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Abstract  
Our purpose with the study was to examine how the third world was represented in the 
Swedish newspaper Dagens Nyheter during 2008. We based our study on three research 
questions: How often is Dagens Nyheter reporting about the third world compared to the rest 
of the world, which subjects dominate the news from the third world compared with the news 
from the rest of the world, and at last, which countries dominate Dagens Nyheter´s reporting 
from the third world? To find out the answers, we made both a quantitative content analysis 
of the texts and a qualitative analysis of the pictures and the texts. For the quantitative 
analysis we used eleven weeks, one week from every month, between January to November 
2008. When we made the qualitative analysis we used six articles and applied semiotic 
analysis and discourse analysis, on both the pictures and the texts. The theories we used were 
postcolonial theory, discourse theory and theories about news values. 
 
We found that news from the rest of the world is more common in Dagens Nyheter than news 
from the third world. The most frequent country from the third world was China, followed by 
Kenya, Pakistan, Georgia, Myanmar and Zimbabwe. The most common subjects were war, 
terrorism and war crimes, followed by domestic- and foreign politics. When we compared the 
articles from the third world with the articles from the rest of the world, we found that it was 
twice as common that the articles from the third world were about war, terrorism and war 
crimes. From the rest of the world domestic politics dominated the reporting, followed by 
election/election campaigns and foreign politics.  
 
When we made the qualitative analysis we found that the Dagens Nyheter writes more often 
about the people from the third world in conventionalized way, with few characters, which 
we also saw in the pictures. The pictures also show men and women in different ways and 
give the image of differences between people in the third world and people in the rest of the 
world. We also found that just 56 of 134 countries, who we count to the third world, were 
represented in Dagens Nyheter during the weeks that we have studied.  
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1. Inledning  
Varje dag möts vi av stora flöden av nyheter. En stor del av dessa är utrikesnyheter. En tanke 

som har slagit oss är att tredje världen många gånger försvinner bakom all bevakning av 

länderna i väst. Ett exempel är från Dagens Nyheter den 12 juli 2008. En av de större 

artiklarna på Dagens Nyheters utrikessidor handlar den dagen om att de ökade oljepriserna 

har fått allt fler amerikaner att åka kollektivt. Det har i sin tur synliggjort bristerna i USA:s 

kollektivtrafik, som inte är byggd för en sådan anstormning (Pehrson, 2008). Samma dag kan 

man också läsa en notis med rubriken "USA dödade 64 civila i Afghanistan". Attacken var 

riktad mot misstänkta talibankrigare, men i stället dödades 64 civila människor, däribland 

kvinnor, barn, läkare, barnmorskor och en brud på väg till sitt bröllop (TT-AFP, 2008). Med 

detta som exempel väcks våra tankar och vi ställer oss frågan om nyheten att USA:s 

kollektivtrafik är bristfällig är en större nyhet än att 64 människor har mist sina liv? 

Eller hade det sett annorlunda ut om nyheterna kastades om, att 64 människor hade dött i 

USA och att problemet med den överbelastade kollektivtrafiken berörde Afghanistan?   

   
Svensk press är med några få och tillfälliga undantag inte berömd för sin goda 

bevakning av tredje världen. (Bibin, 1990, s. 21)   

 

Det som författaren Tomas Bibin skriver har också väckt våra tankar och fått oss nyfikna på 

hur bevakningen av tredje världen egentligen ser ut i Dagens Nyheter. Är svensk press dålig 

på att bevaka det som händer i tredje världen?  

   

1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med vår studie är att undersöka hur tredje världen framställs i Dagens Nyheter och 

även göra några jämförelser med hur de rapporterar från resten av världen. Vår förförståelse 

är att tredje världen endast förekommer i medier när det gäller exempelvis krig, 

naturkatastrofer och svält. Dessa frågor är självklart viktiga att ta upp i medierna, men vi tror 

att dessa ämnen dominerar bevakningen enligt nyhetsvärderingsprincipen och nyheters fokus 

på bland annat negativa nyheter (Galtung & Ruge, 1970). Vi vill undersöka det och se om vår 

förförståelse stämmer när det gäller Sveriges största dagstidning, Dagens Nyheter. Vi anser 

att det är viktigt för oss som journalister att reflektera över vilka frågor som kommer med i 

medierna och vi vill studera det här området för att få mer kunskap om hur tredje världen 

representeras, i det här fallet i Dagens Nyheter. Målet är att dra lärdom av vår undersökning 

och möjligen kunna utöva våra kunskaper när vi väl kommer ut som färdiga journalister.  
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Våra frågeställningar är:   

• Hur ofta förekommer nyhetsartiklar om tredje världen i Dagens Nyheter i jämförelse 

med resten av världen?  

– Vilka länder i tredje världen förekommer oftast i Dagens Nyheter?  

 

• Vilka är de vanligast förekommande ämnena i Dagens Nyheters rapportering från 

tredje världen i jämförelse med resten av världen?  

– Vilka ämnen dominerar Dagens Nyheters rapportering från tredje världen?  

– Vilka ämnen dominerar Dagens Nyheters rapportering från resten av världen?  

 

• Hur framställs tredje världen i Dagens Nyheter i artiklar om krig och terrorism?  

 

1.2 Avgränsning  
Att vi avgränsat oss till att studera hur Dagens Nyheters bevakning av tredje världen ser ut, 

beror på att Dagens Nyheter är den ledande och största morgontidningen i Sverige. Vi har 

valt att avgränsa oss till att enbart studera utrikesmaterialet som finns på sidorna ”Världen” i 

Dagens Nyheter, vilket är tidningens utrikessidor. I undersökningen kommer vi inte att ta 

med artiklar som heter "Fråga våra korrespondenter", där läsare har fått ställa frågor till 

tidningens korrespondenter. Utrikesjournalistik förekommer även på andra sidor i Dagens 

Nyheter, men de ingår inte i vår undersökning. Vi kommer heller inte att titta på 

utrikesnyheter som ibland finns med i speciella bilagor.  

 

När vi kategoriserade länderna i tredje världen utgick vi från en lista över utvecklingsländer 

som vi hittade på webbsidan global.finland.fi, som är en webbplats om utvecklingsfrågor. 

Ansvarig utgivare för sidan är Utrikesministeriet i Finland (http://global.finland.fi, 2008-12-

14). Vi använde listan som utgångspunkt men tog bort länderna som ligger i Europa. När vi 

valde bort dessa utgick vi från det vi skriver om tredje världen och utvecklingsländer i 

bakgrundsavsnittet. Enligt nationalencyklopedin (Ne.se, 2008ab) räknas länder i Afrika, 

Asien och Latinamerika som utvecklingsländer. Länder i Europa räknas alltså inte med och 

därför tog vi bort Kroatien, Serbien, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, 

Makedonien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland från listan (lista över de länder vi 

definierar som tredje världen finns i bilaga 2).  



 7

Syftet med undersökningen är inte att jämföra den bild som Dagens Nyheter ger av tredje 

världen med hur verkligheten ser ut i dessa länder. Utan vi ska studera vilken bild vi får 

genom tidningens rapportering för att sedan kunna resonera kring vilka föreställningar om 

”verkligheten” som ges till läsaren.  
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2. Bakgrund  
Här tar vi upp bakgrundsinformation om tredje världen och klargör vad som hände när 

länderna i tredje världen krävde en ny informationsordning under 70-talet. Vi presenterar 

också fakta om Dagens Nyheter som är den tidning vi avser att undersöka.  

 

2.1 Tredje världen  
Begreppet tredje världen uppstod under kalla kriget, på 1950-talet. Då användes ordet som en 

benämning för de neutrala länder som stod utanför maktblocken. Till dessa länder hörde 

bland andra Sverige, Indien och Jugoslavien. Den första världen var den västerländska, 

"demokratiska", och den andra världen var den "kommunistiska". På senare tid fick begreppet 

tredje världen en mer ekonomisk innebörd och kom att beteckna de länder som höll på att 

utvecklas till att bli en del av antingen första eller andra världen. När man i dagsläget talar 

om tredje världen menar man i allmänhet de länder som utvecklas ekonomiskt (Ne.se, 

2008a). För länderna i tredje världen används också uttrycket utvecklingsländer, främst 

syftande på länder i Afrika, Asien och Latinamerika. De ses som underutvecklade när det 

gäller ekonomin och har stora klyftor mellan rika och fattiga (Ne.se, 2008b). Under avsnittet 

1.2 i uppsatsens inledning har vi en förklaring för vilka länder och regioner som vi definierar 

som tredje världen (se även bilaga 2). 

 

2.2 Tredje världen i medier  
Thomas Hammarberg, journalist och numera Europarådets kommissarie för mänskliga 

rättigheter, skriver i Massmedia och vår bild av världen (1981) att nyhetsbyråerna lägger den 

största vikten på bevakningen av den första världen, det vill säga USA och Västeuropa. 

Enligt Hammarberg beror det på att dessa länder är kulturellt nära länderna där 

nyhetsbyråerna verkar, men också på att det är svårare för journalister att verka utanför den så 

kallade västvärlden. Arbetet där kan också bli dyrare. Han menar samtidigt att vår världsbild 

påverkas av att många korrespondenter jobbar i de stora städerna. Det hotar att snedvrida 

rapporteringen från tredje världen. Den största delen av befolkningen bor inte i städerna, utan 

på landsbygden (ibid).    

 

2.2.1 Mediernas bild av tredje världen   

Stig Arne Nohrstedt, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro 

universitet, skriver i sin doktorsavhandling Tredje världen i nyheterna (1986) att medierna i 
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väst har fått stereotypa föreställningar om afrikaner och hur förhållandena i afrikanska länder 

ser ut. Bilden som medierna ger är en produkt av västerländsk självförståelse. Den afrikanska 

kulturen har fungerat som motbild till den västerländska kulturen: 
 

Det är således rimligt att anta att kolonialtidens tankemönster fortfarande påverkar 

västvärldens allmänna bild av Afrika och även får konsekvenser för utformningen 

av nyheterna från denna del av världen. (Nohrstedt, 1986, s. 57)    

 

Hammarberg (1981) menar att länder i tredje världen uppmärksammas när situationen är som 

mest kritisk eller dramatisk. När det lugnar ner sig på en plats förflyttas uppmärksamheten till 

ett område där det då är mer dramatiskt laddat. Ibland sker det redan innan ett avgörande har 

kommit på den tidigare bevakade platsen. Hammarberg hävdar att utrikesrapporteringen 

präglas av avbrutna rapporter och brister i uppföljningar, men att krig och politiskt våld får 

stort utrymme i medierna. Detta i kombination med ett förflyttande mellan länder ger en bild 

av ständiga krigsutbrott. Betoningen av de dramatiska händelserna i andra delar av världen 

kan enligt Hammarberg bygga upp en felaktig bild. Etiopien är inte bara krig, och Sydafrika 

var inte bara rasism.   

     

Föreningen för utvecklingsjournalistik och Nödvändiga Nyheter har gjort ett analysprojekt, 

Tredje världen i tolv dagstidningar (1990), där forskare och journalister under tolv månader 

analyserade tidningsmaterial i tolv dagstidningar. Syftet var att se vilken bild dessa tidningar 

gav av tredje världen. Björn Hettne, ekonomihistoriker och fredsforskare, skriver i bokens 

förord att det med tanke på tidningars resurser är otänkbart att ha en heltäckande och 

kontinuerlig bevakning av dessa världsdelar (Hettne, 1990): 

   
Nyhetsförmedlingen från tredje världen har länge varit ett journalistikens 

problembarn. Skälen är flera. Som bevakningsområde är Afrika, Asien och 

Latinamerika tillsammans naturligtvis oerhört omfattande och komplext. (Hettne, 

1990, s.1).  

  

 
2.3 En ny informationsordning  

Under 1970-talet kom kritik från länder i tredje världen angående de internationella 

nyhetsbyråernas bevakning, en bevakning som mestadels var inriktad på den amerikanska 

marknaden. Länderna ställde krav på en ny internationell informations- och 
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kommunikationsordning, New World Information and Communication Order, som i större 

utsträckning skulle spegla hur det ser ut i tredje världens länder (Hettne, 1990). Kritik 

riktades mot informationens innehåll och mot strukturen i nyhetsförmedlingen (Hammarberg, 

1981). 

