnotationen 

blir att tidningens särskilt utsände reporter har tagit sig tid att samtala med människorna och 

att deras oförvrängda budskap förmedlas direkt till läsarna. 

 Runtomkring bilden förekommer ett flertal halvstora rubriker och underrubriker. 

Tvärsöver hela uppslaget står i stor svart text: ”Folkets svar: raseri i natt”. Övriga förmedlar 
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de dramatiska budskapen: ”- Ilskan på torget efter talet: ’Behandlar oss som slavar’”; 

”Demonstranterna kommer om möjligt bli ännu fler”; ”Insatserna höjda till farliga nivåer”. 

Tillsammans med bildtexten, som lyder: ”- VREDEN. Ilskan växte på Tahrir-torget i natt” 

förankras uppslagsbildens konnotation av att männen får utlopp för en okontrollerbar 

aggressivitet, och att denna är på väg att växa både i intensitet och i antal män. 

Underrubrikerna insinuerar att rörelsen inte går att stoppa och att de uppretade männens ilska 

innebär en fara och ett hot för alla runtomkring. 

 Återigen saknas kvinnorna helt på bilden. Även de två miniintervjuerna med infällda, 

antagligen webcam-fotograferade, ansiktsporträtten som finns i texten saknar kvinnor. 

Konnotationen av detta är att kvinnorna varken är revoltens aktörer eller är på något sätt 

berörda av den. Det är männen som personifierar revolutionen och de är arga, okontrollerade 

och ostoppbara. 

 

 

5. Slutsatser och diskussion 

 

I slutsatserna kopplas studiens frågeställningar samman med resultaten från den omfattande 

kvantitativa innehållsanalysen och den semiotiska bildanalysen. Tillsammans med 

forskningsperspektiven i det teoretiska ramverket (se kapitel 2. Teoretiska utgångspunkter) 

diskuteras hur genus och nationalitet representeras i den svenska medierade bilden av de 

tunisiska och egyptiska revolterna. Hur ser nyhetsvärderingen ut i förhållande till genus, 

nationalitet och journalistens kön? Och sammanfattningsvis: vilken bild ges av revolutionens 

aktörer och deras drivkrafter? 

 Slutsatserna och diskussionen är uppdelade enligt följande rubriker: kvinnan; 

nyhetsvärdering; identifikation och demonisering; gränser och nationaliteter; och slutligen: 

revolutionen är en man. 

 

 

5.1 Kvinnan 

 

Kvinnorna är i princip frånvarande eller osynliga i vårt material. Män förekommer i 91,2% av 

alla bilder, och då nästan alltid i framträdande positioner, medan kvinnorna förekommer i 

27,2 % av bilderna. Kvinnorna förekommer främst ensamma. Ett av undersökningens mest 

överraskande och positiva resultat är dock att kvinnor som är ensamma på bild citeras i 88,9% 
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av fallen. De representerar därmed i stor utsträckning sig själva snarare än att utgöra 

representanter för gruppen eller revolutionen.  

 Hall (2003) och Eltantawy (2007) menar båda att representationen av kvinnor i tredje 

världen oftast konstrueras som ett fåtal stereotypa könsroller. Kvinnorna i vårt material 

konstrueras antingen som intelligenta, moderna superkvinnor (oftast avbildade med långt 

utsläppt hår) som revolterar mot ett förlegat patriarkat, eller som förtryckta slöjbärande offer 

utan egen vilja, talan eller makt. Superkvinnorna utgör en extrem minoritet i vårt material i 

förhållande till sin binära motpol.  

 Kvinnans ställning konstrueras som lägst på samhällsstegen, på ett sätt som inte är 

jämförbart med västerländska genushierarkier. I egenskap av kvinna i ”tredje världen” står 

hon inte bara längre ned än mannen, utan även lägre än den västerländska kvinnan. Enligt 

Hirdmans (1992) genussystem är män och kvinnor binära motsatser som tillhör skilda sfärer 

med skilda arbetsuppgifter. Men i vårt material tycks kvinnorna inte ha någon plats alls i 

samhället. Det är männen som syns, som utför alla arbetsuppgifter och som finns i alla sfärer. 

Det är anmärkningsvärt att männen tilldelas de roller som traditionellt sett definieras som 

kvinnliga; sörjande, omvårdande, och ansvariga för hushållet.  

 Yvonne Hirdman (1992) beskriver att det är den idémässiga kopplingen av kvinnan som 

könsvarelse som naturaliserar hennes underlägsna position i samhället. Hall (2003) och Anja 

Hirdman (2000) menar att medias representationer förstärker detta. Vi saknar dock denna 

koppling i vårt material. En majoritet av kvinnorna i vårt material uppvisar inte de 

traditionellt kvinnliga egenskaperna. Hon är inte husmor, sörjande änka, madonna eller hora, 

utan oftast bara en förbipasserande statist. Hon degraderas därigenom ofta till att vara 

ingenting. 

 Så var finns kvinnorna? På majoriteten av de bilder där kvinnor förekommer är de på väg 

ut ur bilden, bort från händelsernas centrum och den manliga gemenskapen. Kvinnornas 

ansikten syns sällan, de känns igen på bilderna genom sina slöjor och bortvända ryggar. 

Männen är norm, kvinnor det avvikande. Enligt Tuchmans (1978) teorier blir därmed 

kvinnorna, genom sättet de representeras på, symboliskt utplånade av svensk media. I den 

mån kvinnor förekommer nedvärderas och förminskas de genom att porträtteras som passiva 

varelser utan egna initiativ och utan egen vilja. Dikotomin är tydlig: Mannen är aktören, 

samhällsmedborgaren och revoltören. 

