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The aim of this bachelor thesis was to examine how Saudi Arabia is portrayed in 

Swedish press. This includes the largest newspapers from the major cities of Sweden as 

well as the larger newspapers from the less populated areas. Since a significant amount 

of news in these newspapers, especially those from the less populated areas, are 

provided from news agencies these were included in the study as well.   

The questions examined were: which portrayals of Saudi Arabia is used in the Swedish 

press and how frequently are they recurring? Does the historic relationship between 

Europe and Islam effect contemporary portrayals of Saudi Arabia in Swedish press and, 

in that case, how? Do differences in portrayals occur depending on the relationship 

between Sweden and Saudi Arabia in the news context? 

To approach this we conducted a quantitative framing analysis. Three frames were first 

identified in a qualitative study. How frequently these frames were used was then 

analyzed with a quantitative approach. The news articles examined were published 

during two news events. In 2012 information regarding the military cooperation 

between Sweden and Saudi Arabia surfaced causing criticism towards the Swedish 

regime. In 2015 the Swedish regime decided to cancel said military cooperation.  

The study showed that the historic relationship between Europe and Islam does indeed 

effect the portrayal of Saudi Arabia in Swedish press today. Attributes commonly 

associated with post colonialism and orientalism such as Muslims as barbaric and 

highly conservative was found. The study also found portrayals of Saudi Arabia as 

increasingly powerful and that this, due to the aforementioned attributes, was highly 

problematic.  

The “power frame”, as we chose to call it, was the most commonly used frame in both 

news events. The “barbaric frame” and the “conservative frame” was more commonly 

used in a news context were Sweden and Saudi Arabia stood in a diplomatic conflict. 
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1 Inledning   
Sedan terrorattentaten mot New York och Washington den 11 september 2001 har den 

arabiska världen och islam varit ett återkommande ämne i västerländska medier. Hess & 

Kalb (2003) menar att den amerikanska staten och medierna till och med gick samman 

efter terrorattentaten 2001 för att besegra en gemensam fiende. Denna nya fiende var 

den islamistiska fundamentalismen.   

 

Saudiarabien fick stor del av den mediala uppmärksamheten efter 2001 när femton av 

de identifierade förövarna till terrorattentaten i New Tork och Washington visade sig 

vara från Saudiarabien. Fokus tycktes skifta från olja och avtal som Saudiarabien 

tidigare förknippats med till de muslimska värderingarnas misslyckanden (al-Saud, 

2009).  

 

Efter terrorattacker i både New York/Washington 2001, Madrid 2004 och London 2005 

syntes en accelererande trend i västerländska medier att polarisera världen. Västvärlden 

på den ena sidan och islam på den andra. Islamsk kultur kom att allt mer att associeras 

med terrorism (Ruigrok & van Atteveldt, 2007). 

 

Saudiarabiens förekomst i svenska medier har ökat konstant sedan år 2000, se 

tabellen ”Förekomsten av Saudiarabien i svensk press” på sida 3. Rapporteringen nådde 

sin kulmen under 2012 och 2015 när avslöjanden om hemliga vapenavtal med 

Saudiarabien nådde svenska folket. Samt när en diplomatisk kris mellan Saudiarabien 

och Sverige blossade upp efter ett uttalande från Sveriges utrikesminister Margot 

Wallström.  

 

Den forskning vi har tagit del av har fokuserat på västvärldens framställning av islam i 

västerländska medier (Creutz-Kämppi, 2008; Guzman, 2015; Malinovich, 2006; 

Richardson, 2009; Shahin, 2014). Ett enstaka muslimskt land har sällan varit fokus för 

tidigare forskning.  

 

Tidigare forskning har också visat att en publiks uppfattning av ett land påverkas av hur 

landet gestaltas i medier. Brewer et al. (2003) skriver följande: 
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“When members of our audience read stories that offered a direct link between an issue 

and a nation that carried a specific evaluative implication, they tended to adopt this 

frame of reference in their own thinking. In three out of four cases, frames that provided 

this sort of link shaped how people formed judgments.” (Brewer et al., 2003, s. 504).  

 

Med bakgrund mot detta vill vi undersöka vad svenska tidningar erbjuder läsarna för 

bild av omvärlden och Saudiarabien i synnerhet. Målet är att bättre förstå hur ramar i 

medierapporteringen kan forma den svenska publikens uppfattning om Saudiarabien. 

Saudiarabien är särskilt intressant eftersom landet varit förekommande i stora 

nyhetshändelser både nationellt och internationellt. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att: (1) undersöka hur Saudiarabien gestaltas, vilka ramar 

som används när landet förekommer i svensk press. (2) undersöka i vilken utsträckning 

dessa ramar förekommer. Målet är att få en bättre förståelse av hur läsare av svensk 

press erbjuds att förstå landet Saudiarabien.  

 

1.3 Frågeställningar 

• Vilka ramar av Saudiarabien används i svensk press och hur vanligt 

förekommande är dessa?  

• Påverkar den historiska europeiska relationen till islam nutida ramar av 

Saudiarabien i svensk press, och i så fall, på vilket sätt? 

• Uppstår det ett ramskifte i rapporteringen om Saudiarabien?  

 

2 Bakgrund 
I det här kapitlet redovisas i vilken omfattning landet Saudiarabien förekommer i svensk 

press. I kapitlet ges också en detaljerad redogörelse för de två uppmärksammade 

nyhetshändelser som studien bygger på.  

 

2.1 Förstudie 

Inför denna studie utförde vi en förstudie där vi kartlade i hur stor omfattning 

Saudiarabien förekommit i svensk press under 2000-talet. Resultatet ses i det 

sammanställda staplade diagrammet nedan.  
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2.2 Förekomsten av Saudiarabien i svensk press 

  

Diagrammet visualiserar data från mediearkivet Retriever. Det staplade diagrammet 

visar hur många tryckta artiklar som publicerats i svensk press sedan år 2000 och som 

innehåller ordet ”Saudiarabien” på y-axeln. Datan kommer från storstadspress, 

landsortspress, stadsdelspress, tidskrifter, fackpress, nyhetsbyråer och 

pressmeddelanden. Generellt visar diagrammet en ökning av förekomsten av 

Saudiarabien i svensk press. 

 

Diagrammet visar att det år 2012 skrevs 7 746 artiklar som innehöll 

ordet ”Saudiarabien”. En förklaring till det kan vara att Sveriges Radio under 2012 

avslöjade att den svenska staten planerade att hjälpa Saudiarabien att bygga en 

vapenfabrik. Internt på regeringskansliet kallades projektet för ”Simoom”. Det var ett 

stort avslöjande som ledde till nationella och internationella priser samt flera turer inom 

riksdagen och regeringen.  

 

År 2015 publicerades 11 990 artiklar som innehöll ordet ”Saudiarabien”. Det kan 

delvis bero på att Sveriges utrikesminister Margot Wallström framförde kritik mot 

landet i Sveriges riksdag den 11:e februari samma år. Där kritiserade hon landet för att 

bland annat inte föra en feministisk politik, att de kränker mänskliga rättigheter och 

landets styrelseskick. Det ledde till att Saudiarabien kallade hem sin ambassadör 
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(Nilsson, 2015, 20 mars). Till följd av detta och för att lösa det som av Svenska 

Dagbladet beskrev som den ”diplomatiska konflikten” (Svenska Dagbladet, 2015, 31 

mars), skickade regeringen ett sändebud till Saudiarabien för att samtala med ledningen 

och överlämna två brev. Ett från den svenska kungen och ett från den svenska 

statsministern Stefan Löfven (TT Nyhetsbyrån, 2015, 28 mars).   

 

2.3 Vapenaffären och turerna kring Wallström 

I mediearkivet Retriever ger söksträngen Saudiarabien AND Wallström 1 760 träffar år 

2015. Det innebär fyra tryckta artiklar i genomsnitt varje dag som innehåller orden 

Saudiarabien och Wallström. Söksträngen Saudiarabien AND FOI1 ger 1 517 träffar.  

 

Vårt empiriska material kretsar kring två nyhetshändelser som båda grundas i samma 

ämne. Sveriges militära samarbete med Saudiarabien. Samarbetet startade i november 

2005 när den dåvarande socialdemokratiska regeringen, representerad av dåvarande 

försvarsminister Leni Björklund, signerade ett avtal med Saudiarabien. Avtalet gällde 

främst utveckling av vapensystem, utrustning och reservdelar. Avtalet förlängdes sedan 

av den Moderat-ledda regering som efterträdde Göran Perssons regering år 2006.  

 

Någon kritik mot avtalet eller dess förlängningar tog ”aldrig riktigt skruv”, som 

Aftonbladets Lena Melin uttryckte det i en krönika från 7 mars 2012. Kritiken mot 

avtalet nådde i stället sin kulmen när Sveriges Radio i mars 2012 avslöjade de långt 

gångna planerna om att Sverige skulle hjälpa Saudiarabien att bygga en vapenfabrik i 

Saudiarabien. Projektet gick under namnet ”Simoom”. Dessa planer startade under år 

2007 när Saudiarabien bad Sverige om hjälp att bygga kunskap om främst anti-

tankvapen. FOI accepterade uppdraget och gjorde snabbt en förstudie på hur bygget 

skulle gå till. I Sveriges Radios avslöjande ingick även bildandet ett bulvanföretag till 

FOI vid namn SSTI (Swedish Security Technology and Innovation). Bolaget registreras 

vid Bolagsverket i början av 2009. Detta eftersom regeringen inte vill att FOI ska vara 

direkt inblandade i affären, samtidigt som Saudiarabien vill att en svensk myndighet, 

inte ett privat företag, ska leda arbetet. Bulvanföretaget SSTI blir kompromissen som 

löser problemet (Ekot, 2012, 6 mars).  

                                                
1 FOI är Totalförsvarets forskningsinstitut. En svenskt institut för försvar inom försvar och säkerhet. 
Myndigheten avsöjades med planer om att hjälpa Saudiarabien att bygga en avancerad vapenfabrik i 
Saudiarabien under namnet Simoom. Projektet startade 2007 men avslöjades 2012 (Ekot, 2012, 6 mars).   
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Det leder till massiv kritik i svensk press och är startskottet till den första av de två 

nyhetshändelser som vårt empiriska material kretsar kring. Kritiken handlade bland 

annat om Sveriges moraliska ansvar. Hur kunde Sverige stå upp för mänskliga fri och 

rättigheter och samtidigt handla med en diktatur som Saudiarabien? Andra hävdade att 

Sverige var exportberoende av det mäktiga oljeriket på den arabiska halvön. ” Ni 

kommer aldrig få mig att darra på manschetten när det gäller det som ger jobb, det som 

ger exportinkomster till Sverige.” som dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldt 

uttryckte det (Smålandsposten, 2012, 16 mars).  

 

Det militära samarbetet mellan Sverige och Saudiarabien blev sedan återigen relevant 

under det första kvartalet av 2015. Upprinnelsen till denna nyhetshändelse startar i 

januari när utrikesminister Margot Wallström benämner Saudiarabiens bestraffning av 

bloggaren Raif Badawi som ”närmast medeltida”. Bloggaren dömdes till ett långt 

fängelsestraff och tusen piskrapp som skulle utdelas femtio åt gången varje vecka. Detta 

för att ha kritiserat islam och det slutna politiska systemet i Saudiarabien. Wallströms 

uttalande i samband med utrikesdepartementets officiella fördömande ledde till en 

diplomatisk konflikt mellan länderna. Denna konflikt nådde sin kulmen i mars 2015 när 

Saudiarabiens inflytande stoppade ett tal som Wallström skulle ha hållit inför 

Arabförbundet i Kairo. Bara två dagar senare, tisdagen den 10 mars 2015, meddelade 

regeringen dessutom att det militära samarbetet med Saudiarabien inte förlängs. Detta 

ledde till att Saudiarabien och ett flertal andra arabiska länder kallade hem sina 

ambassadörer från Sverige.  

 

Beskedet om att det militära samarbetet med Saudiarabien inte förlängs inleder den 

andra av de två nyhetshändelser som vårt empiriska material kretsar kring. I denna 

nyhetshändelse pekades den moraliska skulden mot Saudiarabien snarare än Sverige, 

dels på grund av Saudiarabiens behandling av Wallström och dels uppmärksammandet 

av flera fall av Saudiarabiens ”barbariska” straff.  

 

3 Tidigare forskning 
I det här kapitlet ges en forskningsöversikt där tidigare studier som är relevanta för den 

här studien beskrivs. 
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3.1 Friend or foe? 

I studien Friend or foe? Saudi Arabia in the British press post 9/11 (al-Saud, 2009) 

undersöks hur Saudiarabien har framställts i brittisk press sedan terrorattentaten. 

Studien gör det genom fyra olika tidningar och fokuserar främst på tre tidsperioder 

utifrån hur relevant landet var ur ett nyhetsperspektiv. De tre tidsperioderna är: (1) 

direkt efter 9/11, (2) under invasionen av Afghanistan 2001 och, (3) under invasionen 

av Irak 2003. Studien blandar kvalitativa och kvantitativa metoder och fokuserar främst 

på tonalitet, det vill säga om Saudiarabien framställs på ett positivt eller negativt sätt. 

Al-Saud skriver:  

 

” Following the events of the terrorist attacks of 9/11 the British press embarked on a 

negative campaign in portraying Saudi Arabia. The focus shifted from the oil business, 

defense contracts and the social dynamics of the area to the failings of Islam, and, as a 

consequence, the problems inherent within Saudi Arabia.” (al-Saud 2009, s. 45 - 46). 

 

Även om al-Sauds (2009) studie skiljer sig i många aspekter från vår ger den ett 

perspektiv på hur Saudiarabien och islam kan framställas i nyhetspress under 2000-talet. 

Med det sagt behöver inte svensk rapportering kring Saudiarabien likna den från 

Storbritannien som al-Saud (2009) redogör för. Det beror på att kulturer skiljer sig åt 

mellan olika samhällen. Kulturer som både delas av befolkningen och journalister och 

påverkar dessa till att tolka omvärlden på liknande sätt. Nyheter och händelser 

genomgår därför en process där informationen anpassas efter den rådande kulturen och 

synen på omvärlden (Barker, 2012; Clausen, 2004; Gurevitch et al., 2005).  

 

3.2 Irakkriget i svenska och amerikanska medier 

Barkers (2012) studie Cultural influences on the news: Portrayals of the Iraq war by 

Swedish and American media förklarar detta och ger en bild av hur svensk press 

gestaltar utländska eller internationella nyheter. Det ska sägas att studien behandlar 

svensk nyhetsrapportering gällande ett krig där Sverige hade en marginell eller 

obefintlig inblandning (Barker, 2012). I vår studie kommer dock det empiriska 

materialet sträcka sig över två händelser där Saudiarabien har en direkt relation till 

Sverige (Gummesson, 2015, 31 mars; Nilsson, 2015, 20 mars; TT Nyhetsbyrån, 2015, 

28 mars; Ekot, 2012, 6 mars). 
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Vad studien kom fram till gällande svensk press är att den i högre grad fokuserade på 

internationella reaktioner, civilas lidande och humanitärt stöd. Den amerikanska 

motparten tenderade däremot att fokusera på krigsstrategi, skildringar av den 

amerikanska militären och en genomgående mer positiv syn på invasionen (Barker, 

2012). Barker kopplar detta till det faktum att Sverige inte var direkt involverade i 

invasionen. Däremot finner studien att det är en bekräftelse på att kultur påverkar 

mediers rapportering, när det svenska samhället i högre grad står för förhandling och 

kompromiss snarare än militär inblandning (Barker, 2012).  

 

3.3 Ramarnas påverkan 

Brewer et al. (2003) menar i sin studie Media Influence on Attitudes toward Foreign 

Countries att publiken i stor utsträckning adopterar den gestaltning av ett land som ges i 

medierna om ett problem tydligt kopplas till ett specifikt land. I tre av fyra fall 

adopterade testpersonerna i studien gestaltningen där ett land kopplades till ett specifikt 

problem (Brewer et al., 2003). Testpersonerna i studien fick bland annat läsa 

tidningstexter där Libyen och Iran kopplades till terrorism. Resultatet var att deltagarna 

hade adopterat denna gestaltning i sin egen uppfattning om landet (Brewer et al., 2003). 

I vår studie hjälper denna studie om ramarnas påverkan oss förstå vilket förhållande en 

svensk publik kan ha till Saudiarabien och vilken roll de ramar vi identifierar i studien 

spelar.  

 

3.4 Diskurser kring islam 

På likande sätt beskrivs diskurser av Creutz-Kämppi (2008) i studien The Othering of 

Islam in a European Context Polarizing Discourses in Swedish-Language Dailies in 

Finland. Diskurser formar också individens syn på omvärlden genom att diskurser 

etablerar en bild av vad som är negativt och vad som är positivt och hur omvärlden 

framställs. Creutz-Kämppi menar att diskurserna i västerländska medier kring 

omvärlden inte bara formar hur individer ser på omvärlden utan också hur de 

identifierar sig själva.  

 

Studien undersöker diskurser i tidningsartiklar som behandlar debatten kring de danska 

satirteckningarna av profeten Muhammed, både kvantitativt och kvalitativt. Studien 

beskriver europeiska mediers framställning av islam som en motpol till den 

västerländska värld som Europa menas tillhöra. Europa har länge definierats och skapats 
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genom diskurser i förhållande till omvärlden (Creutz-Kämppi, 2008; Delanty, 2005). 

Bland annat har Europa setts som det upplysta kristna Europa i förhållande till det 

fanatiskt muslimska mellanöstern (Strath, 2002).  

 

I materialet som Creutz-Kämppi (2008) analyserat finns diskurser som visar på att 

gamla myter om islam som en våldsam religion och en bakåtsträvande kultur existerar i 

nutida nyhetsrapportering. Identifikationen av ett Europa som motpol till islam blir 

också tydlig i materialet där staten som de undersökta artiklarna är skrivna i inte nämns. 

Istället nämns bara Europa (Creutz-Kämppi, 2008). Ett Europa som ett ”vi” mot islam 

som ett ”dem”.  

 

Inom denna diskurs där islam ses som en motpol till Europa ryms fyra andra diskurser 

som identifierats av Creutz-Kämppi (2008) “the discourse of violence, the colonialist 

discourse, the discourse of secularization and the discourse of the clash of 

civilizations.” (Creutz-Kämppi, 2008, s. 299). Islam beskrivs som en kultur och religion 

där våld ingår som en väsentlig del. Den muslimska världen ses som en grupp, ett 

kollektiv, som är bakåtsträvande och i behov av upplysning. En underutvecklad 

civilisation i behov av ideologisk och politisk hjälp. Islam framställs som ett hot mot 

den sekulariserade västvärlden. Att det existerar en kulturkonflikt mellan två världar där 

en måste stå som vinnare eller försöker konkurrera ut den andra (Creutz-Kämppi, 2008). 

Studien hjälper oss förstå hur den europeiska gemenskapen och identiteten kan ha 

präglat de ramar som vi identifierar i studien. Studiens resultat går också jämföra med 

den här studiens resultat för att identifiera eventuella likheter och skillnader.  

 

3.5 Negativ stereotypisering 

Men den Europeiska gemenskapen är inte given. Gemenskapen kan beskrivas som en 

forcerad sammanhållning snarare än en identitet (Strath, 2002). Kulturkonflikter kan 

därmed ske mellan olika nationsidentiteter inom gemenskapen. Studien Becoming the 

Other – stereotyping of Greeks by the German press (Tseligka, 2016) visar på hur 

pressen i Tyskland började stereotypisera greker under finanskrisen. Genom en narrativ 

analys med 31 ledande personer från det grekiska samhället i Tyskland och analys av 

tidningsartiklar, kunde studien visa hur greker började beskrivas som personer med 

dålig arbetsmoral och en fientlig inställning till resterande Europa. Samt hur det 
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påverkade och underblåste en socialfientlig inställning mot greker i Tyskland (Tseligka, 

2016).  

 

” That moralistic view of the Greek debt crisis resulted in the negative stereotype of the 

Pleite-Griechen, the bankrupt-Greeks, people of low moral standards and poor work 

ethics, with an enmity towards Europe.” (Tseligka, 2016, s. 627).  

 

4 Teori 
I det här kapitlet följer en redogörelse för de teoretiska utgångspunkter och den tidigare  

forskning som anses relevanta för denna studie. Ramteori, domesticering, postkolonial 

teori och stereotypisering.  

 

4.1 Gestaltningsteori  

” Essentially, creating a story is the making of choices. With regard to the news, 

framing is not about the core facts of a news event, but about what selections the 

journalist has made.” (Van Gorp, 2010, s. 15). 