 

David Isaksson, journalist och författare till ett flertal böcker med inriktning på globala 

frågor, skriver i Journalistens guide till tredje världen (1992) att de alliansfria länderna i 

tredje världen var kritiska. De ansåg att nyhetsrapporteringen fokuserade på främst svält, 

katastrofer, krig och konflikter. De västliga länderna kritiserades för att rapportera alltför lite 

från tredje världen. Hammarberg (1981) menar att det var många länder som nästan helt 

ignorerades. Urvalet av nyheter var snedvridet och de dramatiska, emotionella händelserna 

dominerade nyhetsflödet. Kupper och jordbävningar bevakades, men inte ekonomiska 

framsteg. Håkan Hvitfeldt (1990) skriver att den bild som gavs av tredje världen vid den här 

tidpunkten var otillräcklig, osaklig och ideologiskt färgad och att den information som gavs 

snarare skapade fördomar än förståelse. Kravet på en ny informationsordning presenterades 

första gången vid UNESCO:s generalkonferens i Nariobi 1976 (Isaksson, 1992). UNESCO 

står för United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization och är en FN-

organisation som arbetar för ett samarbete mellan länderna inom utbildning, vetenskap, kultur 

och kommunikation/information (www.unesco-sweden.org 2008-11-19). På 

generalkonferensen i Nariobi 1976 tillsattes den så kallade MacBride-kommissionen för att 

analysera kommunikations- och informationsproblemen i världen. Fyra år senare lade 

kommissionen fram sin slutrapport. I den fastställdes att det fanns en obalans i nyhets- och 

informationsflödet i världen. Den konstaterade bland annat att nyhetsbyråerna med 

huvudkontor i västvärlden ger mer utrymme åt nyheter från industriländer än från 

utvecklingsländer (Isaksson, 1992). 

 

Ett försök att skapa egna nyhetsbyråer gjordes av länderna i tredje världen. Tanken var att de 

industrialiserade delarna av världen skulle få en mer realistisk bild av vilka händelser och 

förhållanden som utspelades i tredje världen. De egna journalisterna, som ofta inte var 

fria, skulle rapportera och därmed leverera en mer sanningsenlig bild. Men konkurrensen 

med de stora och etablerade nyhetsbyråerna blev för omfattande och de nya nyhetsbyråerna i 

tredje världen fick en mycket begränsad betydelse för det internationella nyhetsflödet 

(Hettne, 1990). MacBride-kommissionen lade 1980 fram 82 punkter om hur det rådande 

kommunikationssystemet skulle förändras. USA reagerade starkt mot förslagen och 
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meddelade 1983/84 sin avsikt att lämna UNESCO, vilket även Storbritannien gjorde ett år 

senare. Storbritannien återvände sedan till UNESCO 1997 och fem år senare även USA. 

Samtidigt som USA lämnade UNESCO menade många i västvärlden att bristerna, när det 

gällde rapporteringen från tredje världen, berodde på att journalisterna hade för lite frihet i 

vissa av länderna (Nohrstedt, 1986). Frågan om en ny informationsordning försvann från 

UNESCO:s dagordning 1989 (Isaksson, 1992).  

 

2.4 Dagens Nyheter  
Dagens Nyheter ingår i Bonnierkoncernen och tidningens första nummer kom ut den 23 

december 1864 (dn.se, 2008-11-13a). Tidningen betecknar sig som oberoende och står fri 

från partier, organisationer och ekonomiska maktsfärer. Dess politiska hållning är liberal 

(dn.se, 2008-11-13b). Dagen Nyheter är Sveriges största morgontidning och den uppskattas 

ha 858 000 läsare varje dag. Under 2007 hade tidningen en upplaga på 344 200 exemplar per 

utgivningsdag. Förutom papperstidningen finns Dagens Nyheter även på Internet. Tidningen 

har cirka 580 anställda. Den har korrespondenter i Malmö/Köpenhamn samt medarbetare i 

Helsingfors, Moskva, Berlin, Bryssel, London, Peking, Jerusalem, Johannesburg, Buenos 

Aires, New York och Washington. Tidningen har även Stockholmsbaserade korrespondenter 

som bevakar Balkan, Mellanöstern och Östeuropa (dn.se, 2008-11-13a). 
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3. Tidigare forskning 
Här tar vi upp tidigare forskning som är relevant för vår undersökning. I resultatkapitlet 

kommer vi att koppla den tidigare forskningen till vårt resultat.  

 

3.1 Utlandsbilden i landsortspressen 

Tidigare forskning inom området för utrikesjournalistik och hur utlandsbilden ser ut i olika 

tidningar, har publicerats av bland annat Ulf Wallin som är universitetslektor på institutionen 

för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet. Wallins 

forskningsrapport Utlandsbilden i landsortspressen, före under och efter kampen mellan TT 

och FLT (2003) är en studie där han har undersökt hur utlandsbilden såg ut i sex svenska 

landsorttidningar år 2000 i jämförelse med 1985. Vid sin undersökning använde sig Wallin 

av kvantitativ innehållsanalys. Det kommer även vi att göra och vi ska utgå från hans 

variabler och dess beskrivningar för olika ämnesområden när vi kodar våra texter. 

 

Wallin fann bland annat att utrikesmaterialet, både 1985 och 2000, dominerades av vad som 

skedde i Västeuropa och Nordamerika. USA, Danmark och Ryssland var de länder som 

förekom mest år 2000, jämfört med 1985 då Sydafrika, näst efter USA, var det vanligaste 

utomeuropeiska landet i utrikesmaterialet. När Wallin undersökte hur ofta olika världsdelar 

förekom, fann han att rapporteringen från Afrika minskade kraftigast fram till år 2000. Då var 

nämligen Afrika, Latinamerika och Oceanien de världsdelar som var minst representerade i 

tidningarna. Därmed blev tredje världen mindre synlig i jämförelse med 1985 (Wallin, 2003). 

En orsak till minskningen tror Wallin var apartheidpolitiken som tidigare, under mitten av 

1980-talet, väckt stor uppmärksamhet då dagliga strider ägde rum i Sydafrika. 

 

Wallin fann däremot att rapporteringen från bland annat Sri Lanka och Afghanistan ökade 

fram till år 2000, där den gemensamma nämnaren för dessa länder var att det förekom strider. 

Undersökningen visar också att det fanns skillnader mellan hur olika områden i världen 

avbildades i tidningarna. Mellanöstern gavs den ensidigaste rapporteringen där 

utrikesmaterialet mest handlade om stridigheter och ofta förekom krigsskådeplatser i Israel. 

Rapporteringen från Afrika präglades vid båda tidpunkterna mest av krig, stridigheter och 

terrorism, följt av naturkatastrofer. Likaså bilden av Asien. Rapporteringen från Oceanien 

kretsade mycket kring naturkatastrofer och olyckor, samt brott och straff. Till skillnad från 

dessa regioner präglades bilden av Norden, övriga Västeuropa och USA av kategorierna 



 13

näringsliv/ekonomi samt kultur och nöje. Från dessa delar av världen förekom ingen 

rapportering om krig/konflikter/terrorism (ibid). 

 

3.2 Frågan om en ny internationell informationsordning 

Ulla Carlsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, redovisar i sin 

doktorsavhandling Frågan om en ny internationell informationsordning - en studie i 

internationell mediepolitik en analys av frågan om den nya informationsordningens uppgång 

och fall. I sin studie har hon bland annat undersökt hur de fem största nyhetsbyråerna på 

1970-talet, AFP, AP, Reuters, UPI och TASS, bevakade tredje världen under 1970-talet då 

kraven på en ny internationell informationsordning ställdes. Carlsson fann att 

nyhetsbevakningen var väldigt koncentrerad till vissa centra och att det fanns många vita 

fläckar i bevakningen. Denna snedvridna bevakning menar hon berodde på politiska, 

ekonomiska och tekniska orsaker: 

 
Ett påtagligt skäl var att journalisternas frihet att arbeta var begränsad i många 

länder. De var av politiska eller andra hänsyn förbjudna att rapportera från området. 

(Carlsson, 1998, s.73) 
 

Nyhetsbyråernas bristande intresse för u-länderna var också en orsakande faktor till den 

smala bevakningen av tredje världen. Nyhetsbyråerna tyckte att det var för kostsamt att 

bevaka länder där det var alltför lite som hände (Carlsson, 1998). 

 

3.3 Tredje världen i nyheterna 

Stig Arne Nohrstedt, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro 

universitet, studerade i sin doktorsavhandling Tredje världen i nyheterna (1986) hur 13 

utländska tidningar rapporterade från inbördeskriget i Nigeria 1967-1970. Nohrstedt gjorde 

en kvantitativ undersökning där han bland annat tittade på vilken artikeltyp som var vanligast 

vid rapporteringen. Han ställde bland annat frågan: "Är bilden av konflikter i tredje världen 

präglad av västerländsk kolonialideologi?” Nohrstedt kom fram till att samtliga västtidningar, 

förutom vissa avvikelser i de brittiska tidningarna, gav en bild av att inbördeskriget i Nigeria 

bar tydliga spår av den koloniala synen på Afrika. Tidningarna beskrev kriget som en 

stamkonflikt som var grundad på kulturella skillnader och uråldrig fiendskap.  

Sammanfattningsvis menar Nohrstedt att de koloniala föreställningarna har präglat den 

västerländska bilden av konflikten i Nigeria. Hans studie visar också att bevakningen av 
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kriget fokuserade på egenskaper som skiljer det afrikanska samhället från det västerländska. 

Det fanns återkommande inslag i artiklarna som han ansåg kunde ses som stereotypa bilder 

av det primitiva Afrika. Studien som var grundad på 13 tidningarna från olika delar av 

världen visade också att ju längre avståndet var mellan, i det här fallet Nigeria, och tidningens 

utgivningsland desto mer negativ var rapporteringen. 

 
3.4 Utrikesjournalistikens antropologi 
Anna Roosvall har i sin avhandling Utrikesjournalistikens antropologi (2005) undersökt 

representationer av nationalitet, etnicitet och kön på utrikessidorna i svenska tidningar. Hon 

har gjort tre nedslag i fem svenska morgontidningar och undersökt material från 1987, 1995 

och 2002. Vid varje nedslag har Västeuropa, USA, Mellanöstern, Nordafrika och före detta 

Sovjetunionen dominerat materialet.  

 

Roosvall (2005) kom fram till att världen är klassindelad på utrikessidorna. Vissa delar av 

världen ses enligt Roosvall som finare och viktigare än andra delar. Sverige utgör världens 

centrum. I epicentra finns Nordamerika/USA, Västeuropa, före detta Sovjetunionen, 

Mellanöstern och Nordafrika. Före detta Sovjetunionen, Mellanöstern och Nordafrika är 

viktiga, men inte för att de tillhör de finare delarna, utan för att de utgör ett hot. Enligt 

Roosvall räknas däremot Nordamerika/USA till de finare delarna av världen. Västeuropa 

framstår olika beroende på vilket land och kön som skildras, men framställs ändå alltid som 

viktigt. Elithändelserapporter kopplas oftast till finare regioner som Nordamerika/USA. Hon 

menar att klassindelningen på utrikessidorna utgår från utrikeskorrespondenternas placering.  

Att Västeuropa och Nordamerika framställs som viktiga och fina kan bero på att de flesta 

nyhetsmakare befinner sig i de delarna av världen. Roosvall fann också att stormakters 

inbladning påverkar rapporteringen. Frekvent förekommer till exempel artiklar där USA är 

inblandad, just för att USA är ett viktigt och mäktigt land. Roosvall har också kommit fram 

till att rapportering från Västasien och Västafrika förekommer i princip bara när det har 

inträffat en kris. Hon menar att utrikesjournalistiken är ett nations- och skillnadsfixerat 

textsystem. När journalistiken beskriver ”de Andra” utgår den från vad som är ”normalt”. 