 I den semiotiska bildanalysen från ”Nu skakas Egypten av gatuprotesterna” porträtteras 

kvinnan i bild som flyende undan två aggressiva grupper av män. Männen konstrueras som ett 

hot mot henne. Detta anspelar intertextuellt på den koloniala traditionen att porträttera 

koloniernas män som brutala kvinnoförtryckare och som varandes det största hotet mot den 
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egna kvinnliga befolkningen. Denna syn har varit en av förevändningarna som har legitimerat 

västerländsk intervention i utomeuropeiska länder (Loomba 2006). Intertextualiteten 

förtydligar budskapet om att De är ociviliserade, inte klarar av att lösa situationen själva, och 

att De behöver Västvärldens hjälp. Bildens konnotation skärps ytterligare av att den bräckliga 

kvinnan som hamnar i skottlinjen är gammal. Männens brutalitet står mot kvinnans 

hjälplöshet och bekräftar den västerländska diskurs som Loomba talar om. Kvinnan blir ett 

offer för sin egen kultur. 

 I en västerländsk mediekontext har slöjan kommit att konnotera förtryck och 

gammelmodighet (Eltantawy 2007) vilket märks i vårt bildmaterial där kvinnor med hijab 

porträtteras som att de inte är en aktiv del av revolutionen och därmed bakåtsträvare. 

Kontrasten mellan den moderna arabiska kvinnan och den stereotypt traditionella, illustreras i 

den semiotiska bildanalysen av två demonstrerande tunisiska kvinnor. Kvinnan med det 

utslagna håret, solglasögonen och den knutna näven konnoterar styrka och framtidstro, medan 

kvinnan bakom henne står för den gamla samhällsstrukturen. 

 I slutet av uppsatsens mätperiod uppvisar materialet en uppgång i antalet kvinnor som 

porträtteras som bildens centrum (se exempel 4.2.2) istället för att som tidigare tecknas som 

passiva varelser i bildens periferi. Kan detta bero på att medias självrannsakan har vaknat till 

liv och återupptäckt genusrepresentation och jämställdhetsidéerna, eller handlar det bara om 

att följetongen ompaketeras och får en ny, fräsch och säljande vinkel? De starka kvinnorna är 

en minoritet och när de dyker upp i bildens centrum presenteras de i rubriken som en 

revolutionens särart: de hör inte till männens revolution utan är systrar som driver 

”Kvinnornas revolution”. 

 Revolutionen i ett icke-fungerande odemokratiskt samhälle och den framåtsträvande 

västerländskt klädda kvinnan representerar utveckling, i kontrast till den underutveckling som 

regionen och dess befolkning symboliserar i västerländsk media. Resultatet av att porträttera 

förändring och utveckling som att idealet för dessa är det västerländska samhället förstärker 

den västerländska bilden av sig själv som den högst stående och eftersträvansvärda 

samhällsformen. Lite hänsyn tas till att motiven och idealen för revolterna i Nordafrika kan 

vara helt andra. Ur uppsatsförfattarnas perspektiv, utifrån vår förförståelse och våra egna 

erfarenheter, saknar vi de verktyg som krävs för att förstå de nordafrikanska kvinnornas 

drivkrafter.  
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5.2 Nyhetsvärdering 

 

Rapporteringen i Sveriges största rikstäckande tidningar om händelserna i Tunisien och 

Egypten 2010 och 2011 påbörjades först när protesterna hade eskalerat och revolten redan var 

en stor global medial händelse. Självbränningen som utlöste protesterna ägde rum den 17 

december, men det var inte förrän fyra veckor efteråt som rapporteringen tog fart. På grund av 

att tidigare rapportering om regionen och dess villkor saknas, riskerar befolkningarnas 

agerande att framstå som homogent och irrationellt för läsaren. Riegert (2010) förklarar detta 

med att konflikter utanför Sverige sällan ges en historisk bakgrundsbild, varför de framstår 

som plötsligt uppblossande. Episodisk framing, där både beskrivning av historien och analys 

av framtiden saknas, gör att händelserna blir kontextlösa. Det sker en uppluckring av tid, rum 

och bakgrund, vilket i detta sammanhang skapar ett intryck av rotlöshet och av att 

människorna inte handlar efter starka, grundade motiv. Det är anmärkningsvärt att ämnet först 

nämns när händelserna har nått ett stadium av oundviklig konflikt; detta visar på att området 

är extremt nedprioriterat kulturellt och närhetsmässigt ur svenskt nyhetsvärderingsperspektiv.  

 Den sammanfattade sanningseffekten av mediernas urval och vinkling förankras och 

förstärks av bruket av vinjetter, vilka skapar en känsla av att reportrarna är på plats och att 

händelserna pågår just nu. Rapporteringen framstår som autentisk, aktuell och exklusiv, vilket 

höjer nyheternas sensationsvärde och kommersiella gångbarhet. Ytterligare en aspekt av den 

episodiska framingen är att nyhetsbevakningen koncentrerar sig på endast ett land i taget, och 

att händelserna i detta land får representera hela regionen, ”Arabvärlden”. Diagrammet över 

antal artiklar per land och vecka (se diagram 1.1) illustrerar detta tydligt, liksom att detta 

intresse inte håller i sig längre än tre till fyra veckor per land. För att bibehålla publikens 

intresse och höja sensationsvärdet, dramatiseras händelserna som en följetong med tydlig 

uppdelning mellan episoderna och en antydan om att fortsättning följer. 

 Av bilderna och rubrikernas ordval blir de kommersiella bakomliggande krafterna 

uppenbara (jfr. Allern 2010). Det som lockar publik och som säljer är sensationsnyheter och 

konflikt, vilket textmässigt visar sig genom den frekventa användningen av extremord och 

naturmetaforer, och bildmässigt genom att 64,8% av bilderna visar aggressiva beteenden.  

Demonstrationer är det absolut vanligaste bildmotivet och förekommer i 79,4% av materialet. 

Kravet på sensation och färskhet kan förklara varför media inte fokuserar på ett land i mer än 

fyra veckor. Det blir gammalt och tråkigt. Det som bortprioriteras är bakgrundsfakta, 

reportage, samt bilder på hemmiljöer, barn och kvinnor, vilket kan antyda att de inte har ett 

högt nyhetsvärde och inte bedöms som säljande. 
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 Kvälls- och dagspress uppvisar förvånande små skillnader sinsemellan. 