 

Gestaltningsteori syftar på det som på engelska kallas för ”framing”. Begreppet ”ramar” 

(fritt översatt från engelskans frames) kommer att användas i denna studie då ordet 

gestaltning, som föreslås av bland annat Shehata (2015), kan ha flera betydelser i det 

svenska språket . Ramar används för att skapa mening åt information mellan 

kommunikatören och mottagaren och de består av ”ramverktyg” 

och ”resonemangsverktyg” (van Gorp, 2010). Ramverktyg eller ”frame devices” är 

språkliga val av ord i text, metaforer, exempel, beskrivningar och argument (Gamson et 

al, 1989). Resonemangsverktyg eller ”reasoning devices” behöver inte uteslutande 

förekomma i text utan kan också uppstå hos mottagaren (Van Gorp, 2010). Utifrån 

mottagarens egna erfarenheter och aktiva tolkning av informationen (Pan & Kosicki, 

1993). Resonemangsverktyg definierar ett problem, identifierar orsaken till problemet, 

gör en moralisk värdering och slutligen föreslår en lösning (Entman, 1993; Gamson et 

al, 1989; Van Gorp, 2010).  

 

Van Gorp (2007) menar att ramar inte bara förekommer inom journalistiken. Inte heller 

skapas de av journalister. Istället finns ramarna djupare inbäddad i kultur och breda 
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historiska kontexter (Entman, 1993; Neuman et al, 1992; Van Gorp, 2007). Eftersom 

mottagaren och textförfattaren ofta delar samma kultur görs informationen i texten 

begriplig och meningsfull genom användandet av ramar. Genom att både journalister 

och journalisternas publik använder sig av ramar för att ge händelser mening 

reproduceras kulturella värden och normer (Van Gorp, 2010). Det ska dock tilläggas att 

vissa menar att ramar endast är kognitiva företeelser på textnivå (Scheufele, 2006). 

 

” The culture is the stock of commonly invoked frames; in fact, culture might be defined 

as the empirically demonstrable set of common frames exhibited in the discourses and 

thinking of most people in a social grouping.” (Entman, 1993, s. 53) 

 

Eftersom ramverktyg är språkliga och kan identifieras i text kan dessa underliggande 

kulturella ramar identifieras och rekonstrueras enligt ett konstruktivistiskt perspektiv (de 

Vreese, 2005; Van Gorp, 2007).  

 

Cappella & Jamieson, (1997) menar att en ram måste uppfylla fyra olika kriterier för att 

kunna betraktas som en etablerad ram.  

 

1.      Ramen måste ha identifierbara lingvistiska kännetecken. 

2.      Ramen ska vara vanligt förekommande inom journalistiken. 

3.      Ramen måste vara unika och omöjliga att missta för andra ramar. 

4.      Ramen måste vara möjliga att identifiera av andra forskare. Det vill säga att 

ramarna ska ha hög validitet. 

 

Vår studie kommer att utgå från det ramperspektiv som menar att ramar är rotade i 

kulturella diskurser. Det perspektiv som framhålls av de Vreese (2005), Entman (1993) 

och Van Gorp (2007). Vi menar att de ramar som används i framställningen av 

Saudiarabien i svensk press är rotad i kulturella diskurser. Bland annat präglas dagens 

ramar av Europas historiska relation till islam som kulturell motpol (Creutz-Kämppi, 

2008; Delanty, 2005; Ivic & Lakicevic, 2011; Roose, 2013).  

 

4.2 Domesticering 

Domesticeringsteori gjorde sitt intåg i studier om nyhetsproduktion 1991 (Clausen, 

2004). Det beskrevs som en motsats till globaliseringsteori (Clausen, 2004). Den första 
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studien där domesticering introducerades som begrepp var studien The Global 

Newsroom: Convergences and Diversities in the Globalisation of Television News 

(Gurevitch et al, 2005). Gurevitch et al. (2005) menar att det har funnits en rädsla för att 

den stora globala mediekonvergensen ska bli alltmer homogen i takt med att 

journalistiken blivit alltmer global. Rädslan har dock varit något obefogad. 

Nyhetsreportage som täcker samma händelse ser olika ut beroende på landet som de är 

riktade mot. Nyhetsreportagen görs om för att passa en nationell logik.  

 

” This is accomplished, first, by casting far-away events in frameworks that render 

these events comprehensible, appealing and ‘relevant’ to domestic audiences; and 

second, by constructing the meanings of these events in ways that are compatible with 

the culture and the ‘dominant ideology’ of the societies they serve.” (Gurevitch et al, 

2005, s. 206). 

 

En konkret nyhetshändelse är alltid berättad inom de samhällsramar som omger det 

samhälle som nyhetsberättelsen riktar sig till.  

 

” The meaning of a concrete news story is always produced in the public space of 

culture, and in the framework of a relevant family-of-stories, already familiar to the 

members of a given society.” (Gurevitch et al, 2005, s. 207). 

 

Bilden av att den nationella staten med en stark kulturell och social logik präglar 

nyhetsjournalistiken trots globaliseringen delas av (Wiley, 2004). Trots att vissa 

forskare menar att det råder en medial neo-imperialistisk tidsålder där USA väljer 

världens utbud (Annett, 2013). Tvärtom kan domesticeringen av nyheter ses som ett sätt 

av medierna att motverka globaliseringen av nyheter (Gurevitch et al, 2005). Ett 

exempel är det irländska valet 1987. Valet bevakades av internationella tevekanaler 

bland annat amerikanska, belgiska, franska och brittiska BBC. Trots att samtliga kanaler 

hade egna korrespondenter på plats såg utbudet likadant ut. Ingen hade samma 

råmaterial utan producerade egna nyhetsinslag från grunden. BBC och amerikanska 

CBS rapportering liknade dock varandra i stor utsträckning. Båda valde att rikta fokus 

på den irländska ekonomin och den höga arbetslösheten. De franska och belgiska 

tevekanalerna fokuserade istället på kyrkans roll och makt i demokratins Irland 

(Gurevitch, M. R.Levy, M & Roeh, 2005). Domesticering av nyheter syftar dock inte 
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bara till att göra nyheter begripliga inom en särskild kulturell kontext. Den befäster 

samtidigt också de gestaltningar som finns inbyggd i kulturen. Domesticeringen bidrar 

till att stabilisera och befästa redan etablerade synsätt (Gurevitch et al, 2005). ” The 

events are then narrated in ways which invoke these familiar, stable frameworks, thus 

also contributing to the stability of that culture.” (Gurevitch et al, 2005, s. 207). Det 

journalistiska valet av vinkel säger därför också något om kulturen som reportaget eller 

inslaget riktas mot (Gurevitch et al, 2005). Att undersöka vilket problem som fått fokus 

i rapporteringen kan ge information om publiken och samhället som publiken ingår i .   

 

I vår studie är domesticeringsteori relevant av flera anledningar. Historisk har Europa 

definierat sig själv och skapat kulturella gränser genom att göra islam och det Osmanska 

riket till motpol. Europa har byggt sin identitet och sammanhållning genom ett 

gemensamt kulturellt och religiöst arv som härstammar från antikens Grekland. I den 

gemenskapen har islam uteslutits (Delanty, 2005; Ivic & Lakicevic, 2011). Det finns 

även de som argumenterar för att polariseringen mellan islam och Europa inte är en 

marginell motsättning som kommit att skapa den europeiska identiteten. Istället menar 

flera att det varit en central del av Europas identitetsskapande (Creutz-Kämppi, 2008; 

Delanty, 2005; Ivic & Lakicevic, 2011; Strath, 2002).  

 

” It is difficult to over-emphasize the importance of the monotheistic competition 

between Christianity and Islam beginning with the Crusades for the self-understanding 

of Europe.” (Strath, 2002, s. 391). 

 

Att identifiera sig själv och skapa ett kollektiv i förhållande till något annat, oavsett om 

det är jaget, en annan nation, stat, kultur, etnicitet, religion, kön eller en kontinent, är 

centralt när en identitet skapas. Det är först när det som definieras som motsatsen ges 

negativa egenskaper som det blir ett problem och en skadlig polarisering (Creutz-

Kämppi, 2008).  

 

” The aspect of exclusion is characteristic for the construction of unities; the negative 

aspect of identification appears when the Other is depicted as a threatening stranger, 

not when difference is presented per se.”(Creutz-Kämppi, 2008, s. 298). 
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Hon talar också om ”europeism” (Creutz-Kämppi, 2008, s. 298) och hur den 

tillhörigheten tycks viktigare än den egna nationen när medierna talar om islam. I de 

svenskspråkiga dagstidningar hon undersökt i studien ”The Othering of Islam in a 

European Context Polarizing Discourses in Swedish-Language Dailies in Finland” 

menar hon att texterna gärna är skrivna utifrån ett europeiskt perspektiv istället för en 

text skriven utifrån den finska nationen. Detta förklaras genom att islam ses som en 

motpol till Europa i synnerhet och inte till Finland som stat (Creutz-Kämppi, 2008). 

Europa som definierat sin samhörighet genom att ta avstånd ifrån islam och samtidigt 

definiera islam. Det kristna och upplysta Europa i motsats till det fanatiska islam 

(Strath, 2002).  

 

Kunskap om mediernas domesticering av nyheter på den globala arenan och den 

historiekulturella relationen till islam är väsentlig i vår forskning. Europeismen som 

redogjord för av Creutz-Kämppi (2008) hjälper oss att förstå det svenska samhällets 

relation till islam och i sin tur mellanöstern där Saudiarabien ingår och utgör en stor och 

mäktig part. Vi tror att vi kan förstå rapportering om Saudiarabien genom Europas syn 

på islam. Kopplingen mellan islam och mellanöstern i medierna bekräftas av flera 

studier (al-Saud, 2009; Alasuutari, Qadir, & Creutz, 2013; Creutz-Kämppi, 2008).  

 
 
4. 3 Postkolonial teori 

När nyheter domesticeras och görs förståeliga och relevanta för den egna publiken 

(Barker, 2012; Clausen, 2004; Gurevitch, M. R.Levy, M & Roeh, 2005), tolkas nyheten 

inte bara utifrån publikens kultur och identitet utan även dess förståelse och 

uppfattningar om landet från vilket nyheten kommer ifrån. För att förstå och analysera 

Sveriges relation till Saudiarabien och hur svensk press framställer landet kommer den 

postkoloniala teorin att vara central i vår studie. Postkolonial teori menar att de 

tankestrukturer som skapades och användes för att rättfärdiga kolonialismen än i dag 

präglar de västerländska samhällena (Brune, 2004). Dessa tankestrukturer beskrivs av 

Brune som ”en komplex väv av idéer om Europa och européernas överlägsenhet” 

(Brune, 2004, s. 33).  

 

Resultatet av detta är en gränsdragning mellan västvärlden och andra delar av världen. 

En avskiljning mellan ”vi” och ”dem” (Brune, 2004; Creutz-Kämppi, 2008; Said, 1979; 
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Strath, 2002). Processen där gränsdragningen mellan ”vi” och ”dem” konstrueras kallas 

ofta för ”othering” (Creutz-Kämppi, 2008) eller ”andrande” på svenska (Brune, 2004).  

 

Grunden i detta andrande uppges ofta handla om kulturell identitet mer än om konkreta 

avskiljningar gällande till exempel landsgränser eller hudfärg (Brune, 2004). Samtidigt 

är identitet ett flytande begrepp som oftast definieras i förhållande till ”dem”, det vill 

säga de som inte tillhör identiteten. En nations eller en världsdels egen kulturella 

identitet kan därför inte existera utan att först ställa den i kontrast till vad som anses stå 

utanför denna identitet (Brune, 2004; Strath, 2002).  

 

I postkolonial litteratur gestaltas i stort sett alltid ”vi” som överlägsna ”dem”. Detta 

beror på att det är ”kolonisatören” som innehar beskrivningsmakten. Brune skriver: 

 

” Kolonisatören beskriver den situation som råder och beskrivningen upphöjs till 

dominerande sanning i ett samhälle vid en viss tidpunkt. […] beskrivningen [är] sådan 

att den legitimerar kolonisatörens övermakt, inte bara i termer av militär överlägsenhet 

eller ekonomisk styrka, utan också efter kriterier som handlar om kompetens och moral. 

De Andra är underordnade, inte bara för att de befinner sig i ett materiellt underläge, 

utan för att de saknar viktiga egenskaper, som skulle möjliggöra en jämlik relation.” 

(Brune, 2004, s. 36). 

 

Trots att Sverige aldrig har varit en stor kolonialmakt är den postkoloniala teorin trots 

det högst relevant för att förstå och analysera Sveriges förhållande till Saudiarabien. 

Svenskt identitetsskapande och hur vi ser på ”de andra” har under det senaste 

århundradet legat väldigt nära resterande Europa (Brune, 2004). Detta blir också tydligt 

i Creutz-Kämppis (2008) studie där det är tydligt att den svenskspråkiga pressen i 

Finland i texter om muslimer och islam inte refererar till ”finskhet” eller till den 

svenska språkminoriteten. De refererar snarare till Europa eller till västvärlden som 

ett ”vi” i kontrast till ”de andra”, som i det här fallet är muslimer (Creutz-Kämppi, 

2008). 

 

Det är värt att poängtera att termer som ”västvärlden” eller ”Europas kulturella 

identitet” är förhållandevis vaga termer. Enligt Strath (2002) blev konceptet om en 

europeisk identitet introducerad på den politiska agendan år 1973 och har sedan dess 



  
 

- 15 - 

varit en ideologiskt laddad fråga med lika mycket oenighet som enighet. Existensen av 

en något forcerad europeisk sammanhållning tillsammans med existensen av 

individuella nationsidentiteter inom sammanhållningen har lett till att Europa kan vara 

både ”vi” och ”de andra” (Strath, 2002). Västvärlden i sin tur kan vara lika tvetydligt. 

Det kan betyda Europa och Nordamerika, men ordet kan likväl inkludera länder som 

inte geografiskt befinner sig i världens västra del, som till exempel Australien eller i 

vissa fall Japan (Boden, 2016).  

 

När det kommer till att identifiera hur västvärlden framställer och förhåller sig till 

mellanöstern och den muslimska världen, samt i förlängningen Saudiarabien, har 

Edward Said bildat skola (al-Saud, 2009; Brune, 2004). Orientalism kan beskrivas som 

en del av postkolonialismen som specifikt beskriver framställningen av “vi” och “de 

andra” när det gäller relationen mellan västvärlden och mellanöstern. Said skriver:  

 

“[…] Orientalism, a way of coming to terms with the Orient that is based on the 

Orient’s special place in European Western experience. The Orient is not only adjacent 

to Europe; it is also the place of Europe‘s greatest and richest and oldest colonies […] 

and one of its deepest and most recurring images of the Other.” (Said, 1979, s. 1).  

 

Said visar på ett antal gestaltningar som har förekommit genom historien gällande 

orienten och/eller mellanöstern. Saids studie ger oss möjlighet att utgå från dessa 

gestaltningar och undersöka om de fortfarande går att identifiera i svensk press i dag 

och, i så fall, till vilken utsträckning.  

 

Den arabiska och muslimska världen har genom historien setts som en bakåtsträvande 

region och en region inkapabel till ett ordentligt självstyre (Said, 1979). Said skriver: 

 

” On the one hand there are Westerners, and on the other there are Arab-Orientals; the 

former are (in no particular order) rational, peaceful, liberal, logical, capable of 

holding real values, without natural suspicion; the latter are none of these things.” 

(Said, 1979, s. 49). 

 

 Västvärlden, i ett exempel från Orientalism (1979) representerad av Storbritanniens 

33:e premiärminister Arthur Balfour, ser det som sitt ansvar att styra. Den arabiska 
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världen, i detta fallet representerad av Egypten, blir här offer för begreppet ”The white 

mans burden” (den vite mannens börda), det vill säga att ”civilisera människor världen 

över efter europeisk modell” (Brune, 2004, s. 36).  

 

Det förekommer meningsskiljaktigheter gällande om det var de rasistiska idéerna om 

västvärldens överlägsenhet som orsakade och rättfärdigade kolonialismen eller om 

rasismen i sig är ett resultat av kolonialismen (Richardson, 2009). I sin bok 

(Mis)Representing Islam: The racism and rhetoric of British broadsheet newspapers 

argumenterar Richardson (2009) för att rasismen är resultatet av kolonialismen riktad 

mot länder bebodda av ”de andra” och att ”modern Orientalism nurtured, reproduced 

and, in some cases, is now trying to restore such racist practises” (Richardson, 2009, s. 

8). Oavsett vilken av dessa sidor som är korrekt så har det mindre betydelse för vår 

studie. Den tidigare forskning som vi redogjort för visar att de gestaltningar som 

identifierades av Said (1979) förekommer även i kontemporär nyhetsrapportering (al-

Saud, 2009; Creutz-Kämppi, 2008).  

 
 

4.4 Stereotypisering 

Walter Lippmann försökte förklara och ge betydelse till stereotypisering redan år 1922, 

i sin bok Public Opinion (1922). Stereotyper, enligt Lippmann, befästs därför att vi 

människor definierar något, som till exempel människor från andra kulturer, innan vi 

själva kommer i kontakt med detta något. Vi accepterar den definition som vår kultur 

ger oss innan vi själva är förmögna att förklara och därmed definiera. Kulturers 

definitioner skapas å sin sida för att människor vill skapa en konsistent bild av världen 

med hjälp av ytliga attribut. I annat fall hade världen varit oöverblickbar, och därmed 

även vår roll i den. Enligt Lippmann görs denna stereotypiseringen så pass konsistent 

från generation till generation att den verkar nästan oundviklig och ett biologiskt faktum 

(Lippmann, 1922).   

 

I sin artikel Mass media: Playground of stereotyping undersöker Boden (2016) hur 

landet Kina och dess befolkning stereotypiseras främst i västerländska medier, och vad 

som ligger bakom dessa stereotyper. Likt vår studie har Bodens (2016) studie ett 

postkolonialt teoretiskt perspektiv för att förklara västvärldens förhållande till Kina. 

Enligt studien så har västvärldens bild av Kina varierat kraftigt, från respekt och 
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beundran till rädsla eller rent förakt (Boden, 2016). Studien ger flera historiska 

anledningar till detta, vilka inte är relevant för vår studie och som vi därför inte kommer 

redogöra för. Men kontentan är som följer: ”Stereotyping and cliche´ s commonly arise 

from lack of knowledge.” (Boden, 2016, s. 121). Kinesisk censur och västerländsk 

nyhetsvärdering (historier om människor som motsätter sig den kinesiska regimen får 

till exempel väldigt stort genomslag) leder till okunskap och en ytlig samt partisk 

rapportering kring Kina i västerländska medier. Det som följer är en förvärrad 

stereotypisering (Boden, 2016).  

 

Stereotypisering i medier av en grupp människor kan bland annat yttra sig genom att 

ofta koppla den gruppen till en eller ett antal, ofta negativa, karaktärsdrag. I studien 

Becoming the Other – stereotyping of Greeks by the German press undersöker Tseligka 

(2016) stereotypiseringen av greker boende i Tyskland i tysk press mellan åren 2009 

och 2012. I och med eurokrisen, där Tyskland och Grekland hade framträdande roller, 

benämnde tysk press ofta greker tillsammans med ord som ”bankrutt” eller ”lata”. Detta 

ledde till att greker började stereotypiseras som arbetsskygga, korrupta och skuldsatta. 

Vad som följde denna stereotypisering var en mängd helt fabricerade nyheter där greker 

smutskastades och även vandalism riktad mot greker förekom (Tseligka, 2016). 

Stereotypisering i medier kan med andra ord ha förödande och verkliga konsekvenser.  

 

I vår studie kommer stereotypisering ses som fördjupning av postkoloniala teorin och 

ett sätt på vilket den kan yttra sig på. Båda teorierna kommer tillsammans förse vår 

studie med verktyg för att identifiera ramar i svensk press. Postkolonialismen ger oss 

möjlighet att förstå och analysera Sveriges förhållande till Saudiarabien och hur 

avskiljningen mellan ”vi” och ”dem” görs. Stereotypiseringen visar hur denna 

avskiljning kan yttra sig i exempel likt de som Boden (2016) och Tseligka (2016) visar 

på. Lippmanns (1922) förklaring där stereotypiseringen ses som oundviklig ger vår 

studie verktyg med vilka vi kan förklara varför dessa yttringar förekommer.  

 

4.5 Sammanfattning och konkretisering 

Enligt gestaltningsteorin framhävs information i medietexter som används för att skapa 

mening åt texten för mottagaren. Gestaltningsteorin menar att medier och hela samhället 

använder sig av ramar för att gestalta. Ramarna är kulturellt rotade i samhället och vi 

menar att vi därför kan använda oss postkolonial teori och stereotypisering för att förstå 
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hur och varför ramarna som används för att gestalta Saudiarabien i svensk press. 

Eftersom postkoloniala tankar om mellanöstern finns rotade i den västerländska 

kulturen och vi menar att den postkoloniala teorin kan användas för att förklara och 

identifiera de ramar som används i svensk press för att gestalta Saudiarabien. Sverige 

antas i den här studien tillhöra en västerländsk kultur. Tankar om en europeisk kultur 

och islam som kulturell motpol ger studien ytterligare kunskap om just svensk press 

gestaltar Saudiarabien.   