Utrikesjournalistiken är en antropologi som vill beskriva andra kulturer, påvisa att det är 

skillnad på folk och folk, samt förklara att dessa skillnader främst beror på nationalitet och 

etnicitet (ibid).  
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Roosvall (2005) studerade även bildnotiser på utrikessidorna. Hon kom fram till att män 

förekom oftare än kvinnor. Hennes studie visade också att i alla artiklar, utom en, 

representerades kvinnor som könsstereotyper. Detta uppstod genom personifiering eller 

genom att använda en patriarkal ordning. Hon ger exempel på en kvinna som på bild 

framställs som blivande maka och en annan som representeras som en skönhetsmiss. De 

tilldelas typiska kvinnliga roller. I sin bildnotisanalys fann hon också en skillnad mellan 

representationen av Afrika respektive Europa, nämligen att artiklarna om de afrikanska 

länderna var mer negativt inramade. Roosvall menar att orientalismen (se vidare om 

orientalism i teoriavsnittet 4.2.1) som idé framträder starkt i utrikesjournalistiken: 
 

[…] orientalismen kan ses som inbyggd i utrikesjournalistikens idé, där den främst 

genomsyrar representationer av orientaliska länder, men också väller över i 

representationer av andra delar av världen; det vill säga i alla de delar som framställs 

som mera de än vi. (Roosvall, 2005, s. 251) 

 

 

3.5 Kameran i krig 

Kari Andén-Papadopoulos, fil. doktor, har i sin avhandling Kameran i krig - den fotografiska 

iscensättningen av Vietnamkriget i svensk press (2000) studerat hur svensk press fotografiskt 

bevakade Vietnamnkriget under åren 1965-1972. Forskaren använde sig av tidningarna 

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet. Hennes syfte var att finna 

och tolka den bild som den svenska pressen gav av kriget. Hon fann bland annat att ”ju större 

dramatik, desto fler och större bilder och artiklar” (Andén-Papadopoulos, 2000, s.46). Den 

dominerande huvudaktören som framställdes i bilderna var USA, medan Nordvietnam 

framställdes som huvudmotståndare. De amerikanska soldaterna avbildades som 

huvudaktörer i de militära operationerna. När det gällde iscensättningen av krigets 

konsekvenser var det vanligare att mänskliga offer fanns med på bild än de materiella 

skadorna. Andén-Papadopoulos studie visade att nästan en fjärdedel av hela hennes totala 

material med 1 183 bilder hade mänskliga offer som motiv. Av dessa bilder visade 60 procent 

civila offer och 40 procent militära offer. Dagens Nyheter var den tidning som publicerade 

den procentuellt största andelen av just civila konsekvensbilder. Däremot publicerade DN 

totalt sett färre konsekvensbilder än de andra tidningarna:  
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Närbilder av människors sorg, smärta och rädsla har förmodligen mer än någon 

annan bildtyp förmågan att engagera betraktaren och väcka uppmärksamhet, vilket är 

en av nyhetsbildens viktigare funktioner på tidningssidan. (Andén-Papadopoulos, 

2000, s.58) 
 

Händelserna som avbildades under Vietnamkriget var sällsynta, men dramatiska och 

spektakulära. Med koppling till teorin kring nyhetsvärdering höjde det fotografiets 

nyhetsvärde, även om bildkvalitén var dålig. I jämförelse med den västerländska kulturen, 

som förknippas med framförallt makt och styrka, identifierades "de Andra" med död, smärta, 

svaghet, sårbarhet. De lever enkelt, är känslomässiga och har inskränkta traditioner. I sin 

studie fann Andén-Papadopoulos även att motiven i bilderna ofta sätts mot varandra. Hon ger 

exempel på att den manlige makthavaren ställs mot det kvinnliga offret där de svenska 

tidningarna framställer det kvinnliga könet som en stereotyp, ”det passiva österländska 

offret” (Andén-Papadopolus, 2000, s.116). I bilderna identifieras mannen med krigsutövande 

och politiskt ledarskap, mannen har makt. Kvinnan ses som maktlös, civil, anonym, saknar 

yrke och klass samt förknippas med moderskap. Mannen framställs som driftig med disciplin, 

mod och förnuft, medan kvinnan kopplas till passivitet, kaos, rädsla och känslor (ibid).  

 

3.6 Med avstamp i tidigare forskning 
Den tidigare forskning som vi har presenterat här ovan kommer vi att använda för att se om 

vi finner några likheter eller olikheter mellan vår studie och de tidigare undersökningarna. 

Eventuellt dra paralleller eller resonera kring hur vårt resultat skiljer sig från tidigare 

forskning. Med utgångspunkt från Wallin (2003), Nohrstedt (1968) och Roosvall (2005) tar 

vi fasta på begreppet om skillnaderna mellan bevakningen av tredje världen och resten av 

världen, hur ofta de båda förekommer och vilka ämnen som dominerar bevakningen från 

respektive del. Såsom Nohrstedt (1986) kommer vi även att undersöka om rapporteringen är 

präglad av västerländsk kolonialideologi. Carlsson (1998) fann i sin studie att rapporteringen 

från tredje världen är koncentrerad till vissa delar.  Det tar vi också fasta på, vilket är 

intressant att studera för att besvara vår fråga hur tredje världen framställs i Dagens Nyheter. 

Utifrån Andén- Papadopoulos (2000) studie kommer vi att dra paralleller med utgångspunkt i 

det hon fann när hon studerade den bildmässiga iscensättningen av Vietnamkriget, för att se 

om det finns likheter med hur Dagens Nyheter rapporterar om krig och terrorism i tredje 

världen.  Hennes resultat kommer vi även att ha i åtanke då vi analyserar texterna.  
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4. Teori 
I det här kapitlet ger vi en förklaring av de teorier vi använder i vår studie. Vi har valt att 

använda oss av tre teorier: nyhetsvärdering, postkolonial teori och diskursteori, vilka vi anser 

är relevanta att återkoppla till när vi analyserar vårt resultat.   

  

4.1 Nyhetsvärdering 

Vad som egentligen definieras som en nyhet har länge varit omdiskuterat. Nyhetsvärdering 

pågår ständigt och är avgörande för vad som blir en nyhet. En tidig studie inom 

nyhetsvärdering är Johan Galtungs och Mari Holmboe Ruges undersökning från 1965, The 

structure of foreign news. Studien har utgångspunkt i perceptionspsykologin och forskarna 

menar att av allt som händer ute i världen är det bara en liten bråkdel som uppfattas och blir 

nyheter i medierna. Galtung och Ruges studie handlar om nyhetsvärdering inom 

utrikesjournalistik och har resulterat i tolv nyhetsfaktorer med underfaktorer som de anser är 

avgörande för om en händelse blir en nyhet eller inte. De menar att sannolikheten för att en 

händelse ska bli en nyhet ökar ju mer händelsen uppfyller dessa kriterier:  

 

1. Frekvens: Olika händelser tar olika långt tid på sig för att utvecklas och få någon mening. 

Eftersom nyhetsmediers periodicitet eller frekvens är relativt kort så menar Galtung och Ruge 

att händelser som utspelar sig snabbt har större nyhetsvärde än händelser som utspelas 

långsamt. 

2. Tröskelvärde  

  – absolut intensitet  

  – ökad intensitet  

Här menar Galtung och Ruge att det finns en tröskel som avgör om medier över huvud taget 

kommer att rapportera om en händelse. De talar om absolut intensitet och ökad intensitet. 

Med det menar författarna att ju högre intensitet en händelse har första gången, desto mer 

måste händelsens intensitet öka för att samma händelse ska uppmärksammas igen.  

3. Tydlighet: Handlar om händelsens klarhet. Om en händelse är tydlig, klar och entydig är 

chansen större att den blir en nyhet. 

4. Meningsfullhet:  

 – Kulturell närhet 

 – Relevans  
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Händelsens kulturella närhet till publiken och händelsens relevans har betydelse för om en 

händelse blir till nyhet. Ju närmare kulturellt en händelse står läsaren, lyssnaren eller tittaren 

och ju mer relevant den är, desto större är chansen att medierna uppmärksammar den. 

 

5. Konsonans:  

 – Förutsägbarhet  

 – Efterfrågan  

Händelser som är väntade eller önskvärda, som medierna i förväg vet eller tror ska ske, har 

större chans att bli en nyhet .  

 

6. Det oväntade  

 – Det oförutsägbara  

 – Det sällsynta  

Händelser som sällan förekommer eller är oförutsebara är mer eftertraktade som nyheter.  

 

7. Kontinuitet: Med kontinuitet menar Galtung och Ruge att händelser som uppmärksammas 

som nyheter även i fortsättningen kommer att få en viss uppmärksamhet. 

 

8. Komposition: Valet av nyheter görs också med tanke på att få en balans i tidningen. 

Exempelvis kan en mindre händelse från Asien väljas ut för att balansera det annars stora 

utbudet av nyheter från USA.  

   

9. Referens till elitnationer: en händelse som berör en elitnation har lättare att bli en nyhet.  

   

10. Referens till elitpersoner: en händelse som berör eller handlar om en elitperson har större 

chans att bli en nyhet än om samma händelse skulle beröra en icke känd person.  

   

11. Personifiering: Det är mer sannolikt att en händelse blir en nyhet om den går att koppla 

till personliga termer. Exempelvis kan en negativ händelse som drabbat en enskild individ 

fånga fler läsare eftersom det framkallar empati hos läsaren.  

 

12. Negativitet: Ju mer negativ en händelse är desto större möjlighet att det blir en nyhet.   
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Håkan Hvitfeldt, professor vid Institutionen för Journalistik, medier och kommunikation på 

Stockholms universitet, har med utgångspunkt från Galtung och Ruges teori utvecklat nya 

kriterier för vad som styr nyhetsvärderingen. I sin studie På första sidan - En studie i 

nyhetsvärdering (1985) kom han fram till tio kriterier för vad han anser skapar nyheter och 

ökar möjligheten till att en nyhetsartikel ska produceras, publiceras och placeras på första 

sidan och där bli huvudartikel. Artikeln ska: 

• handla om politik, ekonomi eller brott och olyckor   

• ha ett kort geografiskt eller kulturellt avstånd mellan läsaren och händelsen 

• handla om händelser och förhållanden: 

              - som är sensationella och överraskande 

              - handlar om enskilda elitpersoner 

              - beskrivs tillräckligt enkelt 

              - är viktiga och relevanta 

              - utspelas under kort tid men som del av ett tema 

              - har negativa inslag 

              - har elitpersoner som källor (Hvitfeldt, 1985) 

 

En annan teori om nyhetsvärdering kommer från kommunikationsforskaren Henk Prakke. 

Hans modell handlar om vad som väcker intresse hos mottagaren. Modellen utgår från tre 

faktorer: tid, kultur och rum. Prakke menar att ju närmare en händelse inträffar utifrån dessa 

faktorer desto mer berör den läsaren, lyssnaren eller tittaren. En händelse som pågår direkt, 

berör kulturellt och som äger rum i närheten har ett större nyhetsvärde (Prakke, 1969). 

   

4.2 Den postkoloniala teorin 

Den postkoloniala teorin handlar om att de föreställningar som styr vårt tänkande, när det 

gäller skillnader mellan människor och kontinenter, lever kvar från kolonialismen. Det 

postkoloniala perspektivet hjälper oss att visa hur olika föreställningar av världen passar in i 

de gamla koloniala mönstren, och i med detta skapas stereotyper och förutfattade meningar. I 

grunden ser västvärlden sig själv som överlägsen i jämförelse med ”de Andra”. Det skapas 

tydliga skillnader mellan ”oss” och ”dem” (Lundahl, 2002). Ronny Ambjörnsson, professor i 

idéhistoria, skriver att européerna anser sig stå högst upp på utvecklingsstegen. ”Vi” är vuxna 

medan ”de Andra” är barn (Ambjörnsson, 1994). 
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Enligt idéhistorikern Mikela Lundahl (2002) används motsatspar i beskrivningar av 

konflikter mellan länder i väst och tredje världen. Det kan exempelvis vara civiliserad och 

ociviliserad, ond och god. I dagens samhälle ges vissa människor makt på grund av sitt 

ursprung, sin hudfärg, etnicitet, religion och kultur. Att detta ses som naturligt skulle kunna 

förklaras med den postkoloniala teorin. Kolonialismen skapar fortfarande föreställningar om 

”de Andra” och de sitter djupt i vår bild av världen. Ofta är det omedvetna föreställningar 

som människor har. 

 

Stuart Hall, professor i sociologi, resonerar om postkolonialismen i ett kapitel i boken 

Globaliseringens kulturer (1999). Han utgår från andra teoretiker och diskuterar kring att 

samhällen inte är postkoloniala på lika sätt, utan har påverkats av varierande 

samhällsförhållanden. Australien och Kanada är exempelvis inte postkoloniala på samma sätt 

som Nigeria, Indien och Jamaica. Det beror på deras förhållande till kolonialmaktens 

centrum. Hall resonerar vidare att det postkoloniala tänkandet ger olika metoder och 

förutsättningar för att iscensätta konfrontationer mellan koloniserande samhällen och ”de 

Andra”. 

 

När ”de Andra” bor i sina hemländer anses de bära på stora skillnader i jämförelse med ”oss”. 

”De Andra” anses också vara kulturellt underlägsna vår moderna västerländska kultur. Men 

trots att ”de Andra” i dag ofta bor som invandrare med ”oss” i ”våra” länder, fortsätter 

västerländska maktstrukturer att göra dem till främmande grupper (Loomba, 2005). 

  

4.2.1 Orientalism 

Om västerländska idéer beträffande Orienten och Occidenten diskuterar Edward Said (2003) i 

sitt verk Orientalism. Orienten är en benämning på de sydliga och östliga medelhavsländerna 

men även Asien, Mellanöstern och Fjärran östern. Occidenten är beteckningen på 

västvärlden. Said skriver bland annat om hur representationerna i väst framställt Orienten och 

därmed också ”skapat” den. Västerlänningar anser sig överlägsna gentemot andra människor 

och kulturer. Den postkoloniala teorin undersöker hur bilden av väst skapats genom att 

beskriva andra delar av världen som föråldrade, mystiska och traditionella. ”De Andra” ses 

som annorlunda. Said menar att de negativa föreställningarna om Orienten beror på att det 

finns ett behov hos kolonialmakterna att framställas som ledare. Exempelvis har en negativ 

bild av Orienten förmedlats via nyhetsrapporteringar. Enligt Said har motsatspar varit ett 

vanligt förekommande inslag när det handlar om ”de Andra” Det är ett tankesätt som grundar 
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sig på en ontologisk och kunskapsteoretisk uppdelning mellan Orienten och västerlandet. 