Genrefördelningen och tabloidernas utformning påminner om varandra, även innehållsmässigt 

i bildperspektiv, porträtteringen av personer och ordval. Båda formaten fokuserar på artiklar 

och referat. Intervjuer och reportage lyser med sin frånvaro oavsett om det är en dags- eller 

kvällstidning. Detta förvånar oss, då vi hade förväntat oss och hoppats på att åtminstone 

dagstidningarna skulle uppvisa en större mångsidighet. Både kvälls- och dagspress använder i 

stora drag samma typ av framing i denna konflikt i sin bild- och rubriksättning. 

 I vårt material är betydligt fler journalister män än kvinnor. Journalisterna som är kvinnor 

uppvisar samma resultat i våra mätta parametrar som sina manliga kollegor, förutom 

inkluderingen av barn. Intressant att se är att kvinnor är lika dåliga som män på att lyfta fram 

kvinnor i sina texter. Journalistens kön har i dagsläget således ingen betydelse när det 

kommer till bättre genusrepresentation i media eller undvikande av att underbygga förlegade 

koloniala diskurser.  

 

 

5.3 Identifikation och demonisering 

 

I vårt material finner vi väldigt lite belägg för att nyhetsrapporteringen försöker skapa 

identifikation med befolkningarna i Tunisien och Egypten. Istället finner vi att individerna 

och befolkningarna klumpas ihop och konstrueras som brutala, ociviliserade och hotfulla. Det 

som målas upp som befolkningarnas främsta, finaste och mest logiska egenskap är då de till 

synes strävar efter att efterlikna Väst. Denna strukturella framing har en demoniserande 

effekt. 

 Den konsekventa användningen av naturmetaforer, negativa värdeord och 

generaliseringar om befolkningen som ”araber” och ”muslimer” konstruerar nordafrikaner 

som en stor, ohejdad konfliktgrupp. Det ger även uttrycken ”araber” och ”muslimer” en dålig 

klang. Användningen av denna typ av epitet är mycket utbrett i vårt material, och bidrar till 

kategoriseringen av människor; i det här fallet särskiljs De, araber och muslimer, från Oss, 

svenskar. Valet av kameravinklar i vårt material är anmärkningsvärt, då 72,1 % av bilderna 

tagna ur ett ovanifrånperspektiv och ofta kombineras med negativa värdeord och 

naturmetaforer i rubrikerna. Läsaren ser ned på människorna, ofta ur ett fågelperspektiv; och 

dessa består nästan alltid av en stor grupp av aggressiva män utan namn eller röst ute i en 

offentlig sfär. De möter inte läsarens blick. De ler inte. De gråter inte. Alla dessa moment 

försvårar läsarens förankring och identifikation med nordafrikanerna. Istället för att medierna 

etablerar en relation mellan läsaren och bildsubjekten, demoniseras gruppen och framstår som 
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avlägsen och främmande. Enkla metoder för att skapa identifikation och beröring väljs bort: 

vardagssituationer, nära porträtt, bilder på kvinnor och barn samt rapporteringar om 

revolternas hjältar och offer saknas nästan helt. Distanseringen blir nästan instrumentell.  

 Men vinsten med att läsarna aldrig får kontakt med befolkningarna går oss 

uppsatsförfattare förbi. Tidningarnas representationer hamnar i tydlig konflikt med moderna 

identifikationsteorier. Kleinman och Kleinman (1996) beskriver hur identifikation och 

sentimentalitet är gångbara metoder för att öka upplagor, och Riegert (2010) skriver om den 

ökade visualiseringen av lidande i bland annat humans interest stories. Vår fråga blir således 

varför alla tidningar som ingår i denna granskning genomgående har bedömt saken 

annorlunda. Det är helt klart en annan typ av nyhetsvärdering som gäller här. Vår enda 

möjliga förklaring är att tidningarna oreflekterat fortsätter i en invand tradition att porträttera 

befolkningar i ex-kolonier ur ett kolonialt perspektiv.  

 

 

5.4 Gränser och nationaliteter 

 

Roosvall (2005) skriver att gränsdragning mellan nationer och nationaliteter är ett vanligt 

förekommande fenomen inom utrikesjournalistiken. Genom att fokusera på nationsgränser 

legitimeras en onaturlig kategorisering av människor och geografiska områden. 

 Vi finner dock i vårt material belägg för en helt annan typ av gränsdragning; skapandet 

av Arabvärlden. Här finns inga hindrande landsbarriärer, utan revolutionsvågen kan 

obehindrat spridas från land till land. Befolkningarna representeras som ett homogent 

kollektiv vars intressen starkt präglas av kulturella och religiösa värderingar. Tunisierna och 

Egyptierna är i första hand araber och muslimer snarare än afrikaner eller européer. Det 

skapar ett tydligt Vi och Dem, och förstärker därigenom den svenska nationella identiteten, 

som konstrueras som en binär motsats till Arabvärlden. Said (2008) skriver i Orientalism att 

Orienten konstrueras och naturaliseras som ett främmande geografiskt område som är 

omöjligt att peka ut på kartan. Detta gör sig gällande även i vårt material, men här går 

området inte under benämningen Orienten, utan Arabvärlden. 

 Även sättet att referera till människorna på bilderna är anmärkningsvärt. I fall där 

släktskap mellan individer inte på något sätt berörs i texten, beskrivs tunisierna och egypterna 

vid ett flertal tillfällen som ”systrar” och ”bröder”. Sättet att referera till dessa personer 

frångår den normala svenska tidningsdiskursen, genom ett språkbruk som aspirerar på att 

efterlikna ungdomlig lokal gatuslang. Jämförbart är den franska revolutionen, där parollen 

som de själva formulerat innehåller ordet ”broderskap”. I revolterna i Nordafrika har 
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slagorden inte handlat om systerskap eller broderskap, utan istället reformer. Det är således de 

svenska tidningarna som har konstruerat bilden av att familjär intimitet mellan för varandra 

helt okända individer är någonting naturligt för nordafrikaner. Det skapar även bilden av att 

släktskap är en integrerad del av revolterna. Här konstrueras den exotiska orienten, som 

bygger på gamla ikonografiska föreställningar om de Andra (Said 2008). 