 

Domesticeringsteorin hjälper oss förstå att de nyheter om Saudiarabien som når en 

svensk publik har anpassats för att passa en nationell logik och kultur. Det innebär i sin 

tur att den här studien är relevant av den anledningen att det saknas forskning om hur 

just svenska medier gestaltar Saudiarabien. Detta eftersom den nationella logiken i 

Sverige skiljer sig från den i England, Frankrike, Finland eller alla andra världens länder 

för den delen.  

 

Stereotypiseringsteori menar att stereotypa framställningar finns i samhället och 

grundas i okunskap. Dessutom ger tidigare forskning exempel på hur stereotypisering 

kan uppkomma på grund utav stora nyhetshändelser. Denna kunskap kan hjälpa oss 

förstå eventuella ramskiften i rapporteringen om Saudiarabien i svensk press. Studien 

ser också på stereotypisering som en konsekvens av postkoloniala samhällsdiskurser.  

 

5 Metod 
I det här kapitlet redogörs och problematiseras metodval och genomförande.  

 

5.1 Metodval 

Shahin (2014) menar i sin studie ”Unveiling the American-Muslim press: News 

agendas, frames, and functions” att det saknas ett relevant kodningschema inom 

medieforskningen som kan tillämpas på hans forskningsfråga. En preliminär analys av 

urvalet är därför nödvändig för att kunna ta fram relevanta variabler. Liknande 

bedömning har vi gjort. Det saknas ett relevant kodningschema som svarar på 

forskningsfrågan om hur Saudiarabien framställs i svensk press.  
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Vi valde därför att dela upp vår studie i en induktiv fas och en deduktiv fas som syftade 

till att först identifiera ramar kring Saudiarabien och sedan undersöka hur vanligt 

förekommande dessa var. Den induktiva delen ska ses som kvalitativ, varpå den 

deduktiva ska ses som kvantitativ. 

 

Vi valde att utifrån Van Gorp (2010) dela upp vår ramanalys i två delar. 

 

“ I argue for an approach that combines, on the one hand, inductive framing analysis, 

in which a repertoire of frame packages is reconstructed, and, on the other hand, 

techniques for validating the reliability of the results in a deductively executed content 

analysis.” (Van Gorp, 2010, s. 3). 

 

En induktiv och kvalitativ fas följs av en kvantitativ fas, den deduktiva fasen. Med en 

deduktiv analys ges svar om i vilken utsträckning dessa ramar finns och hur 

generaliserbara de är (Van Gorp, 2010).  

 

Den induktiva fasen delas in i fyra delar: “ Step 1: Collect source material. […] Step 2: 

Open coding of the texts. […] Step 3: Arranging the codes around ‘axes’ of meaning. 

[…] Step 4: Selective coding.” (Van Gorp, 2010, s. 15-17).  

 

Resultatet av de fyra stegen är en rammatris med redovisade rampaket och 

beskrivningar med vilka det är möjligt att identifiera ramarna. Vi fann tre ramar i denna 

induktiva fas, den ”mäktiga” ramen, den ”barbariska” ramen och den ”konservativa” 

ramen. Se bilaga A för rammatrisen och resultat-kapitlet för närmare beskrivning av 

dessa.  

 

Rampaket ska vara explicita och möjliga för andra forskare att identifiera i empiri 

(Cappella & Jamieson, 1997). Detta görs genom att identifiera och analysera ”framing 

devices” och ”reasoning devices”, vilka är de två beståndsdelar som utgör en ram 

(Gamson & Lasch, 1983). Vi har översatt dessa beståndsdelar till ”ramverktyg” 

och ”resonemangsverktyg” i vår studie.   

 

Resultatet från den induktiva fasen används sedan för att utarbeta variabler i ett 

kodningschema som ett större kvantitativt urval sedan kodas utifrån. Syftet med en 
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deduktiv fas är att ta reda på i vilken utsträckning de framtagna ramarna från den 

induktiva fasen förekommer (Van Gorp, 2010).  

 

Vi har i vår metod valt att ta hänsyn till resultatet av tidigare diskursforskning men inte 

valt att helt utgå ifrån den. Anledningen är att den tidigare västerländska 

diskursforskningen nästan uteslutande behandlat islam och den arabiska befolkningen 

och inte mellanöstern eller Saudiarabien som region eller land. Ofta görs kopplingen 

mellan religion och region tydligt i det västerländska samhällets syn på mellanöstern 

(Said, 1979). Vi menar att flera studier utgått från detta orientalistiska perspektiv när de 

undersökt västerländska mediers syn på den arabiska befolkningen eller muslimer. Två 

exempel är Malinovich (2006) och Shahin (2014). Vi ville inte göra en tydlig koppling 

mellan islam och Saudiarabien och utgå från diskurser kring islam när vi utarbetade 

våra rampaket. Risken fanns att vi med ett sådant tillvägagångssätt skulle vara blinda 

för ramar som rör Saudiarabien som nation som var det vi ämnade att undersöka. Vi 

ville helt enkelt inte förutsätta att gestaltningen av Saudiarabien i svensk press enbart 

utgick ur västerländska diskurser om islam.  

  

5.2 Urval 

5.2.1 Induktivt urval 

Van Gorp (2010) argumenterar för att i den induktiva fasen av en ramanalys inte 

begränsa sitt urval till nyhetsartiklar. Vissa ramar kan cirkulera på andra platser i 

samhället och inte adopteras av nyhetsmedier (Van Gorp, 2010). Van Gorp föreslår 

källor som kan tänkas använda sig av ramar i strategiska syften, lobbyorganisationer 

och politiska partier till exempel. Anledningen till detta är att ramar kan vara lättare att 

identifiera i den typen av texter.  

 

Vi gjorde ett strategiskt urval där vi försökte skapa bredd i empirin, en bredd som tjänar 

till att upptäcka en stor variation av ramar. Genom att hämta material från press, 

myndighet och lobbyorganisation fann vi ett induktivt urval på sju artiklar (N = 7). Men 

också bredd genom att inventera och analysera material från innehåll i olika tidningar 

med olika textvinklar. Bland annat om det saudiska styrelseskicket, olja, och mediernas 

framställning av Saudiarabien i debatt. Urvalet innehöll dessutom flera olika 

tidningsgenrer, både nyhetsartiklar och subjektiva åsiktstexter. Samtliga texter skulle 
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också täcka en längre period (2012–2016) som motsvarade den valda tidsperioden för 

vår deduktiva fas.  

 

Vi försökte välja texter där Saudiarabien stod i fokus för att kunna få med fler nyanser 

än vad som hade varit möjligt om vi valt texter där Saudiarabien bara nämndes som ett 

exempel eller förekom som en mindre part i en historia. Genom att främst välja texter 

där Saudiarabien var huvudaktör hoppades vi att kunna få ett stort underlag att analysera 

till samtliga definierade rampaket som senare i den induktiva fasen skulle utvecklas. Se 

bilaga D för fullständig referenslista.    

 
5.2.2 Deduktivt urval 

I vårt deduktiva urval inkluderades både dagspress och kvällspress. I valet av tidningar 

utgick vi från mediearkivet Retrievers avgränsningar och inkluderade kategorierna 

storstadspress och prioriterad landsortspress2, och nyhetsbyråer.  

 

Vi diskuterade om ett stort antal TT-artiklar i landsortspressen skulle rättfärdiga ett 

beslut om att exkludera landsortspressen från vårt empiriska material. Beslutet föll till 

slut på att inkludera landsortspressen. I vår studie ville vi även undersöka åsiktstexter 

(ledare, krönikor, debattartiklar). Dessa är skrivna av en medarbetare på den gällande 

redaktionen och presenterar ofta åsikter, teman och retoriska val mer framträdande än 

nyhetstexter (Creutz-Kämppi, 2008). De är därför en del av pressens framställning av 

Saudiarabien som vi inte ville förbise. 

 

Vi valde i studien att utgå från ett antal nyhetshändelser där vi ansåg Saudiarabien ha en 

stor eller framträdande roll. Genom att vi gjorde en specifik avskiljning av 

nyhetshändelser kunde vi enklare besvara en av våra forskningsfrågor, där vi frågade 

om gestaltningen av Saudiarabien varierade beroende på Sveriges relation till 

Saudiarabien. Enligt Van Gorp (2010) kan specifika händelser orsaka ett ”frame shift”, 

ett ramskifte. Van Gorp rekommenderar detta framför ett slumpartat framtaget material 

av denna anledning. Detta kan tolkas som att de ramar som vi identifierade i den 

induktiva fasen blev mer framträdande och tydliga i en specifik nyhetshändelsekontext.  

 
                                                
2 Prioriterad landsortspress syftar på geografiskt knutna tidningar utanför storstäderna med ett högre 
läsarantal än de som kategoriseras som ”landsortspress”. Detta enligt ett mejl från Johanna Olergård, 
custom manager på Retriever, den 30 november 2016.    
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När Shahin (2014) gjorde sitt urval inleddes tidsintervallet för oväntade nyhetshändelser 

vid datumet när nyhetshändelsen skedde. Båda händelserna i vårt empiriska material 

väljer vi att benämna som oväntade händelser. Därmed bestämdes tidsintervallet på 

samma vis som Shahin (2014). 

 

De nyhetshändelser samt tidsintervall vi valde är som följer:  

1. Sveriges radios avslöjande om att FOI ska hjälpa Saudiarabien bygga en 

avancerad vapenfabrik. Från 12.03.06 till och med 12.03.20.  

2. Den diplomatiska konflikten som följde att Arabförbundet stoppade Margot 

Wallströms tal i Kairo samt att Sverige valde att inte förlänga det militära 

samarbetet med Saudiarabien. Från 15.03.11 till och med 15.03.21.  

 

Sökningar vi gjorde i mediearkivet Retriever gav ett urval som var för stort för att 

hantera. För att specificera sökningen och få resultat som överensstämde med vårt 

ämnade urval lade vi till sökord utöver sökordet ”Saudiarabien”. För att hitta texter 

relaterade till Ekots avslöjande 2012 om planerna på att låta Sverige bygga en 

vapenfabrik i Saudiarabien blev söksträngen ”Saudiarabien AND vapen”. Samma val 

gjordes i den andra nyhetshändelsen där söksträngen blev ”Saudiarabien AND 

Wallström”.  

 

Vi valde att göra två söksträngar för varje händelse 3. Detta för att minimera risken för 

dubbletter. Det gjordes en sökning där endast nyhetsbyrå var inkluderad. Därefter 

gjordes en sökning med storstadspress och landsortspress där formuleringen ”ANDNOT 

TT” inkluderades för att TT-material som publicerats i tidningarna inte skulle 

förekomma i denna sökning. Detta till trots kan vi inte med all säkerhet garantera att 

dubbletter inte förekommer.  

 

 

 

 

 

                                                
3 Sökningen utfördes den 12 december 2016.  
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5.2.3 Sökord och sökresultat 
Händelse Söksträng Källa/källor Datumintervall Övriga 

val 

Utslag 

Wallström Saudiarabien 

AND 

wallström 

ANDNOT 

TT 

Storstadspress, 

landsortspress 

 

2015-03-11 till 

och med 2015-

03-21 

 

Senaste 

först, 

100 per 

sida 

 

192 

träffar 

 

Wallström Saudiarabien 

AND 

Wallström 

Nyhetsbyrå 2015-03-11 till 

och med 2015-

03-21 

 

Senaste 

först, 

100 per 

sida 

49 

träffar 

 

Vapenfabriken Saudiarabien 

AND vapen 

ANDNOT 

TT 

Storstadspress, 

landsortspress 

 

2012-03-06 till 

och med 2012-

03-20 

Senaste 

först, 

100 per 

sida 

196 

träffar 

 

Vapenfabriken Saudiarabien 

AND vapen 

Nyhetsbyrå 2012-03-06 till 

och med 2012-

03-20 

Senaste 

först, 

100 per 

sida 

21 

träffar 

 

 

5.3 Metodtillämpning 

5.3.1 Induktivt tillvägagångssätt 

I den induktiva fasen utformade vi en inventeringsmatris där vi redovisade 

inventeringen av de texter vi valt. Se inventeringsmatrisen i bilaga B för matrismall och 

bilaga E för vår inventering. I matrisen redovisades vilka ramverktyg och 

resonemangsverktyg som identifierades i den analyserade texten. Ramverktygen ordval, 

bilder, metaforer, val av exempel i texten, beskrivningar och argument (Pan & Kosicki, 

1993). Resonemangsverktygen vi använt oss av är orsak och konsekvens (Gamson & 

Lasch, 1983). Matrisens utformning är till stor del hämtad från Van Gorp (2010). 

Skillnaden är att vi inte gav ett exempel på förekomsten av vardera ramverktyg och 

resonemangsverktyg i en text utan valde att dokumentera samtliga ramverktyg och 

resonemangsverktyg som tillförde något som inte tidigare identifierats i samma text. 
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Genom att gå tillväga på det viset hoppades vi att få ett bredare underlag till 

utformandet av rammatrisen och rampaketen.  

 

När samtliga texter var inventerade analyserades de funna ramverktygen och 

resonemangsverktygen. Dessa delades in i olika temaområden. Dessa temaområden 

formade fyra primära ramar som sedan kollapsades till tre för att öka studiens 

reliabilitet.  

 

Strukturen för vår rammatris baserades på en rammatris om ramarna för den europeiska 

unionen utarbetad av Gorp, & Wester (2008). Se bilaga A för rammatris med de tre 

ramar vi identifierade. Vi ansåg att den matrisen var en god grund för vår kvalitativa 

undersökning eftersom den tillsynes bygger på vad Entman (1993) menar utgör en ram. 

Problemframställning, problemorsak, moralisk värdering och rättfärdigandet av en 

lösning på problemet.  

 

5.3.2 Deduktivt tillvägagångssätt 

Vi tränade gemensamt på strategiskt valda texter om Saudiarabien som inte rörde de 

nyhetshändelser vår studie avgränsats till, för att kunna identifiera rampaket tillhörande 

den barbariska nationsramen, den mäktiga nationsramen och den konservativa 

nationsramen.  

 

Texterna hittades genom Googles sökverktyg. Sökorden var ord som var vanligt 

förekommande i texter där Saudiarabien som land förekom. Till exempel: Saudiarabien 

+ kvinnor, Saudiarabien + olja, Saudiarabien + islam, Saudiarabien + USA, 

Saudiarabien + terror, Saudiarabien + sharia. Sökorden följdes av namnet på en tidning 

som ingick i vårt deduktiva urval. Till exempel: + Expressen, + Aftonbladet + Dagens 

Nyheter, + Svenska Dagbladet. Totalt 15 texter (N = 15).  

 

Att träna kodare för ändamålet att kunna identifiera ramar i empiriska texter är vanligt 

förekommande i studier som har kvantitativ ramanalys som metod (Avraham & First, 

2010; De Vreese, Peter, & Semetko, 2001; Kolmer & Semetko, 2009). Van Gorp (2010) 

menar också att det är att föredra att träna kodare till att känna igen de definierade 

ramarna innan det material som studien ämnar undersöka, kodas.  
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För att få hög reliabilitet under den deduktiva fasen var framtagningen av ramar i den 

induktiva fasen väldigt viktig. Det fick inte finnas någon möjlighet att missta en ram för 

en annan (Van Gorp, 2010). Tankard (2001) förespråkar användandet av endast två 

ramar för så hög reliabilitet som möjligt. Vi valde trots det att använda de tre ramar som 

identifierades i den induktiva fasen. Vi ansåg att de metoder för att eliminera 

subjektivitet och höja reliabiliteten som presenteras här var tillräckliga för att rättfärdiga 

tre ramar. 

  

Vi valde att arbeta fram ett antal frågor som skulle sammanfatta kärnan i de olika 

ramarna. Frågorna skulle vara så enkla som möjligt för att begränsa mängden till vilken 

kodaren behövde tolka materialet (Van Gorp, 2010). För att uppnå detta valde vi att 

utforma frågorna som ja och nej-frågor (Semetko & Valkenburg, 2000). I den 

konservativa ramen utformade vi till exempel frågan; signalerar texten att Saudiarabien 

och dess befolkning är starkt religiösa?  Se bilaga C. Dessa frågor användas främst som 

en hjälp för att identifiera ramverktyg till respektive rampaket. Detta eftersom vi i den 

induktiva fasen omöjligen kunde identifiera alla sätt ett rampaket yttrar sig på. Därför 

behövde detta göras även under kodningens gång.  

  

En artikel eller text kan innehålla element från ett antal ramar (Tankard, 2001; Van 

Gorp, 2010). För att på ett konkret vis kvantifiera de olika elementen, och därmed 

definiera vilken ram som är dominant i en nyhet, lutade vi oss på van Gorps metod där 

han identifierar ”clusters”, eller kluster, av element. Vi utgick från att analysera 

texterna stycke för stycke.  I styckena identifierades element, det vill säga ramverktyg 

och resonemangsverktyg. Element som låg i samma stycke eller i närliggande stycke 

och samtidigt tillhörde samma rampaket utifrån vår induktiva analys klungades ihop till 

ett kluster.  

  

Då en text ofta innehöll kluster av element från mer än ett rampaket definierades vilket 

rampaket som dominerade genom att räkna antalet element. Detta kallas för att definiera 

rampaketets ”vikt” (Van Gorp, 2010). Det rampaket som innehöll flest element var 

tyngst. Nyhetsartikeln i fråga kodades följaktligen efter detta rampaket. När endast 

element från ett rampaket förekom ansågs denna process ej nödvändig. I sådana fall 

behövde inte heller hela rampaket förekomma. Det räckte då med att identifiera endast 
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ett element från det aktuella rampaket för att koda artikeln till denna ram (Berbers et al., 

2015; Van Gorp, 2010).  

  

Vi var i kodningen tvungna till att förhålla oss till det faktum att en kvantitativ 

ramanalys i stort sett alltid innehåller ett visst mått subjektivitet. De ovan presenterade 

metoderna hjälpte dock att minimera de subjektiva tolkningar vi behövde göra vid 

kodningen.  

 

5.3.3 Kodningschema 

Forskningsfrågorna i studien operationaliserades till fyra frågor vilka vi utformade vårt 

kodningschema och variabler efter. Frågorna var som följer: 

RQ1: I vilken utsträckning förekommer den barbariska, den mäktiga och den 
konservativa ramen i rapporteringen om Saudiarabien i svensk press?  

RQ2: Vilka aktörer får uttala sig om Saudiarabien i svensk press?  

RQ3: Skiljer sig rapporteringen åt mellan de olika tidningarna?  

RQ4: Uppstår det ”frame shifts” mellan de två undersökta händelserna?  

En stor del av följande kodningschema är skapade för att besvara dessa frågor, vilket vi 

också anser att det gör. Detta beskrivs närmare i resultat- och analyskapitlen.  

 
Samtliga texter (N = 458) kodades utefter samma variabler.  

 

Tidning: Storstadspress (1), Prioriterad landsortspress (2), Nyhetsbyrå (3). Se bilaga F 

för fullständig lista på tidningar och nyhetsbyråer. 

 

Händelse: Vapenaffären (1), Margot Wallström (2) 

 

Genre: Nyhetstext (1), Åsiktstext (ledare, krönikor, insändare och debatt) (2), 

Reportage (bygger på reporterns egna upplevelser, märks genom att reportern är på plats 

i texten och beskriver målande miljön, ljud, lukter osv.), (3), N/A (4).  

 

Ram: Barbarisk nation (1), Mäktig nation (2), Konservativ nation (3), N/A (4). 
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Citat svensk Aktör: svensk makthavare (1), (aktör i texten som är närvarande på grund 

utav att hen är politisk representant), svensk expert (2), (aktör i texten som är 

närvarande på grund utav att hens kompetens i frågan), svensk medborgare (3), N/A (4).  

 

Citat saudiarabisk Aktör: Saudiarabisk makthavare (1), (aktör i texten som är 

närvarande på grund utav att hen är politisk representant), Saudiarabisk expert (2), 

(aktör i texten som är närvarande på grund utav att hens kompetens i frågan), 

Saudiarabisk medborgare (kvinna som kör bil, aktivist, med mera) (3), N/A (4).  

 

5.4 Reliabilitet och validitet 

En stor del av de ovan nämnda metoderna och metodtillämpningarna ämnar öka 

reliabiliteten gällande den kvantitativa kodningen. För att styrka att reliabiliteten låg på 

en acceptabel nivå gjordes ett interkodarreliabilitetstest. Detta test gjordes på tio procent 

av vårt totala empiriska material, det vill säga 46 texter (N = 46). Vi använde 23 stycken 

slumpmässigt utvalda texter från vardera nyhetshändelse.  

 

Därefter kodade vi individuellt texterna i det statistiska analysprogrammet SPSS.  