Said menar att tankarna om Orienten säger mer om västerländska ideologier än om Orienten. 

 

4.2.2 Representation  

Enligt Stuart Hall, professor i sociologi, handlar begreppet representation om hur människor 

representeras i till exempel bild och text. Han menar att vi genom språket förstår och kan 

förklara vår omgivning. Hur vi använder oss av språket skapar därmed föreställningar om 

andra människor. Hall menar att språk inte bara handlar om det talade eller skrivna språket, 

utan även om bilder och andra uttrycksformer. Allt som bidrar till att konstruera mottagarens 

tankar, normer och känslor räknar han till språket. Hur människor sedan representeras bidrar 

till hur vi uppfattar andra människor och kulturer. Hall menar vidare att de grundläggande 

kategoriseringarna i den västerländska journalistiken är västerlänningar och ”de Andra”. Det 

innebär att västerlänningar är normaliteten, medan ”de Andra” är avvikande. Han skriver om 

stereotyper som han menar är ett centralt begrepp när det gäller uppdelningen av ”vi” och 

”dem”. Stereotyper skapas genom reducering, essentialisering, naturalisering och fixering av 

skillnad. Med reducering menas att en grupp människor eller ett folkslag knyts till några få 

egenskaper. Essentialisering är ett sätt att tolka en grupp människor och deras handlingar 

utifrån en föreställning om vissa drag och egenskaper som anses prägla gruppen. 

Naturalisering är ett sätt att fixera skillnader på. Det kan exempelvis innebära att skillnader 

mellan svarta och vita ses som naturliga (Hall, 2002). 

 

Håkan Hvitfeldt skriver i Mörk magi i vita medier (1998) att nyhetsmedierna i stor 

utsträckning beskriver verkligheten utifrån förutbestämda schabloner. Han ger exemplet att 

den grupp som i medierna benämns som ”muslimska fundamentalister” behandlas efter en 

förutbestämd mall. Undersökningar har enligt Hvitfeldt visat att bilden av islam är präglad av 

fördomar, etnocentrism, överförenkling och felaktigheter. Hvitfeldt menar också att medierna 

använder symboler som Allah, islamist, Koranen och fundamentalism vid beskrivningen av 

muslimer. Detta är begrepp som många svenskar har negativa associationer till. 

 

Vi har Stuart Halls (2002) tankar om stereotyper med oss när vi undersöker hur människor 

representeras i texterna, men vi kommer i stället att resonera kring schablonbeskrivningar. 

Som Hvitfeldt (1998) skriver handlar det bland annat om överförenklingar och att sätta in 

människor i förutbestämda mallar. Det är relevant för oss att undersöka då vi vill studera hur 

människorna i tredje världen representeras. Att vi förstår att den bild som visas i vårt 
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undersökningsmaterial också ofta kan vara människornas ”verkliga” vardag gör det svårt för 

oss att använda begreppet stereotyper.  

 
4.3 Diskursteori  
Diskurs är ett begrepp som definieras och används på många olika sätt. Det kan gälla det 

dominerande ämnet för dagen eller sättet att tala om ett visst utsnitt av världen. Det används 

för att dels beskriva/förklara hur man i olika kontexter talar om något, och dels för att 

beskriva/förklara vad man talar om. Enligt ett diskursteoretiskt synsätt bidrar 

språkanvändningen till att konstruera sociala identiteter, sociala relationer samt kunskaps- 

och betydelsesystem. Enligt Norman Fairclough, språkprofessor vid University of Lancaster, 

Storbritannien, är språket något som är oskiljaktigt från det sociala livet. Diskurser bidrar till 

att forma sociala identiteter och det hjälper även till att konstruera relationer mellan 

människor, samt att konstruera tro och vetande (Fairclough, 1995). Om detta skriver även 

Göran Bergström och Kristina Boréus (2005), som menar att diskurs är en social praktik, ett 

sätt att tala och skriva om människors handlingsmönster, vanor och konventioner som mer 

eller mindre är regelstyrda. Språket återger inte verkligheten utan bidrar till att forma den. 

Lindgren (2005) definierar begreppet diskurs som:  

 
[…] en uppsättning utsagor och antaganden som tillhandahåller ett språk för att 

tala om en given företeelse i en given kontext. (Lindgren, 2005, s. 126) 

 

Exempelvis är det en sorts diskurs mellan två läkare och en annan diskurs mellan läkaren och 

hans patienter. Med utgångspunkt från diskursteorin ska vi använda oss av kritisk 

diskursanalys för att besvara vår tredje frågeställning. Vi ska undersöka vilken diskurs som 

framställs i Dagens Nyheters texter om krig, terrorism och krigsförbrytelser i tredje världen. 
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5. Metod och material  
För att uppnå syftet med vår undersökning och få svar på våra frågor har vi använt oss av 

både kvantitativ innehållsanalys och kvalitativa text- och bildanalyser. I följande kapitel 

beskriver vi de olika metoderna, hur vi har gått till väga och hur vi har gjort vårt urval. Till 

sist kommer vi att diskutera och reflektera kritiskt över våra metoder. 

 

5.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Den kvantitativa innehållsanalysen har vi använt då vi har studerat skillnaden mellan 

rapporteringen av tredje världen och resten av världen. En kvantitativ innehållsanalys handlar 

om att studera hur ofta olika kategorier förekommer och hur stort utrymme de får (Esaiasson 

m.fl, 2004). Det är därför ett användbart verktyg för oss då vi vill svara på frågor om hur ofta 

olika typer av kategorier förekommer i undersökningsmaterialet. Vi har utgått från frågorna: 

Hur ofta förekommer nyhetsartiklar om tredje världen i Dagens Nyheter i jämförelse med 

resten av världen? Vilka är de vanligast förekommande ämnena i Dagens Nyheters 

rapportering från tredje världen i jämförelse med resten av världen? Och vilka länder från 

tredje världen förekommer mest i Dagens Nyheters utrikesrapportering. Med hjälp av den 

kvantitativa innehållsanalysen har vi därmed haft möjligheten att dra slutsatser utifrån ett 

större material (Nilsson, 2000). 

 

5.2 Kvalitativ analys 
Den kvalitativa analysen använde vi för att undersöka hur tredje världen framställs i text och 

bild när det rapporteras om krig och terrorism. I den analysen handlar det om 

att noggrant läsa textens/bildens olika delar, se till helheten och till dess kontext (Esaiasson 

m.fl, 2004). De analytiska redskap som vi har tagit till vår hjälp är diskursanalys och 

semiotisk analys. Men hjälp av kritisk diskursanalys har vi kunnat studera hur språket i 

texterna framställer den bild vi får av tredje världen. Vid både text- och bildanalys har vi 

gjort semiotisk analys. Då har vi utgått från begreppen denotation och konnotation för att 

undersöka texternas och bildernas betydelser.  

 

5.2.1 Diskursanalys  

Vi valde att använda oss av diskursanalys för att se vilken diskurs som målas upp i texterna, 

det vill säga vilken värld som texten framställer. Vid diskursanalys utgår man från 

uppfattningen att språket har en betydelse för utformandet av verklighetens bilder och texten 
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används som ett hjälpmedel för att upptäcka förhållanden i samhällslivet (Esaiasson m.fl, 

2004). Enligt Norman Fairclough (1995) finns det tre övergripande frågor som man alltid kan 

ställa till en journalistisk text. Dessa frågor valde vi att utgå ifrån när vi gjorde vårt 

analysschema. Utifrån dem definierade vi sedan underfrågor (se bilaga 3) för att besvara de 

mer övergripande frågorna:   
– Hur framställer texten ”världen” – händelser, personer, relationer? Hur ser dess   

”världsbild” ut?  

– Vilka identiteter och relationer mellan aktörer gestaltar texten?  

– Vilken relation skapar texten mellan text-läsare, mellan aktörerna i texten och 

   mellan läsaren och textens aktörer? (Fairclough, 1995 s.5) (Uppsatsförfattarnas   

   översättning) 

 

5.2.2 Semiotisk analys  

Semiotik betyder läran om tecken och betydelser. Det är en teori som kan användas som ett 

verktyg för att analysera texter och bilder (Bignell, 2002). Inom semiotiken anses läsaren av 

en text eller bild ha en aktiv roll. Tecken ses som det centrala inom semiotiken och 

texten/bilden är en sammansättning av tecken som först när de tolkas av mottagaren får en 

betydelse. Texten och bildens betydelse uppstår när läsaren tolkar texten/bilden utifrån sina 

egna erfarenheter, attityder, kulturer och känslor (Fiske, 2004). 

 

Vi använde oss av de två centrala begreppen denotation och konnotation i både text- och 

bildanalyser. De är användbara begrepp när vi ska undersöka hur tredje världen framställs i 

Dagens Nyheter. Denotation avser tecknets uppenbara betydelse. I samband med bilder syftar 

denotation till de objekt som bilden föreställer och innehåller. Det innebär att vi noggrant 

studerade allt som finns på bilden och vad det är som avbildas (ibid). Denotation avser det 

uppenbara innehållet i tecken eller i en kombination av tecken. I samband med texter och 

artiklar handlar det om de faktiska orden i en mening som finns på pappret (Deacon m.fl., 

2007). 

 

Konnotation handlar i stället om hur bilden fotograferas eller hur texten beskriver. Det syftar 

till de tolkningar och associationer som läsaren får av en text/bild. När tecknen i texten/bilden 

möter läsarens uppfattningar, känslor och kulturella värderingar skapas en tolkning av 

texten/bilden (Fiske, 2004). Konnotation handlar alltså om vad det dolda innehållet kan 

betyda (Deacon m.fl., 2007). Med hjälp av konnotationer kan vi finna dolda meningar i text 
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och bild (Mral, 2008). Denna del av semiotiken är av största intresse för oss när vi vill 

undersöka hur tredje världen framställs i Dagens Nyheter.  

  
5.3 Urval 
Syftet med undersökningen var att studera hur tredje världen har skildrats i Dagens Nyheter 

under 2008. Undersökningsmaterialet tog vi från tidningens utrikessidor, Världen, och 

skapade syntetiska månader. Vi utgick då från Østbye (2004) som menar att en syntetisk 

vecka exempelvis består av måndagen från en vecka, tisdagen från veckan därpå och så 

vidare. Vi utgick från detta men valde att ta den första hela veckan i varje månad från januari 

till november för att skapa syntetiska månader i stället. Vi anser att urvalet är stort nog för att 

ge en god bild över Dagens Nyheters rapportering av tredje världen under 2008. I juni 

försvann en undersökningsdag, den 6 juni, på grund av att Dagens Nyheter inte kom ut den 

dagen. Nedan redovisas de datum som vi har använt material från. 

 

Januari: v.2  7-13/1 

Februari: v.6  4-10/2 

Mars: v.10  3-9/3 

April: v.15    7-13/4 

Maj: v.19  5-11/5 

Juni: v.23  2-5/6, 7-8/6 

 

Vi gjorde syntetiska månader för att få överblick över en längre period och för att undvika att 

en stor utrikeshändelse, exempelvis presidentvalet i USA, skulle påverka resultatet. Till vår 

kvantitativa analys använde vi oss av databasen Presstext för att söka det material vi valt att 

studera.  

 

I den kvantitativa undersökningen fann vi att krig, terrorism och krigsförbrytelser var bland 

de vanligaste förekommande ämnena i rapporteringen från tredje världen. Det var också 

betydligt fler texter från tredje världen som handlade om krig, terrorism och krigsförbrytelser 

i jämförelse med resten av världen. Det var den ämneskategori där skillnaderna var störst. 

Med utgångspunkt från det resultatet valde vi att göra den kvalitativa textanalysen på texter 

som handlar om just krig, terrorism och krigsförbrytelser. Till den kvalitativa analysen 

använde vi oss av papperstidningar för att även kunna analyser de bilder som hörde till 

Juli: v.28 7-13/7 

Augusti: v.32  4-10/8 

September: v.36  1-7/9 

Oktober: v.41 6-12/10 

November: v.45 3-9/11 
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texterna. Vi valde att använda oss av egna sparade Dagens Nyheter som vi hade samlat under 

hela hösten, eftersom det är svårt att få tag på gamla tidningar från Dagens Nyheter. Dagens 

Nyheter har inget arkiv som vi kunde beställa tidningar från. När vi gjorde urvalet kunde vi 

tyvärr inte utgå från de artiklar som vi hade läst på presstext.se. Alla texter som fanns med 

där fanns nämligen inte med i papperstidningarna. Det kan bero på att Dagens Nyheter ges ut 

i olika varianter, beroende på pressläggning, deadlines och distributioner. Utifrån det 

bestämde vi oss för att välja artiklar från de tidningar som vi hade sparat och att artiklarna 

inte behövde ingå i de syntetiska månaderna som den kvantitativa undersökningen utgick 

från. Till analyserat valde vi därmed sex artiklar med bilder från oktober och november 2008, 

men inte specifikt från de syntetiska månaderna. Vi valde sex artiklar för vi ansåg att det var 

ett lagom stort material för de analyser vi avsåg att göra. Vi ställde kravet att det inte fick 

vara notiser samt att artiklarna skulle vara bildsatta. Vid urvalet utgick vi också från att ha 

högst två artiklar från samma land. Vi valde bort artiklar som bara handlade om politiska 

åtgärder, exempelvis när tidningen skrev om makthavare som samlades för att diskutera om 

krig och militära insatser.  