 Användningen av begreppen ”araber” och ”arabisk” för att beteckna tunisier och egyptier 

är frekvent i vårt material och även själva revolutionen går under benämningen ”Arabiska 

våren”. Begagnandet av orden följer definitionen av etnicitet, som ”namngiven grupp av 

människor med myter om ett gemensamt ursprung, en gemensam historia, någon eller några 

former av gemensam kultur (religion, språk, traditioner etc.), en förankring till ett territorium 

med känsla för intern solidaritet” (www.ne.se/etnicitet). Vi vill hävda att detta är en 

generalisering som fungerar distanserande för den svenska läsaren. Både nationsgränser och 

nationaliteter suddas ut, vilket skapar en otydlighet angående var revolutionerna egentligen 

sker. Arabförbundet består av 22 medlemsländer (www.ne.se/arabförbundet), men inte ens 

hälften nåddes av den ”arabiska” revolutionen. 

 

 

5.5 Revolutionen är en man 

 

Mannen porträtteras i vårt material som revoltören. Han förekommer i 91,2% av materialet, 

oftast i grupp, vänd mot kameran och uppvisar starka känsloyttringar i 71,1% av bilderna. 

Mannen är även aktören, samhällsmedborgaren, familjefadern och den omhändertagande. Han 

har alla samhällets roller och befinner sig i alla samhällets rum vilket symboliskt utplånar 

kvinnan. Den stora majoriteten av männen i vårt material konstrueras som anonyma deltagare 

i en potentiellt farlig grupp. Männen citeras bara i 11,6% av de tillfällen de förekommer i bild.  

 Mediernas beskrivningsmakt innebär att journalistiken dygnet runt, år efter år får rollen 

och utrymmet att definiera verkligheten genom sina egna kanaler, och därigenom konstruera 

bilden av händelser och förlopp. Medias definitioner av nutiden naturaliseras som sanningar, 

vilka utgör grunden för framtidens historia. En alltför ensidig framing av aktörer och revolter 

innebär en falsk spegling av verkligheten, då den reducerar revolternas aktörer till en grupp av 

unga, arga, ohämmade, våldsamma män vars uppsåt är att upprätta ett nytt samhälle 

modellerat på västerländsk modell. Sättet på vilket detta framgår är genom förtäckta signaler 

till läsaren: aktörerna positioneras och porträtteras som att deras strävan är att uppnå en 

samhällsstruktur och standard som efterliknar den västerländska, men vi finner i vårt material 

inga belägg för att dessa revolutionens slutmål är folkets; snarare uppfattar vi att detta 
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budskap är konstruerat av svenska medier. Än en gång legitimeras den anglosaxiska och 

kristna föreställningen av att den mest civiliserade och demokratiska samhällsformen är den 

västerländska. Därigenom upphöjs Vi i förhållande till Dem och den västerländska kulturen 

som den eftersträvansvärda och enda rätta.  

 

 

5.6 Vidare forskning 

 

I denna studie har de nordafrikanska revolutionernas visuella element behandlats, och en 

fruktbar vidareutveckling vore att studera artiklarnas brödtext genom diskursanalys i syfte att 

bredda och fördjupa förståelsen för den tryckta pressens framing av händelserna. 

 Resultaten av denna studie skulle dessutom vara intressanta att utveckla och placera i ett 

större sammanhang. Bland annat skulle komparativa studier med andra konflikter kunna 

resultera i en bredare förståelse av nyhetsframingen i utrikesrapporteringen och dess 

meningsskapande processer. En annan typ av komparativ studie är att jämföra 

papperstidningarnas rapportering av de Nordafrikanska revolterna med de svenska 

etermediernas. Följer nyhetsvärderingen och framingen samma spår? Hur ser representationen 

ut i förhållande till kön och nationalitet? Finns det i etermedierna en mer utmärkande skillnad 

mellan kvinnliga och manliga journalisters sätt att rapportera om konflikter och dess aktörer? 

Vi efterfrågar även ett bredare intresse för att undersöka och ifrågasätta representationen av 

muslimer och araber i svensk och global media. 
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Bilaga A: Kodschema  

 

Kontrollvariabler: Variabler 1 - 6 

 

Variabel 1: ID 

 

Variabel 2: Artikelns publiceringsvecka 

(i)   13 - 19 december 2010 

(ii)   20 - 26 december 2010 

(iii)   27 december 2010 - 2 januari 2011 

(iv)   3 - 9 januari 2011 

(v)   10 - 16 januari 2011 

(vi)   17 - 23 januari 2011 

(vii)   24 - 30 januari 2011 

(viii)   31 januari - 6 februari 2011 

(ix)   7 - 13 februari 2011 

(x) 14 - 20 februari 2011 

(xi) 21 - 27 februari 2011 

(xii) 28 februari - 6 mars  

 

Variabel 3: Kvälls- eller dagspress 

1. Kvällspress 

2. Dagspress 

 

Variabel 4: Tidning 

1) Aftonbladet 

2) Dagens Nyheter 

3) Expressen 

4) Svenska Dagbladet 
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Variabel 5: Vilken tidningsgenre tillhör artikeln 

1) Analys/ledare 

2) Deabatt/insändare 

3) Nyhetsartikel/nyhetsreferat 

4) Intervju/reportage 

5) Miniintervju 

 

Variabel 6: I vilket land är bilden fotograferad 

1) Egypten 

2) Tunisien 

3) Annat land Nordafrika 

4) Ej mätbart 

 

 

Bildvariabler: Variabler 7 - 26 mäter egenskaper i artikelns fotografi  

 

Variabel 7: Bildstorlek 

1) Större än en halvsida 

2) En åttondels till en halvsida 

3) Mindre än en åttondelssida 

 

Variabel 8: Bildmiljö 

1) Torg/gatubild 

2) Landsbygdsbild 

3) Flyktningläger/matpost 

4) Hemmet/privat sfär 

5) Inomhus ej privat sfär 

6) Ej mätbart 

 