 

För att bedöma reliabiliteten användes Cronbachs alpha. Ett apha mellan 0,7 - 0,95 

brukar anses vara en acceptabel nivå (Tavakol & Dennick, 2011). Resultatet av 

Cronbachs alpha för variablerna i vår stude var följande: Tidning, α = 1.000. Händelse, 

α = 1.000. Genre, α = 0.977. Ram, α = 0.828. Citat Sverige, α = 0.948. Citat 

Saudiarabien, α = 1.000. v 

 

Gällande studiens validitet har vi, för att säkerställa denna, ständigt under 

forskningsprocessen diskuterat hur vi bäst operationaliserar studiens huvudfrågor och 

hur vi finner svaren till dessa. Ett exempel är att vi i studiens början inte tänkte göra en 

kvalitativ studie för att ta fram ramar till studiens kvantitativa analys. Vi tänkte utgått 

från tidigare diskursforskning för att utforma studiens ramar i enlighet med Tankard 

(2001). Vi var dock osäkra på huruvida tidigare diskursforskning kring islam i medier 

skulle svara på hur Saudiarabien beskrivs i svensk press. Risken med en sådan metod 

ansåg vi hade varit att vi undersökte hur islam framställdes i svensk press. Inte hur en 

nation framställdes. Vi ville inte utgå från att synen på islam korrelerade med den 

europeiska synen på Saudiarabien. Istället ville vi öka studiens validitet genom att göra 
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en grundlig förstudie med utgång i svensk samhällsdiskurs kring Saudiarabien för att 

kunna fånga och identifiera eventuella skillnader från tidigare diskursforskning om 

islam.  

 
5.5 Forskningsetiska överväganden 

Journalisterna och författarna bakom de texter vi analyserat i studiens deduktiva analys 

har anonymiserats enligt Vetenskapsrådets (2011) definition.  

 

” Anonymisering eller avidentifiering förutsätter att kopplingen mellan 

prover eller svar på en enkät och en bestämd individ har eliminerats så att 

varken obehöriga eller forskargruppen kan återupprätta den. ” (Vetenskapsrådet 2011, 

s. 67).  

 

Eftersom vi noggrant redovisat studiens urval anser vi det vara fullt möjligt för vem 

som helst att identifiera de journalister och författare som ingår i studiens urval. 

Däremot anser vi det vara omöjligt att på något sätt identifiera hur vi kodat enskilda 

journalister och författares texter.  

 
Vi anser dock inte att studiens empiri för den induktiva analysen kan betraktas som 

anonymiserade enligt Vetenskapsrådets (2011) definition eftersom vi i studiens bilagor 

redovisar urvalet på ett sådant sätt som gör det möjligt att identifiera den enskilda 

journalisten eller författaren och koppla denne till enskilt resultat. Vi valde att redovisa 

de analyserade artiklarna och respektive inventeringsmatris för att vi anser det höja 

studiens validitet. Trovärdigheten för de tre ramar som är centrala i studien.  

 

5.6 Metodkritik 

Det finns kritik mot att en kvantitativ ansats till framing gör att en djupare textuell 

förståelse av ramarna, som identifierats i en studie, går förlorad (Reese, 2007). Att 

mening går förlorad när ramar reduceras ner för att utformas till kodningsbara variabler 

applicerbara på ett större empiriskt material (Reese, 2007).  

 

Samtidigt ger en kvantitativ framinganalys en hög validitet och utesluter nästan helt 

forskarens subjektiva tolkningar.  
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 “ A systematic analysis of the framing and reasoning devices that relate to a specific 

frame makes it possible to instruct independent coders to identify the presence of the 

frame in a subsequent deductive phase, thus limiting, or even eliminating, subjectivity 

from the framing analysis.” (Van Gorp, 2010, s. 12-13).  

 

Ett annat problem med metoden är vårt västeuropeiska ursprung. Kulturellt inbäddade 

ramar kan därför vara svåra att upptäcka i en kultur som vi själva delar. Van Gorp 

(2010) menar att det därför är fördelaktigt att samarbeta med forskare som inte delar 

samma kultur. Vi har dock inte haft möjlighet att göra detta.  

 

Söksträngen ”Saudiarabien AND vapen” kan ha påverkat sökningen i en riktning som 

syftar mer till affärer och därför enklare konnoterar till ramen om Saudiarabien som en 

mäktig nation eftersom den ramen innehåller ramverkyg som rör ekonomi. Även 

söksträngen ”Saudiarabien AND Wallström” kan ha påverkat sökningen i en särskild 

riktning.  

 

För att undvika detta hade vi kunnat använda endast söksträngen ”Saudiarabien” och 

valt en tidsram som sträckte sig från Ekots avslöjande och en tid framåt tills det att 

antalet enheter var ett rimligt urval att undersöka. Problemet är antalet träffar med 

endast ”Saudiarabien ANDNOT TT” som söksträng för sökning i stadspress och 

prioriterad landsortspress. Om vi hade valt ”Saudiarabien” som enda sökord hade vårt 

önskade urval på runt 250 textenheter endast sträckt sig över en tidsram på tre dagar.  

 

Fördelen med att använda dessa specificerade söksträngar var också att händelser som 

inte var relaterade till de nyhetshändelser vi ville undersöka sållades bort. Vi menar 

därför att vi undersökt det vi ämnat att undersöka.  

 

Att vi valde att endast undersöka två nyhetshändelser kan också ha bidragit till att vår 

forskning eventuellt saknar ett bredare perspektiv. Samtidigt är de två händelser vi valt 

två händelser som fått ett otroligt stort utrymme i svensk press.  

 

De 46 enheterna som kodades under interkodarreliabilitetstestet visade sig till stor grad 

vara homogena. Hade urvalet varit mer heterogent är det inte helt säkert att Cronbachs 

alpha hade landat på godkänd nivå. Det vill säga α ≤ 0.800.  Men det är ett känd kritik 
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mot metoden att den inte tar hänsyn till det undersökta materialets homogenitet 

(Cronbach, 1951).  

 

6 Resultat  
I detta kapitel redovisas studiens induktiva och deduktiva resultat. Resultaten från 

studiens induktiva del redovisas efter vilket problem som ramen definierar, vilken orsak 

till problemet som ramen pekar ut, vilken moralisk värdering som görs i ramen och 

vilken lösning på problemet som ramen föreslår (Entman 1993). Ramarnas ramverktyg 

och resonemangsverktyg redovisas också.  

 
6.1 Induktiv fas 

I denna resultatdel redovisas de ramar som vi har funnit i vårt induktiva urval. De 

framgår ur den inventeringsmatris (se bilaga E) som gjordes av det induktiva urvalet (se 

bilaga D).  

 

Kort sammanfattat ramas landet in som våldsamt och barbariskt med bakåtsträvande 

värderingar. Jämlikhet existerar inte och förtryck hör till vardagen. Det är dessutom ett 

land med stor makt och stort inflytande, inte bara i sin egen region, utan även i 

västvärlden.  

 

Dessa gestaltningar finns alla att finna i de tre ramar, mäktig, barbarisk och konservativ, 

som beskrivs närmare här nedan.  

 

6.1.1 Mäktig nation 

Saudiarabien ramas in som ett land med stort inflytande både nationellt och 

internationellt. Anledningen till det stora inflytandet nationellt och internationellt 

förklaras vara det globala oljeberoendet. Saudiarabiens oljefyndigheter har satt 

västvärlden i beroendeställning till landet samtidigt som landet självt gjort sig helt 

beroende av oljan. Detta beskrivs som ett moraliskt dilemma för västvärlden. Ett väst i 

allians och beroendeställning till Saudiarabien som beskrivs som ett land med en 

totalitär och förtryckande regim som inskränker mänskliga fri och rättigheter. 

Västvärlden förväntas också handla moraliskt genom att påverka Saudiarabien i en 
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riktning som liknar det demokratiska och liberala väst eller straffa landet genom att 

kraftigt begränsa relationen med landet.  

 

" Huvudallierade med Saudiarabien, bland dem USA och Storbritannien, har 

misslyckats med att stoppa överföringar av vapen som används i Jemen, trots ökande 

bevis på krigsbrott." (Amnesty Sverige, 2016).  

 

“ -Vad som är verkligt chockerande är den öronbedövande tystnaden från det 

internationella samfundet, gång på gång har man avstått från att pressa Saudiarabien 

och istället satt affärsrelationer, vapen och handelsavtal före mänskliga rättigheter - 

trots att kungadömet har begått och begår grova och systematiska kränkningar under 

total straffrihet, säger Richard Bennett.” (Amnesty Sverige, 2016). 

 

” Landet har under många år varit en av USA:s mest stabila samarbetspartners inom 

ekonomi, strategi och försvar. […] Trots kritiken gör de flesta affärer med landet som, 

på grund av de stora oljefyndigheterna, nästan är en oundviklig handelspartner. ” 

(Dagens Industri, 2016, 6 mars). 

 

Ramverktyg:  

Ordval: olja, ekonomi, handel, allierad, beroende, diktatur.  

Beskrivning: Saudiarabien som en nation med stort inflytande på grund utav oljan.  

Exempel: Saudiarabien bryter mot mänskliga fri och rättigheter och inskränker 

människors frihet.  

Argument: Saudiarabien bryter mot mänskliga fri och rättigheter och västvärlden bör 

handla moraliskt gentemot detta genom att försöka påverka Saudiarabien ideologiskt.  

 

Resonemangsverktyg: 

Orsak: Saudiarabien har skapat sig en mäktig position nationellt och internationellt 

genom den globala ekonomin och handeln. Samtidigt är landet en förtryckande regim 

som inskränker människors frihet.  

Konsekvens: Västvärldens relation till Saudiarabien innebär ett indirekt stöttande 

förtryck av den saudiska befolkningen. Västvärlden bör försöka påverka detta.  
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6.1.2 Barbarisk nation 

Saudiarabien ramas in som en nation som präglas av våld med en homogent våldsam 

och barbarisk befolkning och stat. Barbari beskrivs eller förutsätts ligga rotad i landets 

kultur. Både befolkningen, terrorister och makten i landet brukar våld som en lösning på 

ett problem. Dessa problem kan vara olydnad eller som en konsekvens av ett 

västerländskt hat och religiös fanatism. Den Saudiarabiska nationen avhumaniseras 

genom en barbarisk gestaltning. Lösningen är ett närmande av västvärlden politiskt och 

ideologiskt.  

 

” Rättskipningen och bestraffningssystemet bygger på den heliga Koranen och 

muslimsk tradition. Döds- och kroppsstraff förekommer, även för utlänningar.” 

(Sveriges ambassad Riyadh, 2016).  

 

” En läckt video från en halshuggning på öppen gata av en burmesisk kvinna har 

spridits över hela världen. Avrättningen skedde i den heliga staden Mecka. Hennes gråt 

och skrik ekar fortfarande. Mannen som filmade avrättningen har gripits.” (Sundsvalls 

Tidning, 2015, 3 februari). 

 

Ramverktyg:  

Ordval: våld, bestraffning, terror.   

Beskrivning: Saudiarabien som en homogent våldsam nation.  

Exempel: Händelser som anses vara barbariska ur ett västerländskt kulturellt 

perspektiv.   

Argument: Saudiarabien är en våldsam nation ideologiskt och politiskt. Barbari skiljer 

Saudiarabien från det västerländska etiska idealet. Våld är moraliskt fel.  

 

Resonemangsverktyg: 

Orsak: Barbari är djupt rotad i Saudiarabiens kultur.  

Konsekvens: Saudiarabien präglas av våld. Barbari genomsyrar samhället på alla 

nivåer. Nationen är homogent våldsam och det gäller befolkning, terrorister och stat.  

 

6.1.3 Konservativ nation 

Saudiarabien ramas in som en konservativ och bakåtsträvande nation som är starkt 

präglad av religion och seder. Konservatismen gäller såväl ideologi som politik vilket 
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gör att saudiaraber saknar egenskaper som skulle göra dem jämlika västlänningar. Saker 

som västlänningar ser som självklarheter som till exempel en sekulariserad stat och ett 

jämlikt samhälle hör inte till den saudiarabiska kulturen. Detta gäller både stat och 

befolkning. Saudiarabien ramas in som antingen stillastående eller i starkt behov av 

utveckling.  

 

” Reglerna för umgänge mellan kvinnor och män omöjliggör ett västerländskt 

levnadssätt och påbjuder anpassning till de lokala sedvänjorna.” (Sveriges ambassad 

Riyadh, 2016). 

 

” Men lördagens inslag i kampanjen mot förbudet för kvinnor att köra bil ses inte med 

blida ögon av kungadömets myndigheter, som varnar för repressalier.” (Tidningarnas 

telegrambyrå, 2013, 25 oktober). 

 

” Nyligen aviserade Saudiarabien även att man gärna arrangerar sommar-OS, men då 

endast för manliga idrottare. Det är så absurt att det är svårt att ta in”. (Sundsvalls 

Tidning, 2015, 3 februari). 

 

Ramverktyg  

Ordval: Ojämlikhet, islam, seder, tradition, bakåtsträvande.  

Beskrivning: Saudiarabien som en konservativ nation som ligger efter västvärlden både 

politiskt och ideologiskt.  

Exempel: Kvinnors inskränkta rättigheter och religiöst präglade seder.  

 

Argument: Saudiarabien har en lång väg att gå när det gäller kvinnors rättigheter. De är 

en religiöst präglad och bakåtsträvande kultur. Människan ska vara fri och upplyst enligt 

ett västerländskt ideal.  

 

Resonemangsverktyg 

Orsak: Stark kultur rotad i religion som präglar samhället.  

Konsekvens: Saudiarabien ligger efter väst i utvecklingen både politiskt och 

ideologiskt.  
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6.2 Deduktiv fas 

I denna resultatdel redovisas resultatet för den deduktiva fasen, där vi undersökte hur 

vanligt förekommande de identifierade ramarna är. Vi redovisar även resultatet för 

samtliga av de variabler vi presenterade i metodkapitlet. 

 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) användes för att analysera kodad 

data.  

 

6.2.1 Vapenaffären 

Nedan redovisas resultaten från studiens kodning av det urval som gäller vapenaffären.   
 
6.2.2 Tabell 1. Ramarnas förekomst under vapenaffären 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Barbarisk nation 6 2.8 2.8 2.8 

Mäktig nation 153 70.5 70.5 73.3 
Konservativ 
nation 16 7.4 7.4 80.6 

N/A 42 19.4 19.4 100.0 
Total 217 100.0 100.0  

 

Ovan syns hur frekvent förekommande ramarna var i svensk press under turerna kring 

vapenaffären 2012-03-06 till 2012-03-20 (N = 217). Den ”mäktiga” ramen är vanligast 

förekommande. I urvalet (N = 217) förekommer den ”mäktiga” ramen som den mest 

dominerande i texterna med 70,5 procent. En förklaring till det kan vara att 

nyhetshändelsen i fråga skapade en stor debatt och en diskussion som i stor grad 

behandlade det moraliska i Sveriges ekonomiska affärer med Saudiarabien. Där det ofta 

handlade om att Sveriges export till stor del är beroende av vad som nästan uteslutande 

beskrevs som ”diktaturen Saudiarabien”. Den generella bilden var att Sverige handlade 

omoraliskt när regeringen och FOI hjälpte Saudiarabien att bygga en vapenfabrik. Att 

Sverige indirekt stödde Saudiarabiens förtyck av det egna folket.  

 

Eftersom den ”mäktiga” ramen innehåller ramverktyg som menar att västvärlden är 

beroende av Saudiarabien ekonomiskt men att detta är problematiskt ur moralisk 

synpunkt, förekom den ramen i störst utsträckning i en medial debatt som kom att 

präglas av just dessa moraliska dilemman.  
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Det är också uppseendeväckande att 42 av texterna (N = 217) inte innehöll element från 

någon av ramarna. Det kan förklaras med att nyhetstexter ibland helt kan sakna ramar 

eller är mindre tydligt förekommande (Creutz-Kämppi, 2008; Van Gorp, 2010). En 

annan förklaring är att flera av texterna (N = 217) behandlar de politiska turerna inom 

den svenska staten efter avslöjandet. I den typen av texter är förekomsten av 

Saudiarabien liten och det har inte gått att identifiera någon av de tre ramarna i texterna.  

 

6.2.3 Tabell 2. Förhållandet mellan ram och genre 
 

 

Ram 

Total 
Barbarisk 

nation 
Mäktig 
nation 

Konservativ 
nation N/A 

Genre Nyhetstext 1 41 4 20 66 
Åsiktstext 5 112 11 14 142 
Reportage 0 0 1 6 7 
N/A 0 0 0 2 2 

Total 6 153 16 42 217 
 

Ovan visas förekomsten genre och i vilken utsträckning ramarna förekom inom 

genrerna. Det ska dock förtydligas att element från samtliga ramar var representerade i 

nästan samtliga texter (N = 217) men att tabellen visar den dominerande ramen i varje 

text. Tabellen visar att antalet åsiktstexter var större än antalet nyhetstexter och 

reportage som behandlade vapenaffären mellan Sverige och Saudiarabien. Antalet 

åsiktstexter utgör 65 procent av det totala urvalet (N = 217). Det innebär att två 

tredjedelar av alla texter som skrevs under perioden 2012-03-06 till 2012-03-20 i 

stadspress, prioriterad landsortspress och nyhetsbyråer var ledare, debattartiklar och 

krönikor.  

 

Tabellen visar också att nästan hälften av alla texter som kodades som N/A var av 

genren nyhetstexter vilket bekräftar att nyhetstexter ibland helt kan sakna ramar eller att 

ramar i nyhetstexter kan vara mindre tydligt förekommande (Creutz-Kämppi, 2008; Van 

Gorp, 2010). I tabellen syns också att den ”mäktiga” ramen är dominerande inom de två 

vanligast förekommande genrerna. Nyhetstexter och åsiktstexter.  
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6.2.4 Tabell 3. Förhållandet mellan svensk representation i texterna och genre 
 

 
Genre 

Total Nyhetstext Åsiktstext Reportage N/A 
Citat_Sverige Svensk 

makthavare 34 27 1 1 63 

Svensk expert 10 7 1 0 18 
Svensk 
medborgare 1 2 0 0 3 

N/A 21 106 5 1 133 
Total 66 142 7 2 217 

 

Tabellen ovan visar i hur stor utsträckning citat från svenska makthavare, experter och 

medborgare förekommer i förhållande till de olika genrerna i texter om vapenaffären 

mellan Sverige och Saudiarabien (N = 217). Ovan visas att svenska makthavare citeras i 

störst utsträckning i både nyhetstexter och åsiktstexter. Detta kan förklaras av att 

avslöjandet av Sveriges planer på att hjälpa Saudiarabien bygga en vapenfabrik kretsade 

mycket kring dåvarande försvarsministern Sten Tolgfors (M) som ansågs vara den 

person som var ytterst ansvarig som chef för försvarsdepartementet vilket FOI, som 

startade bulvanföretagen SSTI (Swedish Security Technology & Innovation AB) som 

skulle sköta affären med Saudiarabien, lydde under. Citat från Sten Tolgfors med 

kommentarer från olika partiledare förekom därför i större utsträckning än experter och 

medborgare.  

 

En annan förklaring är att den ”mäktiga” ramen främst härrör politiskt inflytande och 

eftersom den ”mäktiga” ramen förekommer i störst utsträckning ter det sig rimligt att 

den svenska politiska makthavaren är en viktig aktör i en text som berör politiskt 

inflytande.  

 

Det kanske mest uppseendeväckande med resultatet i tabellen är att det i 133 texter inte 

förekommit ett enda citat från varken en svensk makthavare, expert eller medborgare. 

Det kan förklaras av att det sällan förekommer citat över huvud taget i åsiktstexter enligt 
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vår studie vilket går att utläsa i tabellen nedan. Åsiktstexter som var den vanligast 

förekommande genren i vårt empiriska material rörande vapenaffären (N = 217).  

 

6.2.5 Tabell 4. Förhållandet mellan saudiarabisk representation i texterna och 
genre 
 

 
Genre 

Total Nyhetstext Åsiktstext Reportage N/A 
Citat 
Saudiarabien 

Saudiarabisk 
makthavare 1 0 0 0 1 

Saudiarabisk 
expert 0 1 0 0 1 

N/A 65 141 7 2 215 
Total 66 142 7 2 217 

 

Tabellen ovan visar i hur stor utsträckning citat från Saudiarabiska makthavare, experter 

och medborgare förekommer i förhållande till de olika genrerna i texter om 

vapenaffären mellan Sverige och Saudiarabien (N = 217). Citat från Saudiarabisk 

makthavare förekom endast i en text. Avsaknaden av citat från Saudiarabiska 

representanter i svensk press gällande vapenaffären kan förklaras av att stort fokus i 

rapporteringen låg på de svenska politikernas handlande gentemot Saudiarabien och 

mycket kritik riktades därför mot flera svenska politiker.  