 
5.3.1 Presentation av materialet för den kvalitativa studien  

Vi valde att analysera dessa texter (se artiklarna i bilaga 6) 

Hall, Thomas (2008) Våldet har trappats upp, Dagens Nyheter, 15 oktober. 

Hall, Thomas (2008) Minst fem dödade i nytt terrorattentat i Afghanistan, Dagens Nyheter, 

31 oktober. 

Kihlström, Stefan (2008) Armén tar kontroll över tamilskt fäste, Dagens Nyheter, 16 

november. 

Koblanck, Anna (2008) Panikflykt från Goma, Dagens Nyheter, 8 november. 

Roxvall, Anna (2008) Massflykt i östra Kongo-Kinshasa, Dagens Nyheter, 20 oktober. 

TT-AFP-Reuters (2008) Anhängare vill hämnas Balibombarna, Dagens Nyheter, 10 

november. 
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5.4 Undersökningens genomförande 

Vi började vår studie med att leta tidigare forskning som skulle vara relevant för oss. Vi läste 

in oss på området för att se vad som hade gjorts tidigare och för att få idéer till vår 

undersökning. Det var även till hjälp i sökandet efter relevanta teorier. När vi sedan drog 

igång själva undersökningen började vi med den kvantitativa analysen. Vi förde in allt 

material i ett kodschema som var väl utformat med tanke på de frågor vi skulle besvara. Det 

innehöll bland annat uppdelning av länder och ämnen (se exempel i bilaga 5). När vi valde 

ämnen och vilka beteckningar de skulle ha, utgick vi från Ulf Wallins (2003) beskrivningar 

av ämnen som han använde i sin studie. Vi valde att texterna kunde kategoriseras under ett 

eller flera ämnen. Artiklar som handlade om exempelvis val kategoriserade vi även som 

inrikes- eller utrikespolitik. Att vi gjorde val/valkampanj till en egen ämneskategori beror på 

att vi ville se hur stor del av politiken som handlade om val, just för att valet i USA var 

aktuellt. När vi undersökte den första veckan i våra syntetiska månader arbetade vi 

tillsammans för att klargöra att vi hade samma tolkningar av ämnen och texter. Då fann vi 

även nya ämnen som vi lade till i vår ämnesbeskrivning. Vi skrev också tydliga definitioner 

av ämnena för att vi skulle tolka dem på samma sätt. Därefter delade vi materialet och 

undersökte hälften var. Vi satt ändå tillsammans för att kunna diskutera och hjälpa varandra 

om vi var osäkra på hur en text skulle kodas. Därefter kategoriserade vi artiklarna utifrån 

vilken del av världen de tillhörde, om de tillhörde tredje världen eller resten av världen. 

Utifrån dessa kodscheman räknade vi sedan ut våra resultat, hur ofta olika länder förekom, 

vilka ämnen som dominerade bevakningen och vilka delar av tredje världen som förekom och 

inte. Att ha alla texter inkodade i ett schema gjorde att vi också kunde gå tillbaka och 

kontrollera under studiens gång om vi var osäkra på något.  

 

När vi kategoriserade länderna i tredje världen utgick vi från en lista över utvecklingsländer 

som vi hittade på webbsidan global.finland.fi samt Nationalencyklopedins definiering av 

tredje världen och u-länder. (se 1.2 Avgränsning) 

 

Vi var länge osäkra om vi skulle kategorisera Kina och Indien som tredje världen. De stod 

med på den lista vi bland annat använde oss av i definieringen av tredje världen 

(http://global.finland.fi, 2008-12-14), men vi kände att det var konstigt att se Kina som ett 

land i tredje världen när de nyligen har arrangerat OS. Vi diskuterade detta mycket och läste 

om länderna för att få en uppfattning om hur situationen i dessa länder är. Båda länderna hör 

till världens fjärde största ekonomier (www.regeringen.se, 2008-12-14). Men trots det valde 
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vi att kategorisera dem som länder i tredje världen. Att Kina exempelvis i stort sett inte har 

något socialt skyddsnät och att klyftorna mellan rika och fattiga har ökat vägde vi in i detta 

beslut. Att situationen gällande mänskliga rättigheter är särskilt allvarlig i Tibet och Sinkiang 

bidrog också till att vi ser Kina som ett land i tredje världen. I Indien lever över 260 miljoner 

människor under fattigdomsstrecket. Det innebär att nästan en fjärdedel av världens fattiga 

lever i Indien. Hälften av de indiska barnen är också undernärda. Det är också det land i 

världen som har näst flest hiv/aids-sjuka. Dessa aspekter innebar att vi valde att kategorisera 

Indien som ett land i tredje världen (www.sida.se, 2008-12-14). 

 

Därefter bestämde vi oss för de sex artiklarna till den kvalitativa analysen. Resultaten av den 

kvantitativa analysen var vägledande. Vi började med att göra en grovanalys, vi läste de sex 

artiklarna grundligt och skrev ner allt som vi tyckte var intressant. Därefter gjorde vi ett 

mindre analysschema med frågor som vi ställde till texterna och bilderna. När vi gjorde 

schemat utgick vi först från Norman Fairclough (1995), som menar att det finns tre 

övergripande frågor som man alltid kan ställa till en journalistisk text. Därefter lade vi till 

underfrågor. Vid formulerandet av dessa använde vi oss av analysscheman som Britt Hultén 

(2000) och Gunilla Hulthén (2006) har utformat (analysschemat i sin helhet finns i bilaga 3). 

Sedan analyserade vi artiklarna ännu en gång. Samtliga analyser gjorde vi tillsammans för att 

inte missa viktiga delar i texterna och bilderna. Vi kunde därmed också diskutera och sätta 

samman våra tankar och idéer. 

 
5.5 Metodkritik 
Vid vår kvantitativa undersökning anser vi att vi gjorde ett tillräckligt stort urval för att kunna 

besvara våra frågeställningar. Våra tolkningar av texternas handling kan omedvetet ha skiljt 

sig åt, men med hjälp av en noggrant utformad lista (se bilaga 4) som innehöll beskrivningar 

för de olika variablerna anser vi ändå att våra tolkningar är likartade. Vi är medvetna om att 

en möjlig felkälla i vår kvantitativa undersökning kan vara mätfel som har uppkommit vid 

insamlandet av materialet. Men för att i bästa möjliga mån undvika det har vi gått igenom 

kodschemat två gånger.   

 

Vid den kvalitativa undersökningen utgick vi från de redovisade teorierna och den tidigare 

forskningen. De blev vägledande i utformandet av våra analysfrågor och resultatet vi 

presenterar påverkas därmed av våra val av teorier och tidigare forskning. Resultatet påverkas 

också av hur vi har tolkat undersökningsmaterialet utifrån våra egna erfarenheter och 
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associationer. Samma material skulle därmed kunna analyseras på flera andra sätt om någon 

annan skulle göra om vår undersökning, både med tanke på valet av tidigare forskning och 

teorier, och hur författaren tolkar materialet. Vi gjorde den kvalitativa analysen tillsammans 

och diskuterade mycket kring de sex artiklarna och bilderna. Vi resonerade och ifrågasatte 

våra analyser för att se om det fanns andra infallsvinklar än de som vi först hade kommit fram 

till, vilket vi anser höjer studiens tillförlitlighet. Om vi hade använt oss av ett större material 

vid den kvalitativa analysen hade vi förmodligen kunnat se tydligare och/eller fler samband 

mellan hur texter och bilder korrelerar. Men vi anser ändå att det material vi har använt oss 

av är en bra grund för resultatet. 

 

Enligt Thelander (2002) kan bildanalyser ses som mer subjektiva än textanalyser. Hon menar 

att bilder är mer öppna för egna tolkningar än texter och att det oftast finns flera sätt att tolka 

en bild på. Om någon annan skulle göra samma undersökning som vi kan våra bildanalyser 

därmed skilja sig mer åt än textanalyserna. Under rubriken genomförande i det här kapitlet 

har vi noggrant beskrivit hur vi gjorde undersökningen, vi har bifogat de frågor som vi ställde 

till texterna och bilderna (se bilaga 3) och de analyserade artiklarna finns också med (se 

bilaga 6). I resultatdelen har vi har också med många citat ur texterna för att läsaren själv ska 

kunna tolka dem.  

 

När vi gjorde urvalet till den kvantitativa undersökningen valde vi att göra syntetiska 

månader för att undvika att en större utrikeshändelse, som presidentvalet i USA, skulle 

påverkar resultatet. Nu i efterhand kan vi dra slutsatsen att vi inte lyckades undvika det. 

Presidentvalet i USA och OS i Kina var stora händelser som tog väldigt mycket utrymme på 

Dagens Nyheters utrikessidor. Båda är stora mediehändelser som kan ha påverkat vårt 

resultat.  

 
5.5.1 Reliabilitet och validitet 

Validitet och reliabilitet är begrepp som främst används i bedömningen av kvantitativ 

forskning, medan begreppen giltighet och tillförlitlighet kopplas till kvalitativa metoder.  

Validitet är ett mått på hur väl vi har undersökt det vi hade bestämt oss för att undersöka. Om 

en undersökning har validitet innebär det att den har giltighet. För att en studie ska ha 

validitet och giltighet ska forskaren ha undersökt det som teoretiskt sätt var tänkt att 

undersökas. Det är också viktigt att titta på om passande frågor har ställts och om en vettig 

metod har använts. Vi anser att vår studie är giltig. Vi har svarat på de frågor som vi 
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presenterade i syftet och vi anser att vi har använt lämpliga metoder för att komma fram till 

giltiga svar. Reliabilitet används i den kvantitativa forskningen och anger mätningens 

noggrannhet samt tillförlitlighet. För att en studie ska ha reliabilitet och tillförlitlighet måste 

forskaren ha gjort ett korrekt urval. Vid reliabilitet talar man också om reproducerbarhet. Den 

undersökning som görs ska kunna göras om av andra forskare och resultatet ska bli liknande. 

Begreppet tillförlitlighet används vid kvalitativa metoder och innebär att undersökningen är 

noggrant utförd och är tillförlitlig. Vi anser att vi utifrån våra möjligheter har analyserat 

texterna och bilderna på ett noggrant och tillförlitligt sätt utifrån våra frågeställningar. Som vi 

resonerade om i avsnitt 5.5 kan eventuella mätfel uppstå vid den kvantitativa 

undersökningen, men vi har i möjligaste mån gjort en noggrann undersökning som vi anser 

har reliabilitet (Esaiasson m.fl, 2004; Ekström & Larsson, 2000). 
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Figur 1. Andelen texter där respektive område förekommer

Tredje världen

Resten av världen

6. Resultat och analys 
Här har vi sammanfattat och analyserat våra resultat av undersökningen. De kvantitativa 

resultaten redovisar vi med figurer och kompletterande text. De kvalitativa resultaten 

redovisar vi med enbart text och vi har med ett flertal citat ur undersökningsmaterialet för att 

ge exempel på hur vi har tänkt vid analyserna. Dessutom finns artiklarna, med text och bild, 

som bilaga (se bilaga 6). I det här kapitlet kopplar vi även resultatet till de teorier och den 

forskning som vi har redogjort för tidigare.   

 

6.1 En jämn bevakning 
Hur ofta förekommer nyhetsartiklar om tredje världen i Dagens Nyheter i jämförelse med 

resten av världen? 

Totalt har vi studerat 957 utrikesartiklar som publicerats i Dagens Nyheter från januari till 

och med november 2008. Av dessa handlar 435 texter om tredje världen och 531 texter om 

resten av världen. Några artiklar behandlar både tredje världen och resten av världen och 

dessa har vi lagt in i båda kategorierna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 ovan visar att 55 procent av texterna berör länder i resten av världen medan 45 

procent berör tredje världen. Det visar på en oväntad jämn bevakning. Wallin fann i sin studie 

att bevakningen av tredje världen minskade mellan åren 1985 till 2000. Afrika, Latinamerika 

och Oceanien var de världsdelar som var minst representerade i tidningarna under 2000 och 

70 procent av utrikesmaterialet berörde Europa och Nordamerika. Det visar på en stor 

dominans av länderna i väst, vilket skiljer sig från vårt mer jämna resultat. Wallins studie 

N = 957 
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baserades på material från sex svenska landsortstidningar, till skillnad från vår studie där vi 

har riktat in oss på Dagens Nyheter. Vårt resultat, i jämförelse med Wallins, tyder därmed på 

att Dagens Nyheter har en mer jämn bevakning till skillnad från landsortspressen, vad gäller 

rapporteringen av länderna i tredje världen och resten av världen. Men det kan också vara så 

att rapporteringen de senaste åren har gått mot att bli mer jämn. 

