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ABSTRACT

När bildjournalistiken talar är en studie, utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, av hur 

bildkällan formar Al Jazeera English (AJE) visuella framställning av demonstranterna i Egypten 

under den Arabiska våren 2011. Studiens frågeställningar är: Hur representerar AJE egyptierna? 

Framställs de enligt en västerländsk konvention, det vill säga som ”de Andra” i relation till ”oss”? 

Vilka källor för det visuella materialet använder sig AJE av? Hur påverkar källan representationen?

För att besvara frågeställningen ögrs en kvantitativ uträkning av källorna till materialet, samt 10  

semiotiska kvalitativa bildanalyser som undersöker hur egyptierna representeras utifrån tidigare 

forskning om orientalismen, det vill säga uppdelningen av ”vi” och ”de Andra”. Då källans 

kulturella position har haft betydelse (i exempelvis Vietnamkriget) i vilket material som presenteras  

och i förlängning hur en viss folkgrupp representeras, görs en jämförelse i hur egyptierna 

representeras av respektive källa. Jämförelsen är uppdelad i tre kategorier: Bildbyråers material, Al  

Jazeera English eget material och material från amatörer. Efter analysen diskuteras det som 

framkommit i materialet och kopplas till den tidigare forskningen om att journalistiken är en social  

konstruktion och källans betydelse för den, idétraditionen orientalismen samt bildens betydelse i  

journalistiken.

Studiens slutsatser är att egyptier som är för demokrati, och därmed står närmare den västerländska 

kulturen, i större utsträckning representeras som ”vi”, medan de egyptier som stödjer Mubarak utan 

undantag representeras som ”de Andra”. Detta gäller oberoende på källan. De källor som AJE 

använder sig av är västerländska bildbyråer, eget material och amatörbilder. Dock anges ingen källa  

för majoriteten av materialet. De skillnader som förekommer källorna emellan är mer makro- och 

mikroperspektiv, där bildbyråernas material i större utsträckning är taget ur ett makroperspektiv 

medan AJE material dominerar av närbilder, vilket också representerar folket mer som individer.  

Amatörbilderna representerar uteslutande den unga internetanvändande generationen.
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