 

6.2.6 Tabell 5. Tidning och genre 
 

 
Genre 

Total Nyhetstext Åsiktstext Reportage N/A 
Tidning Storstadspress 32 59 7 1 99 

Prioriterad 
landsortspress 14 83 0 1 98 

Nyhetsbyrå 20 0 0 0 20 
Total 66 142 7 2 217 

 

Tabellen ovan visar i vilken utsträckning olika typer av press förekom i det empiriska 

materialet (N = 217). Det visar också åsiktstexter förekom i större utsträckning i 

prioriterad landsortspress än vad den gjorde i storstadspress. Det kan förklaras av att 

landsortspressen sällan bedriver nationell bevakning som i detta fall täcker 

nyhetshändelsen vapenaffären. Istället ger sig ofta ledarskribenten eller 
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ledarskribenterna i debatten på tidningens ledarsida. Varvid ledartexten kodas som 

åsiktstext. Att det var hela 14 texter som kunde betecknas som nyhetstexter är därför 

förvånande. Siffran borde vara betydligt mindre. En förklaring kan vara att flera 

tidningar bland den prioriterade landsortspressen köpt in artiklar som också sålts och 

publicerats i andra tidningar. Det kan också röra sig om material från nyhetsbyrå även 

om det inte gått att urskilja vilket. Eftersom texter producerade av nyhetsbyråer ofta kan 

kodas som nyhetstexter enligt vår studie. Anledningen till att sju texter kodades som 

reportage är en teater om svensk vapenhandel som spelades samtidigt som 

rapporteringen om vapenaffären med Saudiarabien var stor i svenska medier. Det är 

troligt att pjäsen fick högre nyhetsvärde tack vare ”Saudiaffären”. Reportage från 

teaterns genrep förekom därför i vårt urval.  

 
6.2.7 Wallström 
 
Nedan redovisas resultaten från studiens kodning av det urval som gäller Wallström och 

turerna kring hennes uttalande om Saudiarabien.   

 
6.2.8 Tabell 1. Ramarnas förekomst under Wallströmsaffären 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Barbarisk nation 44 18.3 18.3 18.3 

Mäktig nation 97 40.2 40.2 58.5 
Konservativ nation 58 24.1 24.1 82.6 
N/A 42 17.4 17.4 100.0 
Total 

241 100.0 100.0  

 

I tabellen syns förekomsten av de tre ramarna gällande nyhetshändelsen med Wallström 

och det icke förlängda militära avtalet med Saudiarabien. Urvalet (N = 241) är tagen ur 

tidsperioden 2015-03-11 till och med 2015-03-21. Likt i fallet med vapenaffären är 

den ”mäktiga” ramen den mest förekommande på 40.2 procent. Däremot är skillnaden 

mellan de två händelserna anmärkningsvärd, då den ”mäktiga” ramen i fallet med 

vapenaffären förekom i 70.5 procent av artiklarna.  
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Följaktligen ser vi att de två andra ramarna, barbarisk och konservativ, var avsevärt mer 

förekommande i denna nyhetshändelse. Den ”konservativa” ramen förekom i 24.1 

procent och den ”barbariska” ramen i 18.3 procent av urvalet (N = 241). 

 

Det faktum att den ”mäktiga” ramen förekommer till störst del kan förklaras med att 

nyhetshändelsen, likt fallet med vapenaffären, härrör till handel och militära avtal som 

är en del av den mäktiga ramen som vi beskrev den. När det gäller Margot Wallströms 

inställda tal i Kairo var det ett stort antal journalister som uppgav att det var 

Saudiarabiens påtryckningar på Arabförbundet som gjorde att talet ställdes in. Detta är 

ett exempel på när Saudiarabien utövade makt och inflytande på västvärlden likväl som 

på sin egen region som förekom väldigt ofta i urvalet (N = 241). 

 

Det faktum att den ”mäktiga” ramen förekommer avsevärt mer sällan i denna 

nyhetshändelse går att förklara genom att se var pressen väljer att placera den moraliska 

skulden. I fallet med vapenaffären lades betoning på att Sverige agerade moraliskt fel 

genom att bedriva militärt samarbete med Saudiarabien. I detta fallet hade Sverige valt 

att inte förlänga sagda militära samarbete och Saudiarabien hade förödmjukat Sveriges 

utrikesminister Margot Wallström genom att pressa Arabförbundet att stoppa hennes tal 

i Kairo. Sverige hade agerat moraliskt korrekt genom att avstå från att förlänga 

samarbetet och därför riktades det moraliska skuldbeläggandet mot Saudiarabien.  

  

Antalet artiklar som kodades som N/A ligger på en liknande nivå i de båda händelserna 

(19.4 procent i fallet med vapenaffären och 17.4 procent i fallet med Wallström). 

Förklaringen till den siffran kan därmed antas var densamma som presenterades 

tidigare. 

 

6.2.9 Tabell 2. Förhållandet mellan ram och genre i texterna 
 
 Ram Total 

Barbarisk 
nation 

Mäktig 
nation 

Konservativ 
nation 

N/A 

Genre Nyhetstext 14 42 26 25 107 
Åsiktstext 30 55 32 9 126 
N/A 0 0 0 8 8 

Total 44 97 58 42 241 
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Eftersom denna nyhetshändelse inte till lika stor utsträckning dominerades av en av 

ramarna kan denna tabell leda till ett antal intressanta slutsatser. Urvalet (N = 241) är till 

majoriteten åsiktstexter (ledare, krönikor, insändare) och har följaktligen flest artiklar 

kategoriserade i vardera ram. Intressant är att den största skillnaden mellan nyhetstext 

och åsiktstext går att finna i den ”barbariska” ramen, med 14 nyhetstexter respektive 30 

åsiktstexter. Under kodningen framgick det tydligt att åsiktstexter var mer troliga att 

innehålla termer som till exempel ”brutal”, ”medeltida” eller ”halshuggarregim” i 

förhållande till Saudiarabien. Det är logiskt eftersom åsikter, teman och retoriska val 

ofta är mer framträdande i åsiktstexter (Creutz-Kämppi, 2008). 

 

6.3.0 Tabell 3. Förhållandet mellan svensk representation i texterna och genre 
 
 Genre Total 

Nyhetstext Åsiktstext N/A 
Citat_Sverig
e 

Svensk 
makthavare 

53 23 2 78 

Svensk expert 26 3 1 30 
Svensk 
medborgare 

1 0 0 1 

N/A 27 100 5 132 
Total 107 126 8 241 

 

När det gäller citerade människor från Sverige var makthavaren den klart mest citerade i 

urvalet (N = 241) i även denna nyhetshändelse. Likt nyhetshändelsen gällande 

vapenaffären så kretsar denna nyhetshändelse mycket runt en makthavare, Margot 

Wallström. Hennes citat om Saudiarabiens straffmetoder som ”närmast medeltida” var 

förmodligen det enskilt mest förekommande. Även uttalanden av Stefan Löfven 

förekom ofta med anledning av hans regerings beslut att inte förlänga det militära 

samarbetet med Saudiarabien.  

 

Experter förekommer i cirka 12 procent av urvalet (N = 241). Oftast representerades 

denna kategori av mellanöstern experter eller av personer med höga positioner inom 

näringslivet. Den senare av de två uttalade sig oftast i och med oron att det icke 

förlängda avtalet skulle ha negativa effekter på den svenska exportindustrin.  
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Intressant även i denna nyhetshändelsen är att majoriteten av artiklarna, cirka 55 

procent, inte innehåller något citat från någon av de tre kategorierna. Visserligen hör de 

flesta av de artiklar som saknar citat till kategorin åsiktstexter, som i mycket mindre 

utsträckning använder sig av citat. Men även en stor andel nyhetstexter, cirka 25 

procent, använde sig inte av citat i texten.  

 

6.3.1 Tabell 4. Förhållandet mellan saudiarabisk representation i texterna och 
genre  
  
 Genre Total 

Nyhetstext Åsiktstext N/A 
Citat_Saudiarabi
en 

Saudiarabisk 
makthavare 

7 0 0 7 

Saudiarabisk 
expert 

2 1 0 3 

Saudiarabisk 
medborgare 

2 0 0 2 

N/A 96 125 8 229 
Total 107 126 8 241 

 
Citat från Saudiarabiska representanter och medborgare förekom även i denna 

nyhetshändelse väldigt sällan. Dock något mer frekvent än i nyhetshändelsen gällande 

vapenaffären. Totalt 12 artiklar av urvalet (N = 241) innehöll citat från Saudiarabiska 

representanter eller medborgare.  

 

I de fall då en saudiarabisk makthavare förekom i texten användes citatet oftast som ett 

exempel för att belysa Saudiarabien konservativa och starkt religiösa natur. En 

makthavare tilläts uttala sig om hur Saudiarabiens lagar och straff är berättigade genom 

islam och Sharia. I något enstaka fall handlade uttalandet från saudiarabisk makthavare 

eller expert om hur fel Margot Wallström hade i sin kritik av landet.  
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6.3.2 Tabell 5. Tidning och genre 
  
 Genre Total 

Nyhetstext Åsiktstext N/A 
Tidning Storstadspress 40 54 6 100 

Prioriterad 
landsortspress 

18 72 2 92 

Nyhetsbyrå 49 0 0 49 
Total 107 126 8 241 

 
Bortsett från artiklar publicerade av nyhetsbyråer är åsiktstexterna dominerande i 

urvalet (N = 241). Förhållandet mellan nyhets- och åsiktstexter i storstads- och 

landsortspress är liknande i båda nyhetshändelserna varpå samma förklaring till 

siffrorna kan ges även här.  

 

I urvalet av denna nyhetshändelse (N = 241) ser vi en jämnare fördelning mellan 

nyhets- och åsiktstext. Detta kan åtminstone delvis förklaras med ett större antal artiklar 

från nyhetsbyråer, som uteslutande består av nyhetstexter.  

 

Inga reportage förekom i detta urval (N =241). Gällande nyhetshändelsen om 

vapenaffären skrevs alla reportage om en teater som kopplades till kontroverserna om 

Saudiarabien. Någon sådan händelse fanns inte gällande nyhetshändelsen om Margot 

Wallström och det icke förlängda militära samarbetet med Saudiarabien.  

 

6.3.5 Totala urvalet 
 
Nedan följer det samlade resultatet från kodningen. Både vapenaffären och 

Wallströmaffären.  

 
6.3.6 Tabell 1. Förekomsten av ramarna i det totala urvalet 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Valid Barbarisk nation 50 10.9 10.9 10.9 

Mäktig nation 250 54.6 54.6 65.5 
Konservativ 
nation 

74 16.2 16.2 81.7 

N/A 84 18.3 18.3 100.0 
Total 458 100.0 100.0  
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Tabellen ovan visar att ”mäktig” ramen är den klart dominerande ramen i svensk press 

mellan 12.03.06 till 12.03.20 och 15.03.11 till och med 15.03.21 (N = 458). 

Den ”barbariska” ramen och den ”konservativa” ramen är också vanligt förekommande 

i svensk rapportering. 18,3 procent av texterna (N = 458) kodades som N/A. Det vill 

säga varken innehöll element från ”barbarisk”, ”mäktig” och ”konservativ” ramen. En 

förklaring till det skulle kunna vara att det finns en ram som vi inte lyckats identifiera. 

Det kan också visa på att antalet texter som kodades som nyhetstext varit stort. 

Nyhetstexter kan ibland helt sakna ramar eller att ramar i nyhetstexter kan vara mindre 

tydligt förekommande (Creutz-Kämppi, 2008; Van Gorp, 2010). Den exakta 

fördelningen mellan ramar och typen av text visas i tabellen nedan.  

 

6.3.7 Tabell 2. Förhållandet mellan ram och genre i det totala urvalet 
 

 
Genre 

Total Nyhetstext Åsiktstext Reportage N/A 
Ram Barbarisk nation 15 35 0 0 50 

Mäktig nation 83 167 0 0 250 
Konservativ nation 30 43 1 0 74 
N/A 45 23 6 10 84 

Total 173 268 7 10 458 
 
 
7 Analys 
I detta kapitel kommer vi att förklara och analysera resultatet med hjälp av den tidigare 

forskning och de teorier som presenterades tidigare i uppsatsen. 

 

7.1 Europas totala motsats 

I svensk press ramas Saudiarabien in som ett land präglat av religion. Religionen ses 

som orsaken och förklaringen till att landet är konservativt och bakåtsträvande. 

Konservativt och bakåtsträvande ur ett europeiskt perspektiv. Religionen beskrivs också 

i svensk press som orsaken till vad som beskrivs som förtryck av kvinnor och 

oliktänkande. Men också som något som inskränker människors demokratiska 

rättigheter genom den religiöst styrda saudiska staten.  
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Saudiarabien ramas som främmande och farligt. Våldsamt och efter i utvecklingen. 

Precis som islam gjort historiskt i europeisk kontext där Europa har identifierat sig 

självt utifrån ”de andra” där islam getts negativa egenskaper (Delanty, 2005).  Detta blir 

tydligt i det ramar som identifierats i den här studien. Dock främst i den ”barbariska” 

ramen och den ”konservativa” ramen där paralleller enkelt kan dras mellan den tidigare 

forskning som finns gällande islam. Den ”barbariska” ramen och den ”konservativa” 

ramen som båda innehåller ramverktyg som härrör våld, förtryck och inskränkande av 

det saudiska folkets frihet. Forskning gällande västvärldens syn på islam från 

framförallt Said (1979). Men också tidigare forskning gällande den europeiska 

identiteten. Forskning som visar att Europas syn på mellanöstern spelat en avgörande 

roll i bildandet av den europeiska identiteten.  

 

”It is difficult to over-emphasize the importance of the monotheistic competition 

between Christianity and Islam beginning with the Crusades for the self-understanding 

of Europe.” (Strath, 2002, s. 391). 

 

Religionen islam har kulturellt setts som en motpol till det europeiska och upplysta 

kristna samhället. Den fanatiskt muslimska mellanöstern och det upplysta och kristna 

Europa. Strath (2002) och Wolff (1994) menar norra Europa sågs som bakåtsträvande 

och barbariska i en tid innan Voltaire. Det kom senare att skifta när upplysningens 

filosofer delade in västra och östra Europa i ett ”vi” och ett ”dem”. Östra Europa gavs 

då bakåtsträvande och barbariska egenskaper. Det upplysta Europa har således alltid 

exkluderat och inkluderat olika länder och olika kulturer. De länder som inkluderats har 

getts demokratiska och upplysta egenskaper och de som exkluderats har getts motsatta 

egenskaper. Vilka länder och kulturer som Europa definierat som ”dem andra” har alltså 

ändrats kontinuerligt men alltid tyckts krypa österut på världskartan.  

 

Det ska också påtalas att Europas syn på mellanöstern och islam inte endast varit 

negativ. 

 

"With the Enlightenment philosophy the distinction between Christianity and 

Islam was in a certain sense relativized because religion lost its absolute position. One 

of the discursive fields in the Oriental image was that defined by the opposition of 

Enlightenment and despotism, however, not every opposition represented a negative 
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xenostereotype of the Orient in European eyes. The trans- lation of A Thousand and 

One Nights into French at the beginning of the eight- eenth century reinforced the 

image of an exotic Orient.” (Strath, 2002, s. 392).  

 

Vi har dock inte kunnat finna ramar i vår studie som exotifierar Saudiarabien. Varken i 

den kvalitativa undersökningen eller den kvantitativa undersökningen. Det betyder dock 

inte att sådana inslag inte finns rotade i svensk kultur. Det betyder bara att vi inte funnit 

tillräckliga belägg för att en ram som gestaltar Saudiarabien som exotiskt finns i svensk 

pressrapportering.  

 

Både den induktiva och den deduktiva fasen i vår studie fann ett stort antal 

återkommande ord som vi identifierade som element till de respektive ramarna. Det 

faktum att dessa återfanns i stora delar av vårt empiriska material kan visa på att 

stereotypisering av landet Saudiarabien, och dess befolkning, sker. Landet Saudiarabien 

och dess befolkning förknippas väldigt ofta med ord som ”våldsamma”, ”religiösa” 

och ”diktatur”. Det liknar fallet med Tseligkas (2016) studie där greker boende i 

Tyskland ofta kopplades till ord som ”lata” och ”bankrutta”. Tseligka kopplar sin studie 

om sterotypiseringen till vilka konsekvenser det ledde till i landet, till exempel kopplade 

hon stereotypiseringen till vandalism riktad mot tyskboende greker. Vår studie har inte 

undersökt detta då detta inte omfattades av våra forskningsfrågor. 

 

Då ett stort antal av dessa sterotyper går att finna i tidigare forskning och teori gällande 

mellanöstern och islam kan vi anta att Lippmanns (1922) förklaring till att sterotyper 

befäst stämmer överens med vår studies resultat. Vår kultur har definerat dessa 

stereotyper baserat på de tankestrukturer som tidigare existerat kring regionen och dess 

befolkning. Sveriges roll i de nyhetshändelser vi har studerat har dessutom gjorts 

tydligare till stor del tack vare de stereotyperna. Sverige ”gör rätt” att säga upp det 

militära samarbetsavtalet eftersom Saudiarabien är ”barbariskt” är ett exempel på detta. 

Stereotyperna skapas och befästs för att göra världen överblickbar (Lippmann, 1922).    

 

Åter till den syn på islam och mellanöstern som präglat och format den europeiska 

identiteten. Där vi i våra identifierade ramar funnit ramverktyg och resonemangsverktyg 

som talar om Saudiarabien som ett mäktigt land präglat av religion vars konsekvens är 

våld och diktatur med förtryck och utan rättigheter. Där nästan alla artiklar använder 
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halshuggning, kvinnors rättigheter, olja och sharia som språkliga ramverktyg. I den 

kvalitativa undersökning eller den induktiva fasen av den här studien stod det också 

klart att dessa egenskaper anses vara i kontrast i den västerländska kulturen där Sverige 

ingår. Det blir tydligt i en av texterna från det induktiva urvalet.  

 

" Reglerna för umgänge mellan kvinnor och män omöjliggör ett västerländskt 

levnadssätt och påbjuder anpassning till de lokala sedvänjorna. Den saudiska 

sedlighetspolisen (muttawan) övervakar efterlevnaden av religiösa traditioner och 

moralregler. Utlänningar har arresterats och deporterats för brott mot dessa regler. 

Kvinnor och män som vistas tillsammans kan uppmanas att uppvisa intyg på att de är 

äkta makar, för att undvika trakasserier eller annan påföljd. " (Sveriges ambassad 

Riyadh, 2016). 

 

Baserat på hur Saudiarabien framställs är det inte svårt att dra paralleller till hur Edward 

Said beskriver gestaltningen av mellanöstern i västvärlden. Västerlänningar är 

rationella, fredliga och kapabla till korrekta värderingar. Araber och muslimer har ingen 

av dessa egenskaper (Said, 1979).  

 

Det stämmer också väl överens med de diskurser kring islam som Creutz-Kämppi 

(2008) identifierar i svenskspråkig press i Finland. Tre av de fyra diskurser kan näst 

intill direkt kopplas till de gestaltningar som Said identifierar. De tre diskurserna är 

diskursen om våld, den koloniala diskursen och diskursen om sekularisering. Dessa 

diskurser gestaltar muslimer med en naturlig benägenhet mot våld, inkapabla att ta hand 

om sig själva och med ett behov att sekulariseras för att kunna erhålla giltiga 

värderingar och normer. 

 

Dessa beskrivningar av Saudiarabien och dess befolkning som våldsamma, kulturellt 

bakåtsträvande och i behov av att utvecklas till ett mer västerländskt samhälle går att 

finna i två av de ramar vi identifierade. Den “konservativa” ramen och den “barbariska” 

ramen var dominerade i totalt 27.1 procent av vårt empiriska material (N = 458).  

 

Creutz-Kämppi (2008) identifierar också i sin studie att diskurserna i de åsiktstexter hon 

studerat att Finland som nation aldrig ställs mot islam. I svenskspråkig finsk press ställs 

i stället Europa som ett enat Europa mot islam.  
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“ In the articles, the dis- courses of otherness separate Islam from Europe and “the 

Western World”, but mention nothing about Finland – the categories for self-

identification are those of Europe, not of the state.” (Creutz-Kämppi, 2008, s. 299).  

 

Det är dock något vi inte funnit i de svenska åsiktstexterna, nyhetstexterna eller 

reportage som vi studerat. När Saudiarabien förekommer i svensk press förekommer 

inte den saudiska nationen i förhållande till hela Europa. Den förekommer endast i 

förhållande till Sverige. Det är Sveriges relation till Saudiarabien som är i fokus. 

Sverige definierar sin egen identitet utifrån hur den svenska staten agerar moraliskt 

gentemot Saudiarabien. Det handlar om Sveriges vapenaffärer med Saudiarabien och 

Sveriges moraliska fördömanden av Saudiarabiens straffmetoder och inskränkandet av 

mänskliga fri och rättigheter. Inte om Europas vapenaffärer med Saudiarabien och 

Sveriges moraliska fördömanden av Saudiarabiens straffmetoder och inskränkandet av 

mänskliga fri och rättigheter. Däremot gick en europeisk självidentifikation att finna i 

det induktiva urvalet som inte härrörde svensk press. Där talas det om ett väst som 

måste handla mot Saudiarabien. I exemplet nedan menar vi att det inte är en slump att 

just USA och Storbritannien valts ut som exempel. De två länderna i exemplet för att 

gestalta hela västvärldens handlingsförlamning gentemot Saudiarabiens våld.  