 

Att resten av världen förekommer något oftare än tredje världen kan förklaras med Henk 

Prakkes teori om nyhetsvärdering. Prakke (1969) menar att tid, kultur och rum har betydelse 

för vad som blir en nyhet. Nyheter från tredje världen ligger längre geografiskt bort från oss i 

västvärlden och även kulturellt längre bort i jämförelse med resten av världen. Exempelvis 

berörs vi mer av USA och Tyskland än av Kina och Kenya på grund av att vi har mer 

likartade kulturer och erfarenheter. Det gör att vi har lättare att identifiera oss med människor 

i USA och Tyskland.  

 

Resultatet går också att koppla till Galtung och Ruges teori om nyhetsvärdering. Även de 

talar om att en händelse ska ha en kulturell närhet för att bli nyhet. Ju mer kulturellt nära en 

nyhet är desto mer relevant känns den för läsaren, vilket ökar möjligheten till att medier ska 

uppmärksamma händelsen. Galtung och Ruge menar också att händelser som berör 

elitnationer har lättare att uppmärksammas av medier. I vår undersökning kan det förklara 

varför resten av världen blir mer uppmärksammad. Det finns många nationer i resten av 

världen som ses som elitnationer, exempelvis USA, Ryssland och Frankrike (Galtung och 

Ruge, 1970).   

 

Att bevakningen av resten av världen procentuellt sett är större än bevakningen av tredje 

världen kan därmed också beskrivas med den postkoloniala teorin, om ”vi” och ”de Andra”. I 

grunden ser västvärlden sig själv som överlägsen i jämförelse med "de Andra" vilket kan 

orsaka att rapporteringen från tredje världen blir mindre (Lundahl, 2002).  

 
6.2 Med Kina i fokus 
Vilka länder i tredje världen förekommer oftast i DN?  

Kina, Kenya, Pakistan, Georgien och Burma är de fem mest förekommande länderna från 

tredje världen under den här undersökningsperioden, från januari till november 2008. 
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Figuren ovan visar de tio mest förekommande länderna från tredje världen under vår 

undersökningsperiod (se bilaga 1 för hela resultatet med alla länder). Kina är det land som 

förekommer mest av länderna som tillhör tredje världen. Av totalt 435 texter som handlar om 

tredje världen berör 62 av dem Kina. Närmast efter Kina kommer Kenya, som bara 

förekommer häften så ofta. Tätt inpå kommer sedan Pakistan, Burma och Georgien.  

 

När Wallin (2003) undersökte utlandsbilden i landsortpressen fann han att Kina var det tionde 

vanligaste landet i de undersökta tidningarnas utrikesmaterial under år 2000. Han hade då 

studerat utrymmet i spaltmeter, vilket vi inte har gjort. Vi ser skillnader mellan Wallins och 

vårt resultat men det blir då viktigt att komma ihåg att våra undersökningsmetoder skiljer sig 

åt. Under vår undersökningsperiod var Kina det överlägset vanligast förekommande landet, 

vilket kan bero på att Kina arrangerade OS under 2008. Det blev därför säkerligen mycket 

intressantare att rapportera från Kina under 2008 i jämförelse med andra år. Den aspekten kan 

vi koppla till teorin om nyhetsvärdering. Galtung och Ruge (1970) menar att sannolikheten 

att en händelse blir en nyhet ökar om den är väntad eller önskvärd, vilket OS i Kina var.   

 

Wallins undersökning visade i stället att Afghanistan var det land som förekom mest där 

bilden av Asien, inklusive Afghanistan, präglades av krig, konflikter och terrorism (Wallin, 

2003). Även i vår studie är Afghanistan ett av de mest förekommande länderna och figur 3 

här nedan visar att också vår studie resulterar i att krig, terrorism och krigsförbrytelser är de 

N= 435 

Figur 2. Antalet texter om respektive land
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dominerande ämnena från tredje världen. Mönstret i vår och Wallins (2003) undersökning 

kan kopplas till Galtung och Ruges (1970) teori som säger att ju längre det kulturella 

avståndet är desto mer negativ måste en händelse vara för att det ska bli en nyhet. Nohrstedt 

(1986) fann också att negativiteten påverkar vad som blir en nyhet. Ju längre avståndet var 

mellan händelsens centrum och tidningens utgivningsland desto mer negativ var 

rapporteringen. Att Afghanistan tillhör ett av de vanligaste länderna i bevakningen från tredje 

världen kan förklaras med att det pågår mycket stridigheter där. Samtidigt pågår det många 

strider i andra länder som inte förekom lika ofta under vår undersökningsperiod. Men att 

kriget i Afghanistan får mer utrymme kan bero på att Sverige har svenska soldater som 

befinner sig i landet, vilket gör att vi engagerar oss mer i det kriget än i andra krig i 

exempelvis Afrika. Det kan vi koppla till Galtung och Ruges (1970) teori om 

nyhetsvärdering. De menar att händelsens relevans har betydelse för om en händelse blir en 

nyhet. Ju mer relevant nyheten är för läsaren, desto större är chansen att medierna 

uppmärksammar den. 

 
6.3 I krigets fotspår 
Vilka ämnen dominerar Dagens Nyheters rapportering från tredje världen? Vilka ämnen 

dominerar rapporteringen från resten av världen? 

Krig, terrorism och krigsförbrytelser är de ämnesområden som tillsammans med politik 

dominerar Dagens Nyheters rapportering från tredje världen. Vår studie visar att 139 av de 

totalt 435 texter som berör tredje världen handlar om krig, terrorism och krigsförbrytelser. 

Inrikespolitik, inklusive flykting- och invandrarfrågor, var det näst vanligaste ämnesområdet 

följt av utrikespolitik, där även fredsbevarande insatser räknas med. 104 texter 

kategoriserades som inrikespolitik och 90 texter som utrikespolitik, vilket tyder på att 

rapporteringen från tredje världen till stor del präglas av politik. 
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Figur 3 visar de tio vanligaste ämnesområdena vid bevakningen av tredje världen och även 

det minst förekommande ämnet, ämneskategorin D/P som står för dödsfall och personalia 

(för fullständigt resultat med alla ämneskategorier, se bilaga 1). Tabellen visar att det under 

den här tidsperioden var dubbelt så vanligt att texter från tredje världen handlade om krig, 

terrorism och krigsförbrytelser i jämförelse med resten av världen. Bland de tio vanligaste 

ämnena i rapporteringen från tredje världen finner vi även sport. Att den ämneskategorin är 

så vanlig under vår undersökningsperiod kan till viss del förklaras med att Kina under den här 

tidsperioden var väldigt aktuell med OS. De olympiska spelen i Kina har troligtvis även 

påverkar rapporteringen rörande ämneskategorin mänskliga rättigheter, vilket var ett mycket 

uppmärksammat ämne i Kina inför OS. Figur 3 visar även, precis som tidigare forskning 

(Wallin, 2003), att naturkatastrofer samt brott och straff är bland de vanligare ämnena att 

rapportera om.  

 

Wallin (2003) fann i sin studie att rapporteringen från Afrika och Asien, både 1985 och 2000, 

dominerades av krig, stridigheter och terrorism. Vår studie visar på liknande tendenser 

gällande tredje världen, där Afrika och stora delar av Asien ingår. Vår studie visar också att 

nyheterna från tredje världen till stor del präglas av politik. Det skiljer sig starkt från Wallins 

Beteckning: K/T/Kf: Krig, terrorism, krigsförbrytelser, Ip/Foi: Inrikespolitik, 
flykting och invandrarfrågor, V: Val/valkampanjer, Upd/Fi: Utrikespolitik och 
diplomati, fredsbevarande insatser, Ul: U-landshjälp, Pd: Protester och 
demonstrationer, Mr: Mänskliga rättigheter, Bs: Brott och straff, N: Naturkatastrofer, 
D/P: Dödsfall, personalia, S: Sport 

Figur 3. Antalet texter uppdelade i ämnesområden
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studie, som visar att politik utgjorde en väldigt liten del av rapportringen från tredje världen 

under 2000.  

 

En koppling kan också göras till Roosvall (2005), som kom fram till att rapportering från 

Västasien och Västafrika i princip bara förekommer när det har inträffat en kris. Att krig, 

terrorism och krigsförbrytelser är bland de vanligast förekommande ämnena i rapporteringen 

från tredje världen kan förklaras med Galtung och Ruges teori om nyhetsvärdering. 

Framförallt med den tolfte punkten som handlar om negativitet, vilket också kan förklara 

varför naturkatastrofer samt brott och straff är vanliga ämnen. De menar att negativa nyheter 

är eftertraktade eftersom det lockar till läsning. Vårt resultat kan också kopplas till deras 

första kriterium, frekvens, där de menar att händelser som utspelar sig snabbt har större 

nyhetsvärde än händelser som sker långsamt. Här är krig, terrorism och krigsförbrytelser 

tydliga exempel på händelser som ofta utspelar sig snabbt och utvecklas till något intressant 

(Galtung och Ruge 1970). Denna teori kan vara en förklaring till varför Burma, Irak och 

Afghanistan tillhör de mest förekommande länderna från tredje världen i Dagens Nyheter.  

 

Från resten av världen dominerar texter om inrikespolitik, följt av texter som handlar om val 

och därefter utrikespolitik. Att stora delar av rapporteringen från både tredje världen och 

resten av världen handlar om politik kan förklaras med Galtung och Ruges samt Hvitfeldts 

teorier om nyhetsvärdering. Hvitfeldt (1985) menar att händelser som handlar om politik har 

större möjligheter att uppmärksammas i medier. Oftast har dessa texter också elitpersoner 

som källor, exempelvis makthavare och andra politiker, som höjer nyhetsvärdet på en 

händelse. Även Galtung och Ruge (1970) tar upp aspekten om att elitpersoner som källor 

ökar värdet av nyheten.  

 

 

6.4 Oceanien och Västindien - de osynliga regionerna 
Hur framställs tredje världen i Dagens Nyheter i artiklar om krig och terrorism?  

Till tredje världen räknar vi totalt 134 länder (lista över länderna, se bilaga 2). Av dessa var 

det 56 länder som förekom i de texter som ingått i vår undersökning. Hälften av länderna från 

tredje världen representerades därmed inte i Dagens Nyheter under undersökningsperioden, 

från januari till och med november 2008.  
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Figur 5. Andelen nämnda länder från respektive region (procent)
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Figur 5 visar vilken region som förekommer mest i rapporteringen från tredje världen. 

Asien är den världsdel som bevakades mest under tidsperioden vi undersökt. Av de 

omnämnda länderna i Dagens Nyheter tillhör 44,6 procent Asien. Därefter kommer Afrika, 

följt av Latinamerika. Länder från tredje världen som hör till regionerna Oceanien och 

Västindien representerades inte alls. Att Oceanien är en liten region och ligger långt ifrån 

Sverige kan förklara varför den inte förekommit i vårt undersökningsmaterial. Att även 

Västindien uteblivit från rapporteringen kan bero på att endast sju länder i regionen räknas till 

tredje världen. Det bor alltså färre människor i de länder från tredje världen som hör till 

Oceanien och Västindien än i dem som hör till Asien, Afrika och Latinamerika. Det 

sistnämnda kan också vara en förklaring till att dessa regioner dominerar bevakningen från 

tredje världen.    

  

Ulla Carlsson fann i sin studie Frågan om en ny internationell informationsordning - en 

studie i internationell mediepolitik (1998) att det fanns en viss snedvriden bevakning från 

tredje världen. Rapporteringen från länderna i tredje världen var väldigt koncentrerad till 

vissa centra och det fanns många vita fläckar i bevakningen. Hon fann att vissa regioner i 

tredje världen inte fick någon uppmärksamhet alls. Så ser det även ut i vår undersökning, 

vilket framgår i figur 5 ovan. Enligt Carlsson tycker nyhetsbyråerna att det är för kostsamt att 

bevaka länder där det händer för lite (ibid). 

 

Att inte alla länder från tredje världen förekommer i Dagens Nyheters utrikesrapportering kan 

bland annat förklaras med Henk Prakkes teori om kulturell och geografisk närhet. Som vi 

tidigare nämnt innebär det att händelser som pågår geografiskt och kulturellt långt bort har ett 

N= 435 
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mindre nyhetsvärde (Prakke, 1969). Länder i Oceanien och Västindien befinner sig längre 

bort än de övriga länderna i tredje världen, vilket i sin tur gör att läsarna känner att nyheter 

därifrån har mindre relevans. Vi har dessutom svårare att känna någon kulturell koppling till 

människorna där (Galtung och Ruge, 1970).   