Variabel 9: Bildvinkel  

1) Fågelperspektiv 

2) Ovanifrånperspektiv 

3) Ögonhöjd 

4) Underifrånperspektiv 

 



57 

 

 

 

Variabel 10: Antal kvinnor i bild 

1) Noll 

2) En 

3) 2-9 

4) 10-39 

5) 40+ 

 

Variabel 11: Antal män i bild 

1) Noll 

2) En 

3) 2-9 

4) 10-39 

5) 40+ 

 

Variabel 12: Antal barn i bild 

1) Noll 

2) En 

3) 2-9 

4) 10-39 

5) 40+ 

 

Variabel 13: Generell handling kvinna/kvinnor  

1) Kvinna/kvinnor gråter 

2) Kvinna/kvinnor berör en annan individ  

3) Formalitet (går, står, sitter) 

4) Befinner sig i en demonstration/manifestation med identifierbara våldsinslag 

5) Befinner sig i en demonstration/manifestation utan identifierbara våldsinslag 

6) Vardagssysslor  

7)  Ej mätbart 
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Variabel 14: Generell handling man/män 

1) Man/män gråter 

2) Man/män berör en annan individ  

3) Formalitet (går, står, sitter) 

4) Befinner sig i en demonstration/manifestation med identifierbara våldsinslag 

5) Befinner sig i en demonstration/manifestation utan identifierbara våldsinslag 

6) Vardagssysslor  

7)  Ej mätbart 

 

Variabel 15: Generell handling barn 

1) Barn gråter 

2) Man/män berör en annan individ  

3) Formalitet (går, står, sitter) 

4) Befinner sig i en demonstration/manifestation med identifierbara våldsinslag 

5) Befinner sig i en demonstration/manifestation utan identifierbara våldsinslag 

6) Vardagssysslor  

7)  Ej mätbart 

 

Variabel 16: Kvinnans blickriktning i förhållande till kameran 

1) I kameran 

2) Ej i kameran 

3) Ej mätbart 

 

Variabel 17: Mannens blickriktning i förhållande till kameran 

1) I kameran 

2) Ej i kameran 

3) Ej mätbart 

 

Variabel 18: Generell mimik (omfattande) 

1) Leende 

2) Gråtande 

3) Skrikande 

4) Sammanbiten/seriös 

5) Neutral 

6) Plågad 
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7) Fler än två individer skanderar/ropar/sjunger 

8) Annat 

9) Ej mätbar 

 

Variabel 19: Kvinnas/kvinnors generella mimik  

1) Leende 

2) Gråtande 

3) Negativa känsloyttringar 

4) Fler än två individer skanderar/ropar/sjunger  

5) Neutral 

6) Ej mätbart 

 

Variabel 20: Mans/mäns generella mimik 

1) Leende 

2) Gråtande 

3) Negativa känsloyttringar 

4) Fler än två män skanderar/ropar/sjunger  

5) Neutral 

6) Ej mätbart 

 

Variabel 21: Barns generella mimik 

1) Leende 

2) Gråtande 

3) Negativa känsloyttringar 

4) Fler än två barn skanderar/ropar/sjunger  

5) Neutral 

6) Ej mätbart 

 

Variabel 22: Kvinnas/kvinnors klädsel 

1) Uniformerad klädsel 

2) Civil klädsel 

3) Sjukhusklädsel 

4) Annan klädsel 

5) Ej mätbart 
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Variabel 23: Mans/mäns klädsel 

1) Uniformerad klädsel 

2) Civil klädsel 

3) Sjukhusklädsel 

4) Annan klädsel 

5) Ej mätbart 

 

Variabel 24: Döda eller synligt skadade kvinnor 

1) Ja 

2) Nej 

3) Ej mätbart 

 

Variabel 25: Döda eller synligt skadade män 

1) Ja 

2) Nej 

3) Ej mätbart 

 

Variabel 26: Döda eller synligt skadade barn 

1) Ja 

2) Nej 

3) Ej mätbart 

 

 

Kontextvariabler: Variabler 27 - 32 mäter egenskaper i bildens kontextenhet (rubrik, 

ingress och bildtext) 

 

Variabel 27: Namnges och/eller citeras individer från artikelns bild/bilder 

1) Ja 

2) Nej 

3) Ej mätbart 

 

Variabel 28: Benämns individerna från artikelns bild i plural 

1) Ja 

2) Nej 

3) Ej mätbart 
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Variabel 29: Förekommer negativa värdeord i bildens kontextenhet 

1) Ja 

2) Nej 

3) Ej mätbart 

 

Variabel 30: Förekommer naturmetaforer i bildens kontextenhet 

1) Ja 

2) Nej 

3) Ej mätbart 

 

Variabel 31: Förekommer epitet som arabisk, arabvärlden, arabhalvön eller araber i bildens 

kontextenhet 

1) Ja 

2) Nej 

3) Ej mätbart 

 

Variabel 32: Journalistens kön 

1) Kvinna 

2) Man 

3) Blandat 

4) Queer 

5) Ej mätbart 
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Bilaga B: Anvisningar till kodschema 

 

 

Variabel 1: Numrering av artikelenheten  

 

Variabel 2: Artikelns publiceringsvecka 

 

Variabel 3: Kvälls- eller dagspress 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet utgör dagspress 

Aftonbladet och Expressen utgör kvällspress 

 

Variabel 4: Tidning 

Namnet på tidningen där artikeln publicerats 

 

Variabel 5: Tidningsgenre 

Vid tveksamhet över vilken genre artikeln tillhör eller om beskrivning saknas (ofta står 

tidningsgenren angiven i vinjetten) läses artikeln igenom för att kategorisera den. Om 

tvekan fortfarande kvarstår väljs 3. Nyhetsartikel/nyhetsreferat 

 

Variabel 6: Var är bilden fotograferad 

I vilket land bilden är fotograferad (enligt angivelse i bildens kontextenhet eller 

brödtext) 

 

Variabel 7: Bildstorlek  

Enligt kodschema 

 

Variabel 8: Bildmiljö 

Kodas genom tydligt uppvisande av egenskaperna beskrivna i kodschemat. Vid 

tveksamhet väljs 6. Ej mätbart 

 

Variabel 9: Bildvinkel 

Denna variabel är till viss del en bedömning av kodaren. Distinktionen mellan 

ovanifrån- och fågelperspektiv kan vara svår att göra. Fågelperspektivet indikerar att 

fotografiet är taget mycket högt ovanifrån; vi betraktar bilden utifrån fågelns perspektiv. 