 

” Huvudallierade med Saudiarabien, bland dem USA och Storbritannien, har 

misslyckats med att stoppa överföringar av vapen som används i Jemen, trots ökande 

bevis på krigsbrott.” (Amnesty Sverige, 2016).  

 

Gestaltningen av den muslimska världen och mellanöstern, inräknat Saudiarabien, har 

varit en relevant fråga främst sedan terrorattentaten i New York och Washington den 11 

september 2001. Av al-Sauds (2009) studie att döma skiftade gestaltningen av 

Saudiarabien efter terrorattentaten från att handla om olja och affärer till att handla om 

de muslimska värderingarnas misslyckanden.  

 

Den “mäktiga” ramen som vi identifierade i vårt induktiva urval motsäger detta till viss 

del. Detta därför att den ramen till en väldigt stor del handlar om just Saudiarabien makt 

och inflytande som ett resultat av deras stora roll inom den globala oljemarknaden. 

Motsägelsen mot al-Sauds studie blir än mer framträdande med tanke på att den 
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“mäktiga” ramen var den överlägset mest förekommande I vårt empiriska material (N = 

458) på 54.6 procent.  

 

Detta kan vara ett tecken på att ett ramskifte har skett. Ett ramskifte kan ske vid 

specifika nyhetshändelser och kan göra specifika ramar mer framträdande (Van Gorp, 

2010). Som förklarat tidigare så handlar de två nyhetshändelserna som vårt empiriska 

material kretsar kring om just handel och samarbete, vilket kan få den ramen att 

förekomma speciellt ofta. Det ska sägas att vi inte har någon annan liknande studie som 

undersöker en annan tidsperiod att jämföra vårt resultat med. Vi kan därmed inte med 

stor säkerhet säga att ett ramskifte har skett mellan de två nyhetshändelser som vi har 

undersökt och andra perioder.  

 

Förklaringen gällande ramskiftet kan dock argumenteras mot med det faktum att 

den ”mäktiga” ramen identifierades i vårt induktiva urval som inte till fullo kretsade 

kring dessa två nyhetshändelser. Vårt resultat kan även vara en följd av att västvärlden 

generellt, och i det här fallet Sverige i synnerhet, under de senaste åren har börjat 

förhålla sig till Saudiarabien på ett nytt sätt. Det är bara några decennier sedan 

Saudiarabien gick ”från att vara en underutvecklad jordbruksekonomi till att bli en 

modern och industrialiserad stat” (Dagens Industri, 6 mars 2016). Dessutom ingick 

Sverige i sitt militära samarbete med Saudiarabien år 2005 och graden av detta 

samarbete blev inte uppmärksammat i medier förens Sveriges Radios avslöjande 2012. 

Det kan förklara varför al-Sauds (2009) resultat, det om att Saudiarabien inte längre 

associeras med handel utan i stället våld och terrorism, inte stämmer överens med vad 

denna studie har funnit.  
 

Att den ”mäktiga” ramen, det vill säga gestaltningen av Saudiarabien som mäktigt och 

inflytelserika i västvärlden likväl som i sin egen region, hör traditionellt inte till den 

postkoloniala teorin eller orientalismen. Detta styrker tesen om att detta är ett relativt 

nytt sätt att gestalta Saudiarabien. Möjligtvis går beskrivningen att finna i Creutz-

Kämppis (2008) diskurs om konflikter mellan civilisationer, men inte heller i den 

beskrivs ett muslimskt land som mäktiga eller inflytelserika. I diskursen beskrivs islam 

och muslimer som ett hot, utan att för den sakens skull frångå från principen att de är 

materiellt och moraliskt underlägsna ”oss”.  
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Att Saudiarabiens makt och inflytande ramas in som ett problem går däremot att direkt 

koppla till de andra två ramarna och postkolonialismen. Saudiarabien är starkt religiöst 

och därför konservativa. Konservatismen gör dem i sin tur till förtryckande och 

barbariska. Deras konservativa och barbariska natur gör deras makt och inflytande till 

ett problem. 

 
8. Diskussion.  

I detta kapitel diskuteras studiens resultat och samhällsrelevans. Kapitlet behandlar 

också förslag till fortsatt forskning baserat på studiens resultat.  

 

8.1. Återkoppling till studiens forskningsfrågor.  

Studiens forskningsfrågor syftade att svara på frågor om vilka ramar som användes om 

Saudiarabien i svensk press och i vilken utsträckning dessa förekom. En fråga satte 

också fokus på om och hur den europeiska relationen till islam har påverkat de ramar 

som återfinns i svensk press gällande Saudiarabien som nation. Den tredje och sista 

forskningsfrågan gällde relationen mellan Sverige och Saudiarabien och huruvida det 

skapade ett ramskifte eller inte.  

 
Vi anser oss lyckats definiera de tre vanligaste ramarna som används för att gestalta 

Saudiarabien i svensk press. Detta gjordes genom en induktiv studie med ett empiriskt 

urval som tog hänsyn till tidigare forskning och rekommendationer från en av de största 

forskarna inom framing, Baldwin Van Gorp. Genom att välja ett urval som inbegriper 

andra, mer politiska källor, kunde vi identifiera ramar som inte bara förekom i medier. 

Ramar som förekommer på ett bredare plan i samhället. Genom att välja ett urval som 

rotas i hela samhällets texter och inte bara i press ökar chanserna för att de ramar som 

identifieras i urvalet kan återfinnas i den svenska och den europeiska kulturen. Det är ett 

faktum som vi menar ökar trovärdigheten för att de ramar vi funnit faktiskt kan 

betraktas som ramar då ramar är något som är grundat i kultur (Entman, 1993).  

 

Vi anser också att vi lyckats avgöra hur vanligt förekommande dessa ramar är i svensk 

press. Där den ”mäktiga” nations ramen är vanligast förekommande i rapporteringen. 

Men också att den ”barbariska” ramen och den ”konservativa” ramen återfinns i 

rapporteringen. Detta gjordes genom en kvantitativ analys utformad efter Van Gorps 

(2010) rekommendationer. Där det uttalade syftet är att ta reda på hur generaliserbara 
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ramar är. Vi anser därför att studiens resultat visar hur vanligt förekommande de ramar 

om Saudiarabien vi har identifierat inom det svenska samhället är i svensk press.  

 

Vad gäller svaret på forskningsfråga två angående om och hur Europas historiska 

relation till islam påverkat de ramar vi har kunnat identifiera, anser vi att vi funnit 

belägg för att det finns en sådan koppling. Vi tycker oss kunna se, från vår induktiva 

studie, att den Saudiska nationen framställs stå i total motsats till det svenska och det 

västerländska samhället. Särskilt tydligt blir det när vi undersöker ramverkyg som 

speglar Sveriges syn på den saudiarabiska politiska ideologin. Där Saudiarabien 

benämns som en brutal och bakåtsträvande regim som behöver hjälp av Europa och det 

demokratiska och europeiska styrelseskicket.  

 

” Nämnas kan att representanter från det Nationella konsultativa rådet har besökt alla 

länder i Västeuropa för att studera deras parlamentariska system och hur deras 

demokratier har utvecklats. En grupp kom till Stockholm och besökte riksdagen […]. ” 

(Svenska Dagbladet debatt, 2015, 18 mars).  

 

I exemplet ovan är den europeiska idén om demokratin så okänd för Saudiarabien att de 

måste skicka valda representanter till Sverige för att studera denna. Visst försöker 

exemplet ovan förmedla något positivt. Att Saudiarabien är på väg i en mer, ur ett 

europeiskt och svenskt perspektiv, önskad ideologisk riktning. Samtidigt erbjuds läsaren 

förstå att Saudiarabien tillämpar ett styrelseskick som står långt ifrån det svenska. 

Exemplet förutsätter att den demokrati som Europa ser som grundläggande är helt 

främmande för Saudiarabien.  

 

Vi menar också att det inte är någon slump att just Saudiarabiens styrelseskick blivit till 

ett vanligt förekommande ramverktyg i svensk press.  

 

“ References are made to Europe’s heritage of classical Graeco- Roman civilization, 

Christianity, and the ideas of the Enlightenment, Science, Reason, Progress and 

Democracy as the core elements of this claimed European legacy. There are subtexts of 

racial and cultural chauvinism, particularly when confronted with Islam.” (Strath, 

2002, s. 388). 
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Vad gäller den tredje frågeställningen anser vi att frågan är delvis besvarad, dock inte 

till fullo. Det går att se en tydlig skillnad mellan de två nyhetshändelserna. I 

nyhetshändelsen gällande avslöjandet av vapenfabriken ”Simoom” var den ”mäktiga” 

ramen i stor majoritet med 70.5 procent av den nyhetshändelsens totala urval (N = 217). 

Detta på bekostnad av den ”barbariska” och den ”konservativa” ramen som mycket mer 

frekvent förekom i nyhetshändelsen gällande Wallström och det icke förlängda militära 

samarbetet mellan Sverige och Saudiarabien.  

 

Enligt domesticeringsteorin görs nyhetshändelser från andra länder förståelig och 

relevant för det gällande landet och kulturen i vilken artikeln publiceras (Barker, 2012; 

Clausen, 2004; Gurevitch, M. R.Levy, M & Roeh, 2005). Detta till stor del baserat på 

det egna landets förståelse och relation till landet från vilken nyheten kommer från. 

Detta kan vara en förklaring till att ramarna Saudiarabien som ”barbariska” 

och ”konservativa” var mer frekvent återkommande i ”Wallström-händelsen”. I den 

händelsen var det, som tidigare påpekats, Saudiarabien som hade förödmjukat Sveriges 

utrikesminister genom att stoppa hennes tal i Kairo inför Arabförbundet och Sverige 

som hade agerat ”moraliskt korrekt” genom att inte förlänga det militära samarbetet 

med Saudiarabien. I och med detta lades den moraliska skulden i svensk press på 

Saudiarabien snarare än på Sverige vilket ledde till att exempel om Saudiarabien som 

barbariska och konservativa oftare användes i svensk press.  

 

Detta i kontrast med ”vapenaffärs-händelsen” där Sverige hade agerat ”moraliskt fel” 

genom att föra ett militärt samarbete med Saudiarabien. Saudiarabien gestaltades 

därmed oftare som en problematisk handelspartner med stort inflytande i och med att 

Sverige samarbetade med dem trots alla moraliska invändningar. 

 

Anledningen till att frågeställningen endast är delvis besvarad är att skillnaden mellan 

de båda nyhetshändelserna inte är tillräckligt stor. Den ”mäktiga” ramen är den mest 

frekvent använda ramen även i ”Wallström-händelsen”, med 40.2 procent av den 

händelsens urval (N = 241). Vi kan därmed inte med största säkerhet säga att ett 

ramskifte har skett, då samma ram är mest frekvent förekommande i båda 

nyhetshändelserna.  
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8.1.2. Studiens samhälleliga relevans. 

Denna studie, inklusive dess förstudie, visar på att Saudiarabien och Sveriges 

förhållande till landet är ett samhälleligt relevant ämne. Bevakningen av landet i svensk 

press har ökat kraftigt under 2000-talet och fram till dess kulmen under 2015. Under 

året 2000 innehöll färre än 2000 artiklar ordet Saudiarabien. Detta i jämförelse med året 

2015 då nästan 12 000 artiklar nämnde Saudiarabien.  

 

Sveriges militära samarbetsavtal, som gällde under en tidsperiod på tio år, är ännu en 

anledning till att Saudiarabien är ett relevant ämne. Även om det under 2015 från 

regeringens håll beslutades att det militära samarbetet inte skulle förlängas kan affären 

och dess kontroverser ha fortsatta konsekvenser för Sveriges exportindustri och 

utrikespolitik. Just exportindustrin var ett vanligt förekommande ämne i 

nyhetshändelsens urval (N = 241) och ett stort antal personer med höga poster inom 

näringslivet uttryckte oro. Flera debattörer och ledarsidor argumenterade även för att 

kontroverserna kraftigt skadade den svenska regeringens chanser att nå sitt 

utrikespolitiska mål att bli medlem i FN:s säkerhetsråd.   

 

Saudiarabien är dessutom ett land i förändring. Landets ekonomi har länge varit 

beroende av sin oljeexport. De senaste årens prisfall på oljemarknaden har inneburit en 

rad förändringar som till exempel införandet av mer skatter och ytterligare försök att 

bryta beroendet av oljan (Dagens Industri, 6 mars 2016). Det finns stor anledning att tro 

att detta medför att västvärlden och Sverige kommer ha ett fortsatt behov av att förhålla 

sig till Saudiarabien.  

 

Det är också uppenbart att en stor del av Sveriges förhållningsätt till Saudiarabien har 

mycket att göra med förhållningsättet till islam och muslimer. Som tidigare forskning 

tyder på har muslimsk kultur under 2000-talet direkt associerats med terrorism i 

internationella medier (Ruigrok & van Atteveldt, 2007). Vår studie visar på att 

Saudiarabiens gestaltning som stark troende och konservativa går att koppla direkt till 

gestaltningen av Saudiarabien och dess straff som barbariska. En fara med detta kan 

vara att en stereotypisering av muslimer även i det egna landet. Som Tseligkas (2016) 

studie visar på kan detta leda till en rad negativa konsekvenser som till exempel 

fabricerade nyheter och vandalism mot den stereotypiserade parten.  
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8.1.3. Studiens förslag till vidare forskning.  

Studiens resultat visar vilka ramar som är vanligast förekommande i svensk press. 

Under studiens kodande fas upptäckte vi dock att ramverkyg och resonemangsverktyg 

från samtliga ramar nästan alltid fanns med i empirin (N = 458). Vissa ramverktyg 

misstänks också, baserat på erfarenhet från kodningen, vara betydligt mer vanligt 

förekommande än andra. Bland annat ordval: regim, diktatur, sharia och val av 

exempel: kvinnor som inte får köra bil. Exemplet om att kvinnor inte får köra bil i 

Saudiarabien tycks nästan blivit ett symboliskt exempel i svensk press.  

 

I studien ”The news framing of the 'Syria fighters' in Flanders and the Netherlands: 

Victims or terrorists? “ av Berbers et al., (2015) kodas samtliga ramar i en undersökt 

text. I texterna räcker det att element från en ram är förekommande för att det i 

kodningen ska registreras att ramen är närvarande. Där jämförs dessutom gestaltningen 

av personer som åker till Syrien för att slåss i flera olika tidningar från två olika länder. 

Resultatet blir en större komparativ studie som fångar fler nyanser av gestaltning i 

press. Vår studies metod fångar inte det vi kunde se genom kodningsprocessen. Att de 

tre ramar som vi identifierat kunde återfinnas i nästan samtliga texter i den deduktiva 

analysen. Den fångar inte heller vilka ramverktyg som förekommer i störst respektive 

minst utsträckning. Inte heller jämför den olika länders press. Vi menar att det hade 

varit intressant att se om teorierna kring den europeiska identiteten hade blivit mer eller 

mindre framträdande i en komparativ studie som jämför rapporteringen i Sverige och 

något annat europeiskt land. Förslagsvis ett land som inte har samma starka 

exporthandel med Saudiarabien som Sverige har.  

 

En av våra forskningsfrågor ställde frågan om Sveriges relation till Saudiarabien i 

nyhetskontexten orsakade ett ramskifte. Då vi endast ansåg denna fråga vara delvis 

besvarad kan förslag om vidare forskning angående detta vara på sin plats. Vi föreslår 

att en studie som undersöker ett flertal andra nyhetshändelser eller perioder med större 

variation i ämne skulle svara på denna fråga på ett bättre sätt. Frågan kan också ställas i 

en större kontext genom att i vidare studier inte endast fokusera på Saudiarabien. Det är 

intressant att undersöka hur svensk press domesticerar nyheter från andra länder och hur 

Sveriges relation till det gällande landet påverkar denna domesticering.  
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Bilaga B. Ram och resonemangsmatris 
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1. Headlines and kickers (small headlines over the main headlines).  

2. Subheads.  
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5. Leads (the beginnings of news stories).  
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Bilaga C. Analysfrågor för ramvariabel i kodningsschemat.  
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Signalerar texten att Saudiarabien är en nation i behov av upplysning? JA/NEJ. 
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Signalerar texten att Saudiarabien har en barbarisk kultur? JA/NEJ. 

Signalerar texten att det förekommer våldsamma inslag i Saudiarabien? JA/NEJ. 

Signalerar texten att Saudiarabien borde utvecklas demokratiskt i västerländsk riktning? 
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Signalerar texten att våld är moraliskt fel i västerländsk kontext? JA/NEJ. 

Signalerar texten att Saudiarabien ser våld som en lösning på vissa problem? JA/NEJ. 

Innehåller texten termer som härrör våld? JA/NEJ. 
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svenskar under 
rubriken ”Terrorism”.” 

Ordval: ”terrorism”, 
“risk”.  

Orsak: terror. 
 
Konsekvenser: 
svenskar som ska 
eller är i 
Saudiarabien 
måste informera 
sig för att minska 
risker. 

“Flygplatsen i Najran vid 
gränsen förblir stängd p.g.a. 
det utsatta säkerhetsläget.” 

Ordval: ”stängd”, ”utsat
ta”, ”säkerhetsläget”. 
 
Exempel: Flygplats som 
stängt.  

Orsak: Terror.  
 
Konsekvenser: 
Flygplats stängt.  

”Två bomber, varav en utlöst 
av en självmordsbombare, 
detonerade i närheten av en 
moské i staden Qatif i Östra 
provinsen.” 

Ordval: ”bomber”, ”själ
vmordsbombare”.  
 
Exempel: exempel med 
två självmordsbombare. 
Skedde vid moské.  

Orsak: terror.  
 
Konsekvenser: 
läget osäkert.  
 
 

“Utvecklingen i regionen kan 
påverka säkerhetssituationen i 
Saudiarabien i form av 
personer 
radikaliserade i Syrien, Irak 
eller Jemen kan försöka 
genomföra terroristdåd i 
Saudiarabien. Viss risk finns 
också för att den regionala 
utvecklingen kan leda till att 
antivästliga strömningar kan 
förstärkas.” 
 

Ordval: ”radikaliserade
”, ”terrordåd”, ”risk”, ”
antivästliga 
strömningar”, ”förstärk
as”. 
 
Exempel: Syrien, Irak 
och Jemen.  
 
Beskrivningar: 
antivästliga 
strömningar.  
Argument: exempel ges 

Orsak: personer 
radikaliseras i 
andra länder 
tillhörandes 
mellanöstern. De 
hatar västvärlden.  
 
Konsekvens: läget 
i Saudiarabien 
blir osäkert när de 
radikaliserade 
begår terrorbrott. 
Det leder i sin tur 
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” Mellan år 2003–2007 ägde 
ett antal terroristattacker 
riktade mot västerlänningar 
och utländska intressen rum.” 

för att man ska vidta 
säkerhetsåtgärder. 

att fler kan börja 
avsky 
västvärlden. 
Terrorister 
anfaller 
västerlänningar 
specifikt.  

”Regelbundet rapporteras om 
nedslag och gripanden 
av personer misstänkta för 
förberedelse till eller 
inblandning i terroristbrott.” 

Ordval: ”regelbundet”, 
”gripande”, ”misstänkta
”, ”förberedelse”, ”inbla
ndning”, ”terroristbrott”
. 
 
Beskrivning: 
regelbundet grips 
människor för att de 
planerat terrorbrott.  
 
Argument: exempel ges 
för att man ska vidta 
säkerhetsåtgärder.  

Orsak: många 
som begår eller 
planerar 
terrorbrott.  
 
Konsekvenser: 
myndigheter 
tvingas 
regelbundet 
ingripa.  

”Trafiken utgör ett stort 
säkerhetsproblem. Man bör 
iaktta största försiktighet vid 
stads- och landsvägskörning. 
Olyckor i Mecka och Medina i 
samband med 
vallfärdssäsongen har lett till 
skador och dödsfall.” 

Ordval: ”olyckor”, ”ska
dor”, ”dödsfall”.  
 
Exempel: 
valfärdssäsongen har 
lett till olyckor i Mecka 
och Medina.  

Orsak: religiös 
vallfärd.  
 
Konsekvenser: 
flera olyckor på 
grund utav 
religion.  

 ”Den religiösa polisen - s.k. 
Muttawa - kan agera hotfullt 
och bör undvikas.” 

Ordval: ”religiös 
polis”, ”hotfullt”, ”undv
ikas”. 

Orsak: religiös 
polis.  
 
Konsekvenser: 
kan agera hotfullt.  

 “Lagar och lokala sedvänjor 
begränsar starkt kvinnors 
rörelse- och handlingsfrihet 
och umgängeslivet är i stor 
utsträckning könssegregerat.” 

Ordval: ”sedvänjor”, ”b
egränsar”, ”handlingsfri
het”, ”könssegregerat”.  
 
 

Orsak: lagar och 
kultur.  
 
Konsekvenser: 
kvinnor 
diskrimineras. 