 

6.5 De närstuderade artiklarna med utgångspunkt i denotation och 
konnotation 

Här presenterar vi och gör en sammanfattning av de sex texter och bilder som ingår i den 

kvalitativa analysen. Vi beskriver dem utifrån begreppen denotation och konnotation.  

 
6.5.1 Våldet har trappats upp, onsdag 15 oktober 2008 

Texten utgår främst från en rapport som kommer från amerikanska underrättelsetjänster. 

Textens denotativa beskrivning är att våldet i Afghanistan har trappats upp och 

underrättelsetjänsterna menar att 2008 kan blir det svåraste året hittills för de utländska 

styrkorna i landet. Under årets första sju månader har 3 800 människor dött i striderna, den 

högsta siffran sedan 2001. Texten innehåller många siffror från rapporten, framförallt 

dödstal. Journalisten lyfter också fram den lukrativa droghandeln i landet. I texten beskrivs 

att talibanerna, enligt västliga uppgifter, får in mellan 60 och 80 miljoner dollar om året på 

narkotikahandeln. Verksamheten ska nu bekämpas av Nato, som har beslutat att aktivt slåss 

mot vallmoodlingar och droghandel. 

 

Vår konnotativa tolkning är att textens budskap avser att förmedla den svåra situationen i 

Afghanistan. Det går dåligt för de militära trupperna och dagligen dör människor i striderna.  

 
Afghanistan befinner sig i en nedåtgående spiral, skriver amerikanska  

underrättelsetjänster i en kommande rapport. (DN 081015, s.18) 

 
I måndags dödades fjorton talibaner och åtta civila i olika strider. På tisdagen 

dog nio civila vid ett bombdåd i södra Afghanistan, fem talibaner dödades i strider 

i en stad sydväst om Kabul, och en regeringstjänsteman sköts till döds i Kandahar.  

(DN 081015, s.18) 

 

Dessa uttalanden konnoterar en viss hopplöshet. Det har gått sju år sedan de amerikanska och 

afghanska styrkorna besegrade talibanregimen, men ändå pågår strider som till och med 
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trappas upp. I texten kommer en amerikansk och en brittisk befälhavare till tals. Den 

denotativa beskrivningen är att de får uttala sig om hur de tror att det kommer att gå i 

striderna med talibanerna. Den amerikanska befälhavaren är optimistisk och tror att de 

kommer att vinna kriget. 

 
Vi kommer inte att förlora i Afghanistan. Den stora majoriteten i landet vill inte leva 

under talibanerna, sade McKierna. (DN 081015, s.18) 

 

Detta var ett uttalande som kom som ett svar på de mer pessimistiska profetior som hade 

kommit den senaste tiden. Den brittiske befälhavaren är mer pessimistisk och tror inte att de 

kommer att vinna över talibanerna: 

 
Det handlar om att få ned striderna till en hanterbar nivå, som inte innebär ett   

strategiskt hot och som kan skötas av den afghanska armén, förklarade Carleton- 

Smith.  (DN 081015, s.18) 

 

Den amerikanske befälhavarens uttalande konnoterar en viss målmedveten, han ska vinna 

kriget. Den brittiske befälhavarens uttalande konnoterar försiktighet men också en viss 

överlägsenhet då vi tolkar hans uttalande som om han inte tror att Afghanerna själva skulle 

klara av de strider som pågår. 

 

Några experter, icke namngivna, kommer till tals med den kunskap de har om krig och om 

vad som är orsakerna till det ökade våldet. I texten kommer även anonyma bedömare till tals. 

Den denotativa beskrivningen är att de via reportertexten får uttala sig utifrån sina kunskaper 

om hur striderna skulle kunna lösas och vad ett samtal mellan parterna skulle innebära. Att 

använda sig av experter i texter ger en viss tyngd, men när de inte namnges konnoterar det en 

viss osäkerhet och uttalandet blir mindre trovärdigt. 

 

Bildens denotativa beskrivning vi gör av bilden är att sju människor syns. Fotografiet är en 

halvbild och fem av människorna ser vi ansiktet på och två personer ser vi bara armar och 

händer på. Dessa två håller i ett tygstycke tillsammans med en av männen som vi ser ansiktet 

på. Alla på bilden tittar ner mot tygstycket. Tre av de fem männen vi ser ansiktet på har 

turbaner, två av dem har längre skägg. En man djupare in i bilden, i mitten av den, håller 

något slags tygstycke framför munnen. Något som liknar en del av en bil syns bakom 
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tygstycket i bildens högra hörn. Den konnotativa tolkning vi gör är att det vita tygstycket är 

ett lakan som man har svept in en död människa i. Trots att vi inte ser kroppen vet vi att den 

ligger där. Bildtexten förstärker den beskrivningen tillsammans med männens ganska sorgsna 

ansiktsuttryck som vi känner berättar om en viss tomhet hos dem. Männen lyfter upp den 

döda människan på ett bilflak för att föra bort denne. Att den ena mannen håller ett tygstycke 

framför munnen är ett tecken på att det kanske luktar illa från kroppen, eller att han är 

skakad/chockad. Att bilden är en närbild gör att vi kommer nära inpå människorna samt 

offret för striderna. Det blir en känslosam bild som förtydligar textens berättelse om de 

dagliga offren. Bilden är ett komplement till texten och visar hur det ständigt ser ut i 

Afghanistan. Vi känner att den här bilden verkligen berättar om den svåra situationen i 

Afghanistan, mänskliga offer som fraktas bort och berörda deltagande människor som får ta 

reda på döda kroppar. Bilden ger en känsla av uppgivenhet, återigen är det dags att frakta bort 

ett offer för striderna. 

 
6.5.2 Massflykt i östra Kongo-Kinshasa, måndag 20 oktober 2008 

Den denotativa beskrivningen av textens innehåll är att det råder fullskaligt krig i nordöstra 

Kongo-Kinshasa. Det fredsavtal som funnits mellan rebeller och regering betraktas som dött. 

Nu beräknas ungefär 950 000 människor vara på flykt. Journalisten har besökt ett av fyra 

flyktingläger som ligger kring Goma, där tiotusentals människor bor i små hyddor byggda av 

plast och bananblad. Journalisten har pratat med en 24-årig kvinna som tillsammans med sina 

fyra barn bor i en överbefolkad hangar vid flyktinglägret. De flydde från striderna i sin 

hemby och har varit på flykt i tre veckor, skilda från maken/pappan som skulle ansluta 

senare. I texten berättar journalisten också om den svåra situationen i området kring Goma. 

FN har minskat sina matransoner till området vilket har tvingat flyktingarna att söka andra 

lösningar för att överleva. Undersökningar från flyktinglägren visar att prostitutionen har ökat 

och i samband med detta även spridningen av könssjukdomar. Vi får även veta att kvinnorna 

i området, som ger sig ut för att samla ved att sälja, lever i ständig risk för att bli våldtagna av 

beväpnade män. I slutet av texten får vi veta att många hjälporganisationer, bland annat 

Läkare utan gränser, är kritiska mot det nationella samfundets insatser och de anser att den 

fredsbevarande FN-styrkan inte har skött sin uppgift att skydda civilbefolkningen i landet. 

 

Den konnotativa beskrivningen av texten, såsom vi tolkar den, är att befolkningen i Kongo-

Kinshasa lever i en minst sagt kaosartad tillvaro och att det nu måste sättas in krafttag för att 

få ett slut, det måste hända något. Texten beskriver hur illa det är för människorna som lever 
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på flykt i Kongo-Kinshasa, framförallt hur utsatta kvinnorna är. Det framgår framförallt i 

detta citat: 

 
Matminskningarna tvingar flyktingarna att söka andra lösningar. Undersökningar 

från lägren visar att prostitutionen har ökat, och med den spridningen av sexuellt 

överförbara sjukdomar. Kvinnor som ger sig av upp i skogen för att samla ved att 

sälja lever i ständig risk för att bli våldtagna av beväpnade milismän. (DN 081020, 

s.16) 

 

Vi gör också en konnotativ tolkning av att texten delvis skyller den svåra situationen, som 

människorna i Kongo-Kinshasa nu befinner sig i, på FN. FN har dragit in på matransonerna, 

vilket har lett till att prostitutionen har ökat eftersom de måste försörja sig på andra sätt, 

vilket i sin tur ökat spridningen av könssjukdomar. För att försörja sig säljer kvinnorna också 

ved, och de lever i ständig risk för att bli våldtagna av beväpnade män när de ska samla veden 

i skogen. Även våldtäktsrisken kopplar vi till ett samband med FN:s indragna matransoner. 

Kvinnorna riskerar att bli våldtagna eftersom de nu måste få in mer pengar när de får mindre 

mat från FN. Texten konnoterar en beskrivning av ett land där kvinnor är utsatta, de kan inte 

ens gå i skogen och samla ved utan att riskera att bli våldtagna. Det är ett fattigt land, de bor 

och lever i hyddor/hangarer i flyktingläger. Trots att det nu är allvarliga strider och en svår 

situation för människorna så sviker FN dem. Kvinnorna måste prostituera sig för att överleva. 

Vi konnoterar fyrabarnsmammans uttalande och närvaro i texten med maktlöshet. Vi 

upplever henne som utsatt och utlämnad i den situation som hon befinner sig i. Boendes med 

barnen på golvet i en överbefolkad hangar i väntan på att mannen ska komma efter, om han 

nu kommer fram.  

 

Den denotativa beskrivningen av bilden är att vi ser en kvinna, två barn som hon håller under 

sina armar, samt tre barn som syns i bakgrunden. Kvinnan har blicken vänd neråt. Ett av 

barnen under kvinnans arm tittar in i kameran, det andra tittar mot marken. Barnen i 

bakgrunden tittar mot kvinnan och barnen i förgrunden. Det syns träd och buskar i 

bakgrunden. Bildtexten berättar att det är en annan kvinna än kvinnan som presenteras i 

texten. Den konnotativa tolkning som vi gör av bilden, i koppling till texten, är att det är så 

här situationen i Kongo-Kinshasa ser ut. Kvinnan på bilden får vara ett exempel på alla offer. 

Hon och hennes barn är bara några av alla som bor i hyddorna på flyktinglägren, som man 

kan skymta i bakgrunden. Det är inte samma kvinna som i texten, utan här väljer de att 
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framställa ännu ett kvinnligt offer. Bild och bildtext skapar tillsammans en stark känsla för 

människorna på bilden. I bildtexten kan vi läsa: 

 
 I östra Kongo-Kinshasa fortsätter våldet mot kvinnorna. Bara några timmar efter att  

 Sifa Mkanani hade kommit hem från BB stormade rebellerna in och våldtog henne. 

 (DN 081020, s.16)  

 

Vi känner sympati för kvinnan och barnen. De ser ut att ha det svårt. Kvinnans 

ansiktsuttryck, att hon sneglar neråt, visar på nedstämdhet och att hon kanske skäms, hon 

visar ingen stolthet och inget själförtroende, utan verkar osäker. Hon är utsatt och maktlös, ett 

våldtäktsoffer. På bilden står hon med två barn, det ena barnet som tittar rakt emot oss skapar 

också starka känslor hos oss. Ögonen som möter oss konnoterar vädjan, sorgsenhet och en 

viss tomhet. Vi blir berörda av barnen, de är små och hjälplösa offer. Att bilden är snävt 

beskuren gör att vi kommer nära inpå människorna, deras känslor blir blottade. Barnen i 

bakgrunden tittar mot kvinnan och mot kameran, deras ansiktsuttryck uttrycker svårmod. Vi 

får en känsla av att de verkligen vill vara med på bilden. De vill visa att de också finns och vi 

känner att de uttrycker: ”här är vi, se oss”. 

 

6.5.3 Minst fem döda i nytt terrorattentat i Afghanistan, fredag 31 oktober 2008 

Textens denotativa beskrivning är att en självmordsbombare slog till mot informations- och 

kulturdepartementet i Kabul. Minst fem människor och självmordsbombaren dog i attacken. 

Över 20 personer skadades. Texten är ett reportage där journalisten är på plats och beskriver 

hur det är och hur där ser ut. Sveriges utrikesminister Carl Bildt är i Afghanistan och uttalar 

sig om händelsen. Han uttalar sig om landets säkerhet och varför han tror att dådet inträffade. 

Journalisten har också talat med en anställd på det bombade departementet, som befann sig i 

byggnaden när bomben detonerade. Den anställde får berätta att det finns döda och skadade 

inne i huset. En talesman för al- Qaida gruppen förekommer också och redogör för vad som 

var målet med attacken, ett uttalande som är taget från Reuters. En expert får uttala sig om 

hur situationen i Kabul ser ut och hur det har sett ut tidigare. Journalisten berättar också i 

textens slut om våldet som den senaste tiden har trappats upp. I en faktaruta ger Dagens 

Nyheter en bakgrund till hur många som har dött under årets första sju månader och hur 

många soldater som befinner sig i landet. 
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Den konnotativa tolkning som vi gör av texten är att den berätta om den rådande situationen i 

Afghanistan. För oss säger textens ”så här ser det ut och det går inte att stoppa talibanerna”.  