Ovanifrånperspektivet är närmare personerna på bilden och snarare snett nedvinklade.  
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Variabel 10: Antal kvinnor i bild 

Kvinnor identifieras genom ansikte, klädsel (klänning, hijab, burka etc), kroppsform 

(byst) 

 

Variabel 11: Antal män i bild 

Män identifieras genom ansikte, klädsel (frånvaro av kvinnlig klädsel), kroppsform 

(avsaknad av byst) 

 

Variabel 12: Antal barn i bild 

Barn identifieras genom ansikten, kroppsstorlek och -form, klädsel, attribut och 

uppträdande som motsvarar en person under 15 års ålder 

 

Variabel 13: Generell handling kvinna/kvinnor 

Identifieras genom att en majoritet av bildens kvinnor utför samma handling.  

 Variabelvärde 5. Befinner sig i en demonstration/manifestation med identifierbara 

våldsinslag: genom att bilden uppvisar: springande människor: brandrök; tårgas; 

granateld: sprutande vattenkanoner; skjutande poliser; skjutande eller stenkastande 

civila individer; tårgasskadade individer; individer med kroppskador en stor grupp med 

andra individer; blod eller annan form av dramatiska krigsassocierade situationer.  

 Då flera olika handlingar förekommer väljs 7. Ej mätbart 

 

Variabel 14: Generell handling man/män 

Identifieras genom att en majoritet av bildens män utför samma handling. Variabelvärde 

7.Krigsassociationer indikerar att bilden uppvisar blod, springande människor, rök, 

dramatiska krigsassocierade situationer. Då flera olika handlingar förekommer väljs 10. 

Ej mätbart 

 

Variabel 15: Generell handling barn 

Identifieras genom att en majoritet av bildens barn utför samma handling. Variabelvärde 

7.Krigsassociationer indikerar att bilden uppvisar blod, springande människor, rök, 

dramatiska krigsassocierade situationer. Då flera olika handlingar förekommer väljs 10. 

Ej mätbart 

 

Variabel 16: Kvinnans blickriktning i förhållande till kameran 

Enligt kodschema 
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Variabel 17: Mannens blickriktning i förhållande till kameran 

Enligt kodschema 

 

Variabel 18: Generell mimik (omfattande) 

Enligt kodschema 

 

Variabel 19: Kvinna/kvinnors generella mimik 

Variabelvärde 3. Negativa känsloyttringar indikerar att individen är arg eller rasande 

genom tydlig ansiktsmimik. Övriga: se kodschema 

 

Variabel 20: Man/mäns generella mimik 

Variabelvärde 3. Negativa känsloyttringar indikerar att individen är arg eller rasande 

genom tydlig ansiktsmimik. Övriga: se kodschema 

 

Variabel 21: Barns generella mimik 

Variabelvärde 3. Negativa känsloyttringar indikerar att individen är arg eller rasande 

genom tydlig ansiktsmimik. Övriga: se kodschema 

 

Variabel 22: Kvinnans/kvinnors klädsel 

Se kodschema 

 

Variabel 23: man/mäns klädsel 

Se kodschema 

 

Variabel 24: Döda eller synligt skadade kvinnor 

 

Variabel 25: Döda eller synligt skadade män 

 

Variabel 26: Döda eller synligt skadade barn 

 

Variabel 27: Namnges och/eller citeras individer från bilden 

 

Variabel 28: Benämns individerna från artikelns bild i plural 

Benämns indivderna i singular väljs 1.Ja, oavsett om de sedan benämns i plural. 
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Variabel 29: Förekommer negativa värdeord i bildens kontextenhet 

Identifieras genom ord som: brutal, raseri, skrämsel, extremism, fanatism, våldsam, 

bloddrypande, ohämmade, övervåld, okontrollerbar, argsint, ilsken, uppretad, rasande, 

rasar, förtryck, häcklande, härskare, diktator. Vid tveksamhet väljs 2.Nej 

 

Variabel 30: Förekommer naturmetaforer i bildens kontextenhet 

Identifieras genom ord som: våg, jordbävning, skalv, löpeld, ström. Vid tveksamhet 

väljs 2.Nej 

 

Variabel 31: Förekommer epitet som arabisk, arabvärlden, arabhalvön eller araber i bildens 

kontextenhet 

Vid tveksamhet väljs 2.Nej 

 

Variabel 32: Journalistens kön 

Vid tveksamhet angående genusbestämning väljs 5. Ej mätbart. Genusbestämningen 

4.Queer används endast då journalisten gör ett tydligt ställningstagande gällande detta 

genus. 
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Bilaga C: Bild 1: Nu skakas Tunisien av gatuprotesterna (DN 2011-01-26) 
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Bilaga D: Bild 2: Tortyr tystar inte tunisiska kvinnor (Aftonbladet 2011-01-26) 

 

 

 



69 

 

 

 

Bilaga E: Bild 3: Hela världen håller andan (Aftonbladet 2011-01-30) 
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Bilaga F: Bild 4: Folkets svar: raseri i natt (Expressen 2011-02-11) 
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Bilaga G: Frekvenstabeller 

Nedan återfinns frekvenstabellerna för de variabler som har redovisats i studien. 