 ”Risken för jordskalv, orkaner 
och andra naturkatastrofer 
bedöms vara låg. 
Miljörelaterade hot, till 
exempel konsekvenserna av 
olyckor på oljefält eller i 
raffinaderier, kan inte 
uteslutas.” 

Ordval: ”risken”, ”hot”,
 ”olyckor”, ”jordskalv”,
 ”orkan”, ”konsekvense
r”, ”oljefält”, ”raffinade
rier”.  
 
Exempel: olyckor på 
oljefält.  

Orsak: olyckor 
ute på oljefälten.  
 
Konsekvens: ett 
miljörelaterat hot.  

 “Saudiarabien har infört 
biometrikrav vid inresa och 
utlänningar bosatta i landet 

Ordval: “utlänningar”, 
“begränsningar”.  
 

Orsak: hårda 
lagar och 
religiösa regler.  
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uppmanas lämna 
fingeravtryck. De nya reglerna 
medför tidvis viss försening i 
migrationsrutinerna på 
flygplatsen. 

Pilgrimer som besöker landet 
för vallfärd, Hajj och Umrah, 
kan erhålla speciellt visum. 
Dessa visum innebär normalt 
geografiska begränsningar. 
Pilgrimer är även underkastade 
särskilda vaccinationskrav. 
Endast muslimer har tillgång 
till städerna Mecka och 
Medina.” 

Exempel: pilgrimer har 
krav från Saudiska 
staten att vaccinera sig, 
endast muslimer har 
tillgång till Mecka och 
Medina, utlänningar 
uppmanas lämna 
fingeravtryck.  

 
Konsekvenser: 
begränsar 
friheten. Man är 
underkastad 
Saudiska staten.  

 ”Kontrollera alltid pass och 
viseringars giltighet före 
avresan och stanna inte kvar i 
landet efter giltighetens slut! 
Notera även att den som reser 
med ett pass som innehåller 
viseringar och stämplar från 
Israel riskerar att nekas inresa i 
Saudiarabien.” 

Ordval: ”stanna inte 
kvar” (notera 
utropstecknet i 
ursprungligt citat).  
 
Exempel: personer med 
viseringar från Israel 
riskerar att inte få 
komma in i landet.  

Orsak: land med 
stränga lagar. 
Gillar inte Israel. 
 
Konsekvens: om 
de inte följs kan 
det få otrevliga 
konsekvenser. 
Personer med 
kopplingar till 
Israel får inte 
besöka landet.  

 ”Eftersom lagstiftningen och 
domstolarna ger gifta män 
stora befogenheter att 
bestämma över sin fru och sina 
barn rekommenderas särskilt 
kvinnor och barn att resa på 
svenskt pass i det fall 
ambassadens hjälp behövs.” 

Ordval: ”män”, ”stora 
befogenheter”, ”lagstift
ningen”.  
 
Exempel: kvinnor och 
barn.  
 
 

Orsak: hård lag 
som ger män 
makt.  
 
Konsekvens: 
landet är otryggt 
som kvinna att 
vistas i.  

 ”Saudiarabien upprätthåller 
strikt införselförbud vad gäller 
ett antal produkter, däribland 
all form av alkohol, griskött, 
narkotiska preparat, vapen, 
publikationer som anses ha 
osedligt eller annat olämpligt 
innehåll, biblar, kors, andra 
icke-islamiska religiösa 
symboler, jul/påsk 
dekorationer samt sådant som 
kan anses bryta mot Islams 
bud och lokala tillämpning.” 

”Införsel eller konsumtion av 

Ordval: ”införselförbud
”, “Islams bud”, 
“osedlig”.  
Exempel: alkohol, 
griskött, narkotika. 

Orsak: 
Saudiarabiens 
seder och 
religion. Och 
upprätthåller 
reglerna strikt.  
 
Konsekvenser: 
skapar regler som 
inskränker på 
friheten och 
religionsfriheten.  
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förbjudna produkter kan leda 
till mycket hårda straff.” 

 ” Europeiska 
smittskyddsmyndigheten 
ECDC uppmanar resande och 
EU-medborgare boende i 
områden där sjukdomen sprids 
att vidta följande 
försiktighetsåtgärder: 

• Tvätta händerna ofta 
med tvål och vatten 
alternativt om det inte 
finns synlig smuts 
använda 
handdesinfektion.  

• Att äta väl genomstekt 
eller kokt mat, skölja 
grönsaker och frukt väl 
och undvika 
opastöriserade 
produkter, i synnerhet 
kamelmjölk.  

• Undvika kontakt med 
djur, i synnerhet 
kameler. Skydda sig 
vid kontakt 
med personer som är 
sjuka med 
luftvägssymtom, diarré 
eller andra 
infektionssymptom.  

• Rådfråga läkare inför 
resa om man lider av 
någon kronisk sjukdom 
som kan öka risken att 
insjukna. ” 

Ordval: ”sjukdom”, ”s
muts”, ”försiktighetsåtg
ärder”.  
 
Exempel: kamelmjölk, 
kontakt med kameler.  

Orsak: sjukdomar 
sprids. 
 
Konsekvens: man 
ska tänka sig noga 
för att undvika att 
bli smittad.  

 ”Saudiarabien har en väl 
fungerande kontrollapparat för 
livsmedelshygien i butiker och 
restauranger. Viss försiktighet 
bör dock iakttas beträffande 
tillfälliga 
restauranger/serveringar under 
Hajj-säsongen. Kranvattnet är 
drickbart, men på grund av 
dess mycket höga salt- och 
mineralhalt föredrar många 
flaskvatten. Coronavirus och A 
(H1N1)-fall har uppdagats och 

Ordval: ”väl 
fungerande”, ”hygien”, 
”försiktighet”.  
 
Exempel: religiös 
säsong.   

Orsak: Hygienen 
är inte helt okej. 
Kranvattnet är 
rent men...  
 
Konsekvens: det 
smakar inte som 
hemma och få 
turister dricker 
det. Man kan 
köpa mat där men 
kan också bli 
väldigt sjuk.  
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fall av fågelinfluensa har 
förekommit, liksom fall av 
denguefeber. I vissa delar av 
landet förekommer 
malariamygg.” 

 ” Islam är landets officiella 
religion och genomsyrar 
samhällslivet. 
[…]Rättskipningen och 
bestraffningssystemet bygger 
på den heliga Koranen och 
muslimsk tradition. Döds- och 
kroppsstraff förekommer, även 
för utlänningar.” 

Ordval: “genomsyrar”.  Orsak: Islam. 
 
Konsekvens: 
finns överallt. 
Religionen styr. 
Och den är sträng.  

 ”Reglerna för umgänge mellan 
kvinnor och män omöjliggör 
ett västerländskt levnadssätt 
och påbjuder anpassning till de 
lokala sedvänjorna. Den 
saudiska sedlighetspolisen 
(muttawan) övervakar 
efterlevnaden av religiösa 
traditioner och moralregler.” 

Ordval: ”umgänge”, ”o
möjliggör”, ”västerländ
skt 
levnadssätt”, ”övervaka
r”, ”traditioner”.  
 
Exempel: vårt 
västerländska 
levnadssätt.  

Orsak: Islam. De 
är inte som ”vi”. 
 
Konsekvens: vi 
får anpassa oss 
efter dem och 
deras moralregler 
som är tvärtemot 
våra 
västerländska där 
män och kvinnor 
kan umgås.  

 ”Kvinnor förutsätts klä sig 
konservativt (långärmade, 
lössittande plagg som går ner 
till anklarna/ej byxor)” 

Ordval: ”konservativt”.  
 
Exempel: exempel på 
konservativ klädstil. 

Orsak: Islam. 
Konservatism. 
 
Konsekvens: 
kvinnor måste klä 
sig som man 
gjorde förr. 

 ”På vissa restauranger finns 
familjeavdelningar. Det finns 
dock restauranger som inte 
serverar kvinnor samt 
restauranger som vägrat 
servera kvinnor som inte 
åtföljs av en nära manlig 
släkting. Banker och 
postkontor har ofta separata 
avdelningar för kvinnliga 
kunder.” 

Ordval: ”vägrat”.  
 
Exempel: restauranger 
som vägrat servera 
kvinnor som inte är i 
sällskap av nära manlig 
släkting.  

Orsak: Islam.  
 
Konsekvenser: 
kvinnor 
diskrimineras.  

 ”Det är lämpligt att medta 
ambassadens 
kontakttelefonnummer (tel. 
+966-11-880 67 00) vid resa 
ute i landet. Via detta nummer 
kan även UD:s konsulära jour 
nås när ambassaden är stängd. 

Exempel: kan vara bra 
att snabbt kunna 
komma i kontakt med 
ambassaden. 

Orsak: man kan få 
problem i 
Saudiarabien 
snabbt.  
 
Konsekvens: man 
bör ha svenska 
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Ambassaden nås även per 
epost på 
ambassaden.riyadh@gov.se.” 

ambassadens 
kontaktuppgifter 
nära till hands.  
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URL: Source text Frame devices Reasoning 
devices 

http://www.di.se/artiklar/
2016/2/22/dokument-
saudiarabien-och-oljan/ 

” Saudiarabien 
tillhör en skara länder 
som kan leva gott på 
sina naturtillgångar. 
Olje- och gasindustrin 
står för cirka 90 
procent av 
Saudiarabiens 
exportinkomster och 
nära hälften av landets 
bruttonationalprodukt 
(BNP).”  

Ordval: ”naturtillgå
ngar”, ”exportinko
mster”, ”bruttonati
onalprodukt”. 
 
Beskrivningar: 
Saudiarabien kan 
leva gott.   
 
Exempel: olja, gas 
och naturtillgångar.  

Orsak: Stor 
tillgång till 
olja/gas.   
 
Konsekvens: 
rikt land.  

”Landytan utgör en 
stor del av Arabiska 
halvön och är ett av 
världens mest 
konservativa länder. 
Staten är en absolut 
monarki, där kung 
Salman bin Abd al-
Aziz Al Saud är både 
stats- och 
regeringschef, vilket 
innebär att de saudiska 
medborgarna inte har 
några politiska 
friheter. ” 

Ordval: ”konservati
v”, ”absolut 
monarki”, ”kung”, 
”politiska friheter”. 
 
Beskrivning: folket 
har inga politiska 
friheter.  

Orsak: 
konservativ 
totalitär 
kung.  
 
Konsekvens: 
medborgarna 
har inga 
friheter.  

” Landet har under 
många år varit en av 
USA:s mest stabila 
samarbetspartners 
inom ekonomi, 
strategi och försvar. 
Rättsstaten 
Saudiarabien följer 
islamisk lag och 
kritiseras, främst av 
västländer, för 
att diskriminera 
kvinnor. Trots kritiken 
gör de flesta affärer 
med landet som, på 
grund av de stora 
oljefyndigheterna, 
nästan är en 
oundviklig 
handelspartner.” 

Ordval: ”samarbets
partner”, ”stabil”, ”
islamisk 
lag”, ”kritiseras”, ”
västländer”, ”diskri
minera”, ”oundvikl
ig 
handelspartner”, ”o
ljefyndigheter”.  
 
Beskrivning: 
diskriminerar 
kvinnor. Beskriver 
relationen 
som ”stabil”.  
 
Exempelval: 
ekonomi, strategi 
och försvar.  

Orsak: 
oljefyndighet
er.  
 
Konsekvens: 
väst måste 
samarbeta 
med dem. 
Problemet är 
bara att de 
behandlar 
kvinnor illa.  

” På bara några 
decennier har landet 

Ordval: ”underutve
cklad”, ”jordbrukse

Orsak: olja. 
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gått från att vara en 
underutvecklad 
jordbruksekonomi till 
att bli en modern och 
industrialiserad stat. 
Enligt David Ottaway, 
tidigare reporter på 
Washington 
Post, byggdes 
landets huvudstad 
Riyadh under så snabb 
takt att ingen visste 
vem som skulle bo i 
staden.” 

konomi”, ”modern”
, ”industrialiserad”.  
 
Exempel: från 
underutvecklad till 
något mer 
civiliserad. Ingen 
visste vem som 
skulle bo i 
huvudstaden för 
den växte så fort.  
 
Beskrivning: 
underutvecklad 
jordbruksekonomi 
till modern och 
industrialiserad.  

Konsekvens: 
stark 
ekonomisk 
tillväxt.  

“"De hade stora 
problem med att få 
saudier intresserade av 
att flytta till 
lägenheter. 'Hur 
slaktar du ditt får inför 
Ramadan?' Det är en 
ett helt annat sätt att 
leva", berättar han i 
National Public 
Radios 
poddradioprogram Pla
net Money.” 

Ordval: ”lägenheter
”, ”ramadan”.  
 
Beskrivning: de 
hade stora problem.  
 
Exempel: slakta får 
till ramadan.  
 
Argument: att slå 
fast att de lever på 
ett annat sätt.  

Orsak: 
olja/ekonomi
sk tillväxt.  
 
Konsekvens: 
kaos i det 
underutveckl
ade landet. 
“grottmännis
kan som 
kommer till 
framtiden”.  

” För att få folk att 
flytta till städerna 
började staten erbjuda 
generösa sociala 
förmåner. Tack vare 
de stora 
oljefyndigheterna har 
de saudiska 
medborgarna sedan 
länge kunnat njuta av 
bland annat gratis 
sjukvård, utbildning 
och billig el. Det 
innebär att det statliga 
systemet är helt 
beroende av oljan och 
extremt känsligt 
för prisfall på 
världsmarknaden.” 

Argument: 
argumenterar för 
att Saudiarabien är 
HELT beroende av 
oljan.  

Orsak: olja. 
 
Konsekvens: 
helt 
beroende, 
känslig för 
prisfall.  

” En gemensam 
nämnare för regimer 

Ordval: ”regimer”, 
”beroende”, ”skyldi

Orsak: olja, 
diktatur. 
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som i hög utsträckning 
är beroende av 
naturtillgångar är att 
de i liten utsträckning 
är beroende av 
medborgarnas 
förtroende och 
legitimitet. Eftersom 
naturtillgångarna 
finansierar den statliga 
verksamheten behöver 
inte regeringen ta ut 
skatter och avgifter 
som medför 
skyldigheter gentemot 
medborgarna. 
Medborgare som 
betalar skatt utkräver 
ansvar för vad 
regeringen gör 
eftersom de 
finansierar de 
politiska 
satsningarna. ” 

gheter”, ”medborga
rna”.  
 
Argument: 
Saudiarabien är en 
regim som är 
beroende olja och 
därför inte är 
beroende av folket. 
De kan skita i 
folket.  

 
Konsekvens: 
de kan 
strunta i 
folket.  
 
 

 ” Att bryta 
beroendet av 
naturtillgångar, genom 
att införa skatter, kan 
därför leda till högre 
grad av demokrati. Nu 
hoppas många att den 
saudiska regeringen 
ska känna 
skyldigheter gentemot 
sina skattebetalande 
medborgare och att 
medborgarna ska 
kräva större insyn i 
regeringens arbete. ” 

Argument: 
Saudiarabien kan 
bli demokratiskt i 
och med skatter.  

Orsak: 
sjunkande 
oljepriser. 
 
Konsekvense
r: införd skatt 
som tvingar 
fram 
demokrati.  

 ” "Transparens 
skulle vara en chock 
för Aramco och 
kungafamiljen. Om de 
skulle behöva förklara 
för allmänheten hur 
mycket pengar de 
spenderar på prinsar 
och att bygga palats", 
säger David Ottaway, 
till Planet Money.” 

Beskrivning: en 
familj med 
styrande absolut 
makt som 
spenderat pengar 
på folkets 
bekostnad.  

Orsak: en 
styrande 
makt utan 
insyn.  
 
Konsekvens: 
förändring 
skulle bli ett 
slag i 
ansiktet på 
kungafamilje
n.  
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URL: Source text Frame device Reasoning 

device 
http://www.svd.s
e/debatten-om-
saudi-har-saknat-
nyanser 

” Flera försök har gjorts 
under åren från den saudiska 
kungen och regeringen att få 
till stånd liberalare 
rättstolkningar inom de 
saudiska domstolarna 
genom att åberopa mer 
liberala tolkningar från 
andra muslimska länders 
domstolar – men förgäves. 
De enväldiga religiösa 
domarna fortsatte att döma i 
enlighet med sina egna 
tolkningar av sharia. 
Resultaten känner vi till från 
bland annat 
Amnestyrapporter.” 

Bild: bild på 
Saudiska kungen 
Salman vid hans 
tillträde.  
 
Ordval: ”liberal”, ”
sharia”, ”muslimsk
a”, ”förgäves”, ”ku
ngen”. 
 
Exempel: 
Amnestyrapporter.  
 
Argument: 
ledningen i 
Saudiarabien vill 
bli mer liberala 
men det finns 
religiösa domare i 
landet som följer 
sharia och står i 
vägen.  

Orsak: 
religiösa sharia 
domare. 
 
Konsekvens: 
liberala 
framsteg i 
landet 
genomförs 
inte.  

” Turerna kring 
samarbetsavtalet med 
Saudiarabien har varit 
många men argumenten mot 
avtalets förlängning i 
medierna har gett en 
ensidigt negativ bild av 
Saudiarabien som om inget 
positivt hänt under de 
senaste tio åren sedan 
avtalet skrevs.” 

Ordval: ”negativ”. 
 
Exempel: medierna 
ger en ensidig och 
negativ bild av 
landet.  
 
Argument: positiv 
utveckling sker i 
landet vilket går 
emot mediernas 
bild.  

Orsak: medier 
är kvar i ett 
gammalt tänk 
och ger en 
ensidig bild av 
landet.  
 
Konsekvens: 
positiv 
utveckling 
sker i 
Saudiarabien 
men lyfts inte 
in i debatten 
som blir 
ensidig. 
Negativ 
porträttering.  

” Nästa steg som förberetts 
är etableringar av nya 
domstolar inom 
affärsjuridikens område och 
ett tredje steg blir 
etableringen av nya 
domstolar för brottmål, allt 

Beskrivning: 
liberal och 
harmoniserad.  
 
Argument: 
domstolarna 
förändras vilket 

Orsak: 
domstolarna 
görs om i 
Saudiarabien.  
 
Konsekvens: 
domstolarna 
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baserat på en mer liberal 
och harmoniserad tolkning 
av shariarätten.” 

innebär en mer 
liberal tolkning av 
sharia.  

kommer inte 
tolka sharia 
lika hårt om 
tidigare.  

” Med stöd av sin regering 
och det Nationella 
konsultativa rådet inleddes 
detta arbete 2008 och börjar 
redan ge många avtryck. 
Förändringarna inom 
utbildningsområdet gäller 
införande av moderna 
skolböcker, ny pedagogik 
och öppenhet för kreativt 
tänkande. Nämnas kan att i 
dag är 60 procent av 
studenterna på saudiska 
universitet kvinnor. 
Utvecklingen som nu pågår 
på utbildningsområdet är 
också en form av revolution 
som sker trots brett 
motstånd från konservativa 
krafter i det saudiska 
samhället.” 

Ordval: ”avtryck”, 
”modern”, ”öppenh
et”, ”kreativt 
tänkande”, ”revolut
ion”, ”konservativa 
krafter”, ”utvecklin
g”. 
 
Exempel: 
studenterna är till 
60 % kvinnor på 
Saudiska 
universitet.  
 
Argument: skolan 
främjar ett öppet 
tänkande och 
skolan som helhet 
utvecklas.  
 

Orsak: 
regeringen i 
landet har 
påbörjat 
många 
förändringar. 
 
Konsekvens: 
en positiv och 
modernisering
s revolution 
sker i landet 
trots 
konservativa 
krafter.  

” Nämnas kan att 
representanter från det 
Nationella konsultativa 
rådet har besökt alla länder i 
Västeuropa för att studera 
deras parlamentariska 
system och hur deras 
demokratier har utvecklats. 
En grupp kom till 
Stockholm och besökte 
riksdagen och Idea (The 
international institute for 
democracy and electoral 
assistance).” 

Argument: 
Saudiarabien är på 
väg att bli mer 
demokratiskt.  
 
Exempel: några 
makthavare från 
Saudiarabien var i 
Västeuropa för att 
undersöka deras 
system för att 
kunna utveckla 
demokratin i det 
egna landet.  

Orsak: 
Saudiarabien 
har kollat och 
tagit hjälp av 
väst.  
 
Konsekvens: 
Saudiarabien 
har potential 
att bli mer som 
väst.  
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URL: Source text Fram device Reasoning device 
http://www.st.nu/opi
nion/ledare/fragan-
om-vapenexport-till-
diktaturer-ar-inte-
svartvit 

 

"Likt en ökenstorm 
fortsätter frågan om 
vapenexport och 
militärt samarbete 
med Saudiarabien att 
hemsöka svenska 
regeringar." 
 

Ordval: 
Vapenexport. 
Militärt samarbete. 
Hemsöka.   

  

Metafor: Likt en 
ökenstorm.  

 

Orsak: Svenskt 
handelsavtal med 
Saudiarabien.   

  

Konsekvens: Avtal 
med kritiserad stat 
leder till kritik mot 
Sverige.   