 

Variabel 2: Artikelns publiceringsvecka 

N Valid 330 

Missing 0 

 

Variabel 2: Artikelns publiceringsvecka 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 20-26 Dec 2010 1 0,3 0,3 0,3 

27 dec 2010 - 2 Jan 2011 1 0,3 0,3 0,6 

3-9 Jan 2011 1 0,3 0,3 0,9 

10-16 Jan 2011 13 3,9 3,9 4,8 

17-23 Jan 2011 24 7,3 7,3 12,1 

24-30 Jan 2011 60 18,2 18,2 30,3 

31 Jan - 6 Feb 2011 61 18,5 18,5 48,8 

7-13 Feb 2011 61 18,5 18,5 67,3 

14-20 Fen 2011 32 9,7 9,7 77,0 

21-27 Feb 2011 38 11,5 11,5 88,5 

28 Feb - 6 Mars 2011 38 11,5 11,5 100,0 

Total 330 100,0 100,0  

 

Variabel 3: Kvälls- eller dagspress 

N Valid 330 

Missing 0 

 

Variabel 3: Kvälls- eller dagspress 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Kvällspress 136 41,2 41,2 41,2 

Dagspress 194 58,8 58,8 100,0 

Total 330 100,0 100,0  
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Variabel 4: Tidning 

N Valid 330 

Missing 0 

 

Variabel 4: Tidning 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Aftonbladet 91 27,6 27,6 27,6 

Dagens Nyheter 114 34,5 34,5 62,1 

Expressen 45 13,6 13,6 75,8 

Svenska Dagbladet 80 24,2 24,2 100,0 

Total 330 100,0 100,0  

 

Variabel 5: Vilken tidningsgenre tillhör artikeln 

N Valid 330 

Missing 0 

 

Variabel 5: Vilken tidningsgenre tillhör artikeln 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Analys/ledare 18 5,5 5,5 5,5 

Debatt/insändare 9 2,7 2,7 8,2 

Nyhetsartikel/-referat 269 81,5 81,5 89,7 

Intervju/reportage 23 7,0 7,0 96,7 

Miniintervju 11 3,3 3,3 100,0 

Total 330 100,0 100,0  

 

Variabel 6: I vilket land är bilden fotograferad 

N Valid 330 

Missing 0 
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Variabel 6: I vilket land är bilden fotograferad 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Egypten 180 54,5 54,5 54,5 

Tunisien 44 13,3 13,3 67,9 

Annat land i Nordafrika 97 29,4 29,4 97,3 

Ej mätbart 9 2,7 2,7 100,0 

Total 330 100,0 100,0  

 

Variabel 7: Bildstolek 

N Valid 330 

Missing 0 

 

Variabel 7: Bildstolek 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Större än halvsida 76 23,0 23,0 23,0 

Åttondels- till halvbild 199 60,3 60,3 83,3 

Mindre än åttondelsbild 55 16,7 16,7 100,0 

Total 330 100,0 100,0  

 

Variabel 8: Bildmiljö   

N Valid 330 

Missing 0 

 

Variabel 8: Bildmiljö 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Torg/gatubild 262 79,4 79,4 79,4 

Landsbygdsbild 10 3,0 3,0 82,4 

Flyktingläger/matpost 20 6,1 6,1 88,5 

Hemmet/privat sfär 4 1,2 1,2 89,7 

Inomhus ej privat sfär 13 3,9 3,9 93,6 

Ej mätbart 21 6,4 6,4 100,0 

Total 330 100,0 100,0  
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Variabel 9: Bildvinkel 

N Valid 330 

Missing 0 

 

Variabel 9: Bildvinkel 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Fågelperspektiv 68 20,6 20,6 20,6 

Ovanifrånperspektiv 170 51,5 51,5 72,1 

Ögonhöjd 55 16,7 16,7 88,8 

Underifrånperspektiv 37 11,2 11,2 100,0 

Total 330 100,0 100,0  

 

Variabel 10: Antal kvinnor i bild 

N Valid 330 

Missing 0 

 

Variabel 10: Antal kvinnor i bild 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Noll 248 75,2 75,2 75,2 

En 59 17,9 17,9 93,0 

2-9 19 5,8 5,8 98,8 

10-39 1 0,3 0,3 99,1 

40+ 3 0,9 0,9 100,0 

Total 330 100,0 100,0  

 

Variabel 11: Antal män i bild 

N Valid 330 

Missing 0 
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Variabel 11: Antal män i bild 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Noll 29 8,8 8,8 8,8 

En 46 13,9 13,9 22,7 

2-9 131 39,7 39,7 62,4 

10-39 86 26,1 26,1 88,5 

40+ 38 11,5 11,5 100,0 

Total 330 100,0 100,0  

 

Variabel 12: Antal barn i bild 

N Valid 330 

Missing 0 

 

Variabel 12: Antal barn i bild 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Noll 298 90,3 90,3 90,3 

En 20 6,1 6,1 96,4 

2-9 12 3,6 3,6 100,0 

Total 330 100,0 100,0  

 

Variabel 13: Generell handling kvinna/kvinnor 

N Valid 330 

Missing 0 
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Variabel 13: Generell handling kvinna/kvinnor 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Gråtande 1 0,3 0,3 0,3 

Beröring 2 0,6 0,6 0,9 

Formalitet 21 6,4 6,4 7,3 

Demonstration/manifestation 

med våldsinslag 

3 0,9 0,9 8,2 

Demonstration/manifestation 

utan våldsinslag 

38 11,5 11,5 19,7 

Vardagsysslor 22 6,7 6,7 26,4 

Ej mätbart 243 73,6 73,6 100,0 

Total 330 100,0 100,0  

 

Variabel 14: Generell handling man/män 

N Valid 330 

Missing 0 

 

Variabel 14: Generell handling man/män 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Gråtande 1 0,3 0,3 0,3 

Beröring 12 3,6 3,6 3,9 

Formalitet 29 8,8 8,8 12,7 

Demonstration/manifestation 

med identifierbara våldsinslag 

93 28,2 28,2 40,9 

Demonstration/manifestation 

utan identifierbara våldsinslag 

134 40,6 40,6 81,5 

Vardagsysslor 37 11,2 11,2 92,7 

Ej mätbart 24 7,3 7,3 100,0 

Total 330 100,0 100,0  

 