 
”Saudiarabien är ett 
land som det skrivits 
mycket om de 
senaste veckorna. En 
läckt video från en 
halshuggning på 
öppen gata av en 
burmesisk kvinna 
har spridits över hela 
världen. 
Avrättningen skedde 
i den heliga staden 
Mecka. Hennes gråt 
och skrik ekar 
fortfarande. Mannen 
som filmade 
avrättningen har 
gripits.” 

Ordval: 
Halshuggning. 
Öppen gata. 
Avrättningen. 
Heliga staden 
Mecka.  

Exempel: Läckt 
video från en 
halshuggning. 
Mannen som 
filmade har gripits.  

Metafor: Hennes 
gråt och skrik ekar 
fortfarande.  

Orsak: 
Saudiarabiens 
rättsstat utför 
dödsstraff på ett 
barbariskt vis.  

Konsekvens: Hela 
världen har 
reagerat kritiskt.   

” På samma sätt har 
straffet mot 
bloggaren Raif 
Badawi väckt stora 
protester. Under 20 
veckor, på fredagar, 
ska den 30-årige 
aktivisten motta 
1000 piskrapp 
fördelat på 50 
stycken åt gången, 
för att ha "hädat 
islam". Dessutom 
ska han sitta i 
fängelse i tio år och 
betala stora böter. 
Nyligen aviserade 
Saudiarabien även 
att man gärna 
arrangerar sommar-

Ordval: Protester. 
Aktivisten.  
Piskrapp. ”Hädat 
islam”. Absurt.  

Exempel: Endast 
för manliga 
idrottare. Straffet 
mot 
bloggaren. ”Hädat 
islam.  

Orsak: 
Saudiarabien är 
strikt muslimskt 
och 
bakåtsträvande.  

Konsekvens: 
Våldsamma straff 
och 
kvinnoförtryck.  
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OS, men då endast 
för manliga idrottare. 
Det är så absurt att 
det är svårt att ta 
in. ” 
”Samtidigt är det 
ingenting att skratta 
åt. Saudiarabien är 
inte bara en diktatur. 
Det är en barbarisk 
stat. Därmed är det 
inte svårt att förstå 
varför frågan om 
vapenexport till 
landet är politiskt 
sprängstoff. Under 
föregående 
mandatperiod avgick 
försvarsminister Sten 
Tolgfors (M) efter 
att Sveriges Radio 
avslöjat att 
samarbetsavtalet 
även skulle 
inkludera en 
vapenfabrik.” 
 

Ordval: Diktatur. 
Barbarisk. 
Vapenexport. 
Sprängstoff. 
Vapenfabrik.  

Exempel: 
Försvarsminister 
avgick.  

Orsak: 
Saudiarabien är en 
barbarisk diktatur.  

Konsekvens: Avtal 
med Saudiarabien 
betyder politiska 
problem för 
Sverige.  

”Frågan är även en 
het potatis för 
regeringen, som inte 
vill säga upp avtalet 
helt. Stefan Löfven 
har meddelat att man 
avser att 
omförhandla och 
begränsa det.” 

Ordval: 
Omförhandla. 
Avgränsa.  

Exempel: 
Regeringen vill inte 
säga upp avtalet 
helt.  

Metafor: Het 
potatis. 

Orsak: Avtalet är 
lukrativt.   

Konsekvens: 
Saudiarabien blir 
en ”oundviklig 
affärspartner”.   

Valter Mutt, partiets 
utrikespolitiske 
talesperson, 
konstaterade i förra 
veckan "Det säger vi 
definitivt nej till. Att 
ha ett militärt 
samarbete med en av 
världens värsta 
diktaturer det är en 
för Miljöpartiet 
orimlig tanke" (SR 
29/1). 

Ordval: Militärt 
samarbete. 
Diktaturer. 
Orimlig.  

Exempel: En av 
världens största 
diktaturer.  

Orsak: 
Saudiarabien är en 
diktatur.  

Konsekvens: 
Handelsavtal med 
dem är därför 
otänkbart.  
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”Dagens Industris 
politiske redaktör 
PM Nilsson 
argumenterade under 
måndagen för att 
behålla avtalet för att 
det stärker 
möjligheterna för 
Sverige att påverka, 
och att handel med 
diktaturer generellt 
är bra. Det räcker 
med att se till Kina 
för att påminna oss 
om att världen består 
av gråskalor.” 

Ordval: Påverka. 
Diktaturer. 
Generellt. 
Gråskalor.  

Exempel: Se till 
Kina för att hitta 
gråskalor.  

Orsak: Handel med 
diktaturer ger 
möjlighet att 
påverka.  

Konsekvens: 
Sverige bör behålla 
avtalet.  

Bild: Stefan Löfven 
och Åsa Romson.  
 

 Orsak: Sveriges 
avtal med 
Saudiarabien. 

Konsekvens: 
Regeringen är satt 
under press 
gällande 
Saudiavtalet.  
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URL: Source text Frame device Reasoning 
device 

http://www.amnesty.
se/nyheter/nyheter/u
teslut-saudiarabien-
fran-fns-rad-for-
manskliga-
rattigheter-
gemensamt-upprop-
fran-amnesty-och-
human-rights-watch-
2672/ 

”I ett gemensamt 
uttalande säger 
Amnesty International 
och Human Rights 
Watch att Saudiarabien 
har begått "grova och 
systematiska 
kränkningar av 
mänskliga rättigheter" 
både utomlands och i 
det egna landet samt att 
de har använt sin 
position i FN:s råd för 
mänskliga rättigheter 
för att i själva verket 
blockera att rättvisa 
skipas när det gäller 
möjliga krigsbrott.” 

Ordval: ”krigsbrot
t”, ”kränkningar”,
 ”mänskliga 
rättigheter”, ”rättv
isa”. 
 
Argument: 
Saudiarabien 
bryter mot 
mänskliga 
rättigheter och 
begår krigsbrott. 
De borde därför 
inte få sitta i FN:s 
råd för mänskliga 
rättigheter. 

Orsak: 
Saudiarabien 
sitter i FN:s råd 
för mänskliga 
rättigheter.  
 
Konsekvens: 
blockeras att 
rättvisa skipas 
när det kommer 
till krigsbrott.  

” Organisationerna 
kräver att Saudiarabien 
blir av med sina 
rättigheter som medlem 
av FN:s råd för 
mänskliga rättigheter 
(UNHRC) fram tills dess 
att landet upphör med de 
olagliga attackerna i 
Jemen, som utförs av den 
militära koalition som 
Saudiarabien leder, och 
fram tills dess att dessa 
attacker har blivit 
trovärdigt och opartiskt 
utredda.” 

Exempel: 
Saudiarabien 
begår olagliga 
attacker i Jemen.  

Orsak: 
Saudiarabien 
attackerar mål i 
Jemen.  
 
Konsekvenser: 
ett land som 
begår brott sitter 
nu i FN:s råd 
för mänskliga 
rättigheter.  
 
 

” - Trovärdigheten för 
FN:s råd för mänskliga 
rättigheter står på spel. 
Sedan Saudiarabien gått 
med i rådet har landets 
extrema brott mot 
mänskliga rättigheter 
inom landet fortsatt att 
försämras avsevärt, och 
koalitionen som landet 
leder har olagligen dödat 
och skadat tusentals 
civila i konflikten i 
Jemen.” 

Ordval: ”trovärdi
ghet”, ”försämras
”, ”olagligen”, ”d
ödat”.  
 
Argument: 
Saudiarabien 
borde uteslutas ur 
rådet eftersom de 
begår brott och 
situationen blir 
bara värre.  

Orsak: 
Saudiarabien 
blir bara värre.  
 
Konsekvenser: 
ett land som 
begår brott sitter 
nu i FN:s råd 
för mänskliga 
rättigheter.  
 

” Huvudallierade med Exempel: USA Orsak: Allians 
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Saudiarabien, bland dem 
USA och Storbritannien, 
har misslyckats med 
stoppa överföringar av 
vapen som används i 
Jemen, trots ökande 
bevis på krigsbrott.” 

och 
Storbritannien 
som allierade.  
Argument: trots 
allians har inte 
problem gått att 
lösa.  

med 
Storbritannien 
och USA där de 
har misslyckats.  
 
Konsekvens: 
situationen har 
inte blivit 
bättre. 

” -Vad som är verkligt 
chockerande är den 
öronbedövande tystnaden 
från det internationella 
samfundet, gång på gång 
har man avstått från att 
pressa Saudiarabien och 
istället satt 
affärsrelationer, vapen 
och handelsavtal före 
mänskliga rättigheter - 
trots att kungadömet har 
begått och begår grova 
och systematiska 
kränkningar under total 
straffrihet, säger Richard 
Bennett.” 

Ordval: ”chockera
nde”, ”öronbedöv
ande tystnad”.  
 
 

Orsak: 
Internationella 
samfundet bryr 
sig mer om 
ekonomi är 
mänskliga 
rättigheter.  
 
Konsekvens: 
rättvisa skipas 
inte.  
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URL Source text Frame device Reasoning 
device 

https://web-retriever-
info-
com.proxy.lnu.se/servic
es/archive/displayDocu
ment?documentId=050
909201210038611140
&serviceId=2 

” Ikea raderade 
kvinnor från sina 
kataloger i 
Saudiarabien. Nu 
läxas de upp för sin 
kvinnosyn - av 
Saudiarabien. - Det 
här reflekterar deras 
egna värderingar, 
säger Saudiarabiens 
ambassadattaché 
Taher Khoja.” 

Ordval: Kvinnosyn. 
Värderingar.  

Exempel: Ikea 
raderade kvinnor 
från sina kataloger 
i Saudiarabien.  
 
[…] för sin 
kvinnosyn – av 
Saudiarabien.  

Orsak: Ikea 
raderade kvinnor 
från sin reklam i 
Saudiarabien.  

Konsekvens: 
Landet som 
förknippas med 
dålig kvinnosyn, 
Saudiarabien, 
kritiserar Ikeas 
värderingar och 
kvinnosyn.  

 ”- Aldrig. Varken 
saudiarabiska 
myndigheter eller 
ägaren av Ikeas 
varuhus i 
Saudiarabien krävde 
att kvinnor skulle 
raderas från 
katalogen. Många 
reklamkataloger i 
Saudiarabien 
innehåller kvinnor, 
så vi förstår inte 
varför Ikea tagit bort 
bilder på kvinnor, 
säger Khoja.” 
 

Ordval: Aldrig. 
Saudiarabiska 
myndigheter. 
Krävde. Raderas.  

Exempel: Många 
kataloger 
innehåller kvinnor.  

Orsak: Ingen 
saudier krävde 
borttagandet av 
kvinnor. 

Konsekvens: 
Saudiarabien är 
oförstående till 
att Ikea antog att 
Saudiarabien 
ville detta.  

 På ambassaden i 
Stockholm befarar 
man nu att Ikea har 
skadat Saudiarabiens 
anseende.  
- Ja. Den som tog 
beslutet, den som 
gav ut katalogen, 
måste ha missförstått 
situationen i 
Saudiarabien. Jag vet 
inte hur det kommer 
att påverka bilden av 
Saudiarabien, men 
jag vet att det inte 
stämmer med 
verkligheten. Vi kan 
visa upp många 

Ordval: Befarar. 
Skadat. Anseende. 
Missförstått. 
Verkligheten. 
Bilden av 
Saudiarabien.  

Exempel: Saudi 
Airlines har bilder 
på flygvärdinnor.  

Orsak: Ikea har 
raderat kvinnor i 
sin reklam i 
Saudiarabien.  

Konsekvens: 
Saudiarabiens 
svenska 
ambassad 
befarar att detta 
ger Saudiarabien 
anseendet av att 
ha en dålig 
kvinnosyn.  
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reklamkataloger med 
kvinnor. Saudi 
Airlines har till 
exempel bilder på 
sina flygvärdinnor i 
reklam.  
 

 Är det en bra dag 
för Ikea när 
attachén från ett 
land som 
Saudiarabien 
tillrättavisar 
företaget när det 
gäller deras 
kvinnosyn?  
- Nej, det här får vi 
gå till grunden med. 
Antingen missförstår 
vi varandra eller så 
har vederbörande 
inte tillräcklig insikt 
eller så har vi inte 
varit tillräckligt 
starka i att sprida 
våra värderingar och 
det vi står för, till 
exempel att inte 
diskriminera. Att 
vara ödmjuka. Att 
respektera. Det här 
är ett dåligt exempel. 
Vi gick för långt. Jag 
tror det var 
välmening, men blev 
fel. 	

 

Ordval: 
Tillrättavisar. 
Kvinnosyn. 
Missförstår. 
Värderingar. 
Ödmjuka. Inte 
diskriminera. 
Välmening, men 
blev fel.  

Exempel: Ett land 
som Saudiarabien. 

Orsak: Ett 
missförstånd 
eller brist på 
insikt ledde till 
att Ikea raderade 
kvinnorna från 
sina kataloger.  

 

Konsekvens: 
Landet som 
förknippas med 
dålig kvinnosyn, 
Saudiarabien, 
kritiserar Ikeas 
värderingar och 
kvinnosyn. 

 Bild: Ett 
fotomontage med 
Ingvar Kamprad 
och ett lager på ett 
saudiskt Ikea-
varuhus.  

 Orsak: Ikea 
raderade kvinnor 
från sin reklam i 
Saudiarabien.  

Konsekvens: 
Saudiarabien 
kritiserar Ikeas 
värderingar och 
kvinnosyn.  
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URL  Source text Frame device Reasoning device 
https://web-
retriever-info-
com.proxy.lnu.s
e/services/archi
ve/displayDocu
ment?document
Id=0508062013
10253b36c51cf
95a218178d564
9d216181a1&se
rviceId=2 

”Kvinnor i Saudiarabien 
uppmanas att sätta sig 
bakom ratten och ge sig 
ut på vägarna. Men 
lördagens inslag i 
kampanjen mot förbudet 
för kvinnor att köra bil 
ses inte med blida ögon 
av kungadömets 
myndigheter, som varnar 
för repressalier.” 
 

Ordval: 
Kampanjen. 
Förbudet. Varnar. 
Kungadömet. 
Repressalier.  
 
 

Orsak: Kvinnor 
protesterar mot 
förbudet för 
kvinnor att köra 
bil.  
 
Konsekvens: Det 
bakåtsträvande, 
kvinnoförtryckand
e kungadömet vill 
förhindra att 
förändring sker.  

 ”En av aktivisterna har 
till och med blivit 
direktkontaktad. Han sade 
att han ringde för prins 
Muhammad bin Nayifs 
räkning och att varken jag 
eller någon annan kvinna 
ska köra på lördag. Om vi 
blir påkomna kommer vi 
att straffas, säger kvinnan, 
som inte vill bli 
omnämnd med namn, till 
Reuters.” 

 

Ordval: 
Aktivisterna. 
Prins. Kvinna. 
Påkomna. Straffas.  
 
Exempel: […] 
varken jag eller 
någon annan 
kvinna ska köra på 
lördag.  

Orsak: Det 
bakåtsträvande, 
kvinnoförtryckand
e kungadömet vill 
förhindra att 
förändring sker. 
 
Konsekvens: En av 
kvinnorna blev 
indirekt kontaktad 
av kungadömet 
som hotade med 
straff.  

 ”Prinsen är 
inrikesminister i 
kungadömet, där kvinnor 
måste skyla sig från topp 
till tå och ha tillåtelse från 
en man för att få arbeta, 
resa eller gifta sig.” 

Ordval: Prinsen. 
Kungadömet.  
 
Exempel: Kvinnor 
måste skyla sig. 
[…] ha tillåtelse 
från en man för att 
få arbeta, resa eller 
gifta sig.  

Orsak: Landet är 
en totalitär 
monarki.  
 
Konsekvens: 
Kvinnor lever utan 
frihet under 
förmyndarskap.  

 ”De kvinnor som kört bil 
de senaste veckorna har 
till största del inte 
stoppats och den mäktiga 
sedlighetspolisens chef 
har öppet invänt mot 
förbudet.” 

Ordval: Kvinnor. 
Kört bil. Inte 
stoppats. Mäktiga 
sedlighetspolisen. 
Invänt. Förbudet.  
 
Exempel. Kvinnor 
som kört bil har 
inte stoppats. 
Sedlighetens chef 
har öppet invänt 
mot förbudet.  

Orsak: Kvinnor har 
kört bil.  
 
Konsekvens: Inte 
bara kvinnor har 
uttryckt stöd för 
kvinnorna och 
invändningar mot 
förbudet.  
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 ”Men frågan om kvinnors 
bilkörning återspeglar 
hela problemet med 
mänskliga rättigheter och 
har blivit en symbolfråga, 
säger Khalaf.” 
 

Ordval: 
Återspeglar. 
Problemet. 
Mänskliga 
rättigheter.  
Symbolfråga.  
 

Orsak: 
Kungadömet 
inskränker på 
mänskliga 
rättigheter även i 
andra områden. 
 
Konsekvens: 
Debatten kring 
kvinnors 
bilkörning har 
blivit en 
symbolfråga.  

 Regimen vill visa att den 
ser mycket allvarligt på 
saken. Den vill inte att 
någon oavsett 
samhällsställning ska 
trotsa lagar och regler 
som kungafamiljen sätter 
upp.  

Eftergifter skulle kunna 
uppmuntra andra grupper 
som kräver demokrati och 
en annan fördelning av 
landets oljeresurser. 

 

Ordval: Regimen. 
Allvarligt. Trotsa 
lagar. 
Kungafamiljen.  
 
Exempel: […] 
skulle kunna 
uppmuntra andra 
grupper som 
kräver demokrati 
och en annan 
fördelning av 
landets 
oljeresurser.  

Orsak: 
Kungadömet vill 
bibehålla sin makt 
och sina intressen.  
 
Konsekvens: 
Kvinnor som 
bryter mot 
bilkörningslagen 
straffas för att inte 
uppmuntra andra 
att ställa krav.  
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Bilaga F. Tidningar och nyhetsbyråer4  
 
Storstadspress (1), (Aftonbladet + bilagor, City Malmö, Cityliv, CityMagasin, Dagens 

Nyheter + bilagor, Djungeltrumman, ETC Göteborg, ETC Malmö, ETC Stockholm, 

Expressen + bilagor, GT, Göteborgs Posten, Hallå Malmö, Kvällsposten, Metro 

Göteborg, Metro Riks, Metro Skåne, Metro Stockholm, Metro Värmland, Metro + 

bilagor, PunktSE Göteborg, PunktSE Stockholm, PunktSE Malmö, ST-journalen, 

Stockholm City, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan).  

 

Prioriterad landsortspress (2), (18 minuter, Avesta tidning, Barometern, Borås 

Tidning, Bygden Mellan Städerna, Bärgslagsbladet/Arboga Tidning, Dagbladet 

Sundsvall, Dala-Demokraten + bilagor, Emmaboda Tidning, Eskilstuna-Kuriren, 

Fagersta-Posten, Falu Kuriren, Folkbladet, Folket, Företag Nordsverige, Gotlands 

Allehanda, Gotlands Tidningar, Hallands Affärer, Hallands Nyheter, Hallandsposten, 

Helsingborgs Dagblad, Jönköpings-Posten, KalmarPosten, Katrineholms-Kuriren, 

Kristianstadsbladet, Landskrona Posten, Linköpings-Posten, Länstidningen Södertälje, 

Länstidningen Östersund, Mitt Gävle, Nerikes Allehanda, Nordvästra Skånes Tidningar, 

Norran, Norrbottens-Kuriren, Norrköpings Tidningar, Norrländska Socialdemokraten, 

Norrtälje Tidning, Nyheterna Östra Småland, Nynäshamns-Posten, Oskarshamns-

Tidningen, Piteå-Tidningen, Pralin, Sala Allehanda, Skånska Dagbladet, Smålands 

Näringsliv, Smålandsposten, Sundsvalls Tidning, Sydöstran, Södermanlands Nyheter, 

Södertäljeposten, Tidningen Härjedalen, Tidningen Ångermanland, Trelleborgs 

Allehanda, Uppsala Nya Tidning, Vestmanlands Läns Tidning, Värmlands Folkblad, 

Västerbottens-Kuriren, Ystads Allehanda, Ölandsbladet, Örnsköldsviks Allehanda, 

Östergötlands Näringsliv, Östersunds-Posten, Östgöta Correspondenten, Östra 

Småland). 

 

Nyhetsbyrå (3), (TT Nyhetsbyrån – Sprektra, TT – Nyhetsbyrån, Nyhetsbyrån Direkt, 

Pressens Mediaservice, Ticker).  

 

                                                
4I urvalet av tidningar och nyhetsbyråer inkluderades samtliga tidningar och nyhetsbyråer som i 
mediearkivet Retriever kategoriserades inom de respektive kategorierna. Om samtliga av de ovan nämnda 
tidningarna och nyhetsbyråerna i slutändan representerades i vår studies empiriska material fastställdes ej. 
Urvalet av tidningar och nyhetsbyråer gjordes den 12 december 2016. 