Variabel 15: Generell handling barn 

N Valid 330 

Missing 0 
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Variabel 15: Generell handling barn 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Beröring 14 4,2 4,2 4,2 

Formalitet 3 0,9 0,9 5,2 

demonstration/manifestation 

med identifierbara våldsinslag 

3 0,9 0,9 6,1 

demonstration/manifestation 

utan identifierbara våldsinslag 

2 0,6 0,6 6,7 

Vardagsysslor 9 2,7 2,7 9,4 

Ej mätbart 299 90,6 90,6 100,0 

Total 330 100,0 100,0  

 

Variabel 16: Kvinnans blickriktning i förhållande till kameran 

N Valid 330 

Missing 0 

 

Variabel 16: Kvinnans blickriktning i förhållande till kameran 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid I kameran 25 7,6 7,6 7,6 

Ej i kameran 254 77,0 77,0 84,5 

Ej mätbart 51 15,5 15,5 100,0 

Total 330 100,0 100,0  

 

Variabel 17: Mannens blickriktning i förhållande till kameran 

N Valid 330 

Missing 0 

 

Variabel 17: Mannens blickriktning i förhållande till kameran 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid I kameran 53 16,1 16,1 16,1 

Ej i Kameran 273 82,7 82,7 98,8 

Ej mätbart 4 1,2 1,2 100,0 

Total 330 100,0 100,0  
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Variabel 18: Generell mimik (omfattande) 

N Valid 330 

Missing 0 

 

Variabel 18: Generell mimik (omfattande) 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Leende 31 9,4 9,4 9,4 

Gråtande 2 0,6 0,6 10,0 

Skrikande 19 5,8 5,8 15,8 

Sammanbitna, seriösa 93 28,2 28,2 43,9 

Neutral 30 9,1 9,1 53,0 

Plågad, ansträngd 27 8,2 8,2 61,2 

Skanderande/sjungande/ropande 75 22,7 22,7 83,9 

Ej mätbart 53 16,1 16,1 100,0 

Total 330 100,0 100,0  

Fotnot: Variabel 18. Generell mimik (omfattande) inkluderar samtlig data från både mans/mäns 

generella mimik och kvinnas/kvinnors generella mimik.  
 

Variabel 19: Kvinnas/kvinnors generella mimik 

N Valid 330 

Missing 0 

 

Variabel 19: Kvinnas/kvinnors generella mimik 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Leende 31 9,4 9,4 9,4 

Gråtande 2 0,6 0,6 10,0 

Negativa känsloyttringar 139 42,1 42,1 52,1 

Skanderande/ropande 75 22,7 22,7 74,8 

Neutral 30 9,1 9,1 83,9 

Ej mätbart 53 16,1 16,1 100,0 

Total 330 100,0 100,0  
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Variabel 24: Döda eller skadade män 

N Valid 330 

Missing 0 

 

Variabel 24: Döda eller skadade män 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Nej 284 86,1 86,1 86,1 

Ja 41 12,4 12,4 98,5 

Ej mätbart 5 1,5 1,5 100,0 

Total 330 100,0 100,0  

 

Variabel 25: Döda eller skadade kvinnor 

N Valid 330 

Missing 0 

 

Variabel 25: Döda eller skadade kvinnor 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Nej 322 97,6 97,6 97,6 

Ej mätbart 8 2,4 2,4 100,0 

Total 330 100,0 100,0  

 

Variabel 26: Döda eller skadade barn 

N Valid 330 

Missing 0 

 

Variabel 26: Döda eller skadade barn 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Nej 323 97,9 97,9 97,9 

Ja 2 0,6 0,6 98,5 

Ej mätbart 5 1,5 1,5 100,0 

Total 330 100,0 100,0  
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Variabel 27: Namnges eller citeras individen som porträtteras i artikelbilden 

N Valid 330 

Missing 0 

 

Variabel 27: Namnges eller citeras individen som porträtteras i artikelbilden 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Ja 51 15,5 15,5 15,5 

Nej 275 83,3 83,3 98,8 

Ej mätbart 4 1,2 1,2 100,0 

Total 330 100,0 100,0  

 

Variabel 28: Benämns individen i artikeln i plural 

N Valid 330 

Missing 0 

 

Variabel 28: Benämns individen i artikeln i plural 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Ja 269 81,5 81,5 81,5 

Nej 57 17,3 17,3 98,8 

Ej mätbart 4 1,2 1,2 100,0 

Total 330 100,0 100,0  

 

Variabel 29: Förekommer negativa värdeord i bildens kontextenhet 

N Valid 330 

Missing 0 

 

Variabel 29: Förekommer negativa värdeord i bildens kontextenhet 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Ja 195 59,1 59,1 59,1 

Nej 135 40,9 40,9 100,0 

Total 330 100,0 100,0  
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Variabel 30: Förekommer naturmetaforer 

N Valid 330 

Missing 0 

 

Variabel 30: Förekommer naturmetaforer 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Ja 66 20,0 20,0 20,0 

Nej 260 78,8 78,8 98,8 

Inte mätbart 4 1,2 1,2 100,0 

Total 330 100,0 100,0  

 

Variabel 31: Förekommer epitet som arabisk, Arabvärlden, Arabhalvön 

eller arab i bildens kontextenhet 

N Valid 330 

Missing 0 

 

Variabel 31: Förekommer epitet som arabisk, Arabvärlden, Arabhalvön eller arab i bildens 

kontextenhet 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Ja 66 20,0 20,0 20,0 

Nej 260 78,8 78,8 98,8 

Inte mätbart 4 1,2 1,2 100,0 

Total 330 100,0 100,0  

 

Variabel 32: Journalistens kön 

N Valid 330 

Missing 0 
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Variabel 32: Journalistens kön 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Kvinna 62 18,8 18,8 18,8 

Man 241 73,0 73,0 91,8 

Blandat 15 4,5 4,5 96,4 

Inte mätbart 12 3,6 3,6 100,0 

Total 330 100,0 100,0  

 