 
Dåd av den här typen ingår tyvärr i bilden av Afghanistan för närvarande säger Carl 

Bildt som just nu besöker Kabul. (DN 081031, s.22) 

 
 Våldet i Afghanistan har trappats upp den senaste tiden. Antalet attacker från talibaner  

 och al-Qaidagrupper är i år högre än någon gång tidigare sedan USA-ledda styrkor  

 besegrade talibanregimen efter 11 september-attackerna 2001. 
 Torsdagens attack utfördes trots att president Hamid Karzai den senaste tiden har  

 försökt locka delar av talibanrörelsen att inleda en försoningsprocess. (ibid) 

  

Texten konnoterar en viss känsla av uppgivenhet. Striderna med talibanerna tar aldrig slut. 

Återigen är det ett nytt attentat och ännu fler döda människor.   

  

Carl Bildt uttalar sig som politiker och han får säga det han förväntas säga som politiker. Vi 

tror att han får komma till tals enbart för att han befinner sig i Afghanistan, journalisten 

passar på att uppmärksamma att Bildt är där. Han får tala med sin kunskap som 

utrikesminister i Sverige. Bildt säger inget personligt utan uttalar sig enbart om hur 

situationen i Afghanistan ser ut, kring säkerheten i landet och dådets bakgrund: 

 
Torsdagens dåd verkar välplanerat. Det finns närverk som har intresse av att ta sig in  

i huvudstaden och attackera symboler för modernisering och utveckling, menar 

utrikesministern. (ibid) 

 

Hans uttalande konnoterar en känsla av att han framställs som expert på den Afghanska 

situationen. Men ordet ”verkar” i meningen ovan säger ändå att han bara uttalar sig utifrån 

vad han tror, han vet inte säkert. Det konnoterar en viss osäkerhet. Däremot påstår han att det 

finns nätverk som har intresse av att attackera huvudstaden, vilket i sin tur konnoterar 

kunskap. Uttalandet ger också en känsla av att fler attacker kan ske.  

Den anställde på departementet används enligt oss för att få med en drabbad som får berätta 

om situationen inne i den bombade byggnaden. Det konnoterar en viss närvaro när han får 

berätta hur det är: 
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 Det finns både döda och skadade, sade en person anställd på departementet till DN 

 när han kom ut på gatan med damm från explosionen på kostymen.  

 (DN 081031, s.22) 

 

Den denotativa beskrivningen av bilden är att åtta människor syns. Vi kan se tydliga ansikten 

på två män längst fram i bilden. De bär en bår med en människa på. Männen tittar ner mot 

bråtet på golvet. Det är ytterligare två bärare av båren. Av dem ser vi bara några kroppsdelar, 

ett ben, två armar och delar av deras ryggar. Två män i oskärpa står alldeles bakom och tittar 

mot båren. Ännu längre in i bilden syns ytterligare två personer, även de är oskarpa. Bilden är 

tagen inomhus, det är stökigt och det hänger saker på sned i bakgrunden. Bildtexten berättar 

att en skadad kvinna förs bort efter självmordsattentatet. Den konnotativa tolkningen som vi 

gör är att bilden ska visa den kaotiska situationen som blivit efter bombattacken. Bilden 

kompletterar det journalisten skriver genom att visa hur bomben har raserat byggnaden. I 

texten har journalisten pratat med Carl Bildt och en person som jobbar på det bombade 

departementet. Ingen av dem porträtteras på bilden utan de har i stället valt att visa de 

materiella skadorna och ett mänskligt offer för attentatet. Bilden på offret som ligger på båren 

väcker känslor hos oss läsare och fångar intresse till texten. Detta är säkerligen också orsaken 

till valet av just den här bilden. De två männen som vi ser ansikten på upplever vi som dystra 

och koncentrerade. Bårbärarnas nedsänkta blickar visar att de har bråttom och 

rörelseoskärpan i bilden tyder på att det är mycket som händer, det känns kaosartat. Kanske 

finns det fler offer i lokalen som de måste tas om hand.  

 

6.5.4 Panikflykt från Goma, lördag 8 november 2008 

Textens denotation är att det har utbrutit en ny strid i Kongo-Kinshasa. Tusentals flyktingar 

flydde när skottlossning mellan rebellerna, CNDP, och kongolesiska armén bröt ut. Det fanns 

vid publiceringen inga uppgifter om eventuella döda eller varför skottlossningen startade. 

Båda parterna skyller på varandra. Att ingen vet vad som egentligen har hänt eller hur många 

som är döda konnoterar kaos. FN- chefen uttalade sig vid ett toppmöte i Kenya om 

situationen. Han tror att striderna kan sprida sig i regionen: 

 
Den senaste militära offensiven från CNDP har lett till en radikalt försämrad 

situation, fått allvarliga humanitära konsekvenser och än en gång kastat östra Kongo-

Kinshasa i en fas av djup kris. Den här krisen kan sprida sig i hela regionen […] 

(DN, 081108, s. 24) 
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Uttalandet skapar en känsla av att det är kris och kaos. Det visar också att FN-chefen är 

orolig över det som händer i Kongo-Kinshasa. Artikeln tar även upp en strid som tidigare i 

veckan utspelats mellan rebellerna, CNDP, och Mai-Mai-milis, de regeringstrogna. Det 

nämns också att regeringen i Kinshasa anklagar Rwanda för att stödja CNDP. Samtidigt 

menar Rwanda att regeringen i Kinshasa inte gör tillräckligt för att gripa huturebeller, som i 

vanliga fall brukar strida mot CNDP. Det finns flera motstående sidor i konflikten. CNDP 

ställs mot den kongolesiska armén och de regeringstrogna, Mai-Mai-milis. Förutom dessa 

ställs regeringen i Rwanda mot regeringen i Kongo-Kinshasa. Alla dessa grupper som ställs 

mot varandra konnoterar stridigheter och osäkerhet. Vi har svårt att känna förtroende för 

någon av parterna då vi inte vet vad som har hänt. Det ger också en känsla av att striderna 

kommer att fortsätta under lång tid framöver. Att alla skyller på varandra förstärker också 

bilden av att det inte är slut på striderna än. FN-chefens utsagor konnoterar däremot 

trovärdighet och förtroende. Han är den som förklarar situationen och varnar för en större 

konflikt. Hans titel som FN-chef skapar förtroende. Artikeln avslutas med att brittiska 

hjälporganisationer får uttala sig: 

 
Världen kan inte återigen titta bort när tusentals människor lider i östra Kongo. (DN, 

081101, s. 24) 

 

Uttalandet förklarar att medborgarna i Kongo-Kinshasa lider och det konnoterar kris och 

kaos. Invånarna i Kongo-Kinshasa är i behov av hjälp och uttalandet talar till oss och väcker 

empati. Spontant vill vi resa dit och hjälpa invånarna, de behöver stöd av oss i väst. 

Uttalandet ovan kan ses som rop på hjälp.  

 

När vi såg bild och rubrik första gången trodde vi att textens fokus skulle ligga på 

människornas flykt från Goma, vilket den inte gör. Artikeln handlar i stället mest om 

stridigheterna mellan rebeller och den kongolesiska armén. Vi får till exempel inte möta en 

människa på flykt från Goma. Det finns alltså inget tydligt samband mellan text och bild. 

Bildens denotation är flyktingar som väntar på hjälp, vilket framgår av bildtexten: 

 
Flera hjälporganisationer i östra Kongo-Kinshasa manade på fredagen omvärlden att 

omedelbart ingripa för att stoppa övergreppen på civila. Bilden: Flyktingar i ett 

rebellkontrollerat område väntar på hjälp. (DN, 081108, s. 24) 
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Bilden är en översiktbild som föreställer ett flertal människor som står vända med ryggen mot 

kameran. Något närmare kameran står en kvinna som har sitt ansikte bortvänt. Närmast 

kameran finns två barn. Det ena kryper mot kameran medan det andra står bortvänt. Att 

kvinnan står närmast barnen konnoterar att hon är deras mor. Hon vill inte gå långt ifrån dem 

utan är beskyddande. Barnet som ser in i kameran konnoterar rädsla. Det talar till oss och 

vädjar om hjälp. Att vi möter barnets blick gör att vi engagerar oss i dess tankar och känslor. 

Vi lider med både modern och barnen. Förutom människor visar bilden ett uppsatt tält. Att 

det är många människor på samma plats och att de lever i tält konnoterar flyktingläger. 

Himlen är mörkgrå men med några ljusare partier. Färgen på himlen konnoterar oro och 

skapar känslan av att det vi ser är ”lugnet före stormen”. Ett orosmoln är på väg in och 

kanske måste människorna återigen fly i panik. 

 

6.5.5 Anhängare vill hämnas Balibombarna, måndag 10 november 2008 

Textens denotativa betydelse är att de tre islamisterna som var ansvariga för Balibomberna 

2002 har avrättats. Detta upprörde deras anhängare som ropade på hämnd när männen 

begravdes på sina hemorter. Anhängarna drabbade samman med polisen när två av de döda 

männens lik anlände till deras hemby. Islamister ledde böner och några skanderade: ”Lev 

ädelt eller dö som martyrer”. Uttalandet ger negativa konnotationer och får oss att tänka att 

islamisters liv handlar om att dö som martyrer, även om de dödar andra på vägen dit. Allah 

och religionen är viktigare än det egna och andras liv. Att man kan kompensera sina religiösa 

brister genom att ta på sig martyrskapet som självmordsbombare. I den tredje mannens 

hemstad utspelades liknande scener. Även där hade många människor samlats för att uttrycka 

sitt missnöje och ropa på hämnd. Journalisten ger också en bakgrund till det som hände på 

Bali den 12 oktober 2002. I artikeln nämns att attentatsmännen för ett år sedan sade till 

Reuters att det enda de ångrar är att en del muslimer dödades vid attentaten. Detta uttalande 

konnoterar att de muslimska islamisterna är onda och att de endast bryr sig om människor 

med samma religion. Artikeln avslutas med att en svensk kvinna, som befann sig i närheten 

av explosionen, får uttala sig. När hon får veta att männen nu är döda säger hon: ”Oj! Vad 

bra.”. Vi tar kvinnans parti och kan förstå att hon tycker att det är bra att männen avrättades. 

Kvinnan berättar också om händelsen och att den fortfarande påverkar hennes liv:  

 
Ännu i dag räcker det med att titta på tv och det är något om en bomb eller terror. 

Hör jag en smäll så känner jag att jag vill fly. (DN 081110, s. 14) 
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Uttalandet konnoterar rädsla. Det som hände på Bali förföljer henne fortfarande.  

 

Bilden till texten visar en stor folkmassa med kvinnor och män. Den tillför texten något, då 

det i bildtexten framgår att bilden är från en av attentatmännens begravning. Bildens 

denotation är människor som samlas. Det är en översiktbild som skapar lite distans till 

människorna på bilden. De känns långt borta och det är ingen av människorna som direkt 

skapar kontakt med oss. Kvinnan som står mitt i bilden är den som fångar våra blickar först. 

Att det också kommer ljus uppifrån som faller in på kvinnan som är i fokus gör också att vi 

ser henne tydligast. Det framgår av artikeln att det är anhängare till militanta islamister som 

syns på bilden. Det får oss att tänka på att ljuset som faller in i bilden är Allah som kom ner 

för att hämta den avrättade mannen. Gud brukar förknippas med ljus. Kvinnorna på bilden 

bär sjalar och männen har också huvudbonader. I den stora massan syns sex kvinnor och 27 

män. En så stor majoritet män konnoterar den ojämställdhet som ofta förknippas med islam. 

Övriga är oidentifierbara. Två män och en kvinna håller upp en arm i luften. Det konnoterar 

protest. De är arga och besvikna och är där för att protestera. Kvinnan har också munnen 

öppen och det konnoterar förtvivlan. Vi får en känsla av att hon skriker ut sin sorg. Det sitter 

även två kvinnor och tre män på huk. Det konnoterar bön. Människornas ansiktsuttryck och 

att många har sänkta huvuden konnoterar sorg. Alla står vända åt samma håll och i bildtexten 

framgår det att bilden visar en begravning. Därför tror vi att det står en kista framför 

människorna och de står antagligen vända mot den. 

 

6.5.6 Armén tar kontroll över tamilskt fäste, söndag 16 november 2008 

Textens denotation är att Sri Lankas armé har intagit de tamilska tigrarnas militära fäste. 

Efter flera månaders lång offensiv och även några hårda strider har regeringssidan fått 

kontroll över staden som gerillan intog för 15 år sedan. Det lankesiska försvarsdepartementet 

uppger att armén intagit staden. Samtidigt sade Sri Lankas president:  

 
Min tydliga uppmaning till Prabhakaran och LTTE är att omedelbart lägga ned 

vapnen och komma till förhandlingsbordet. (DN, 081116, s. 15) 

 

Uttalandet konnoterar att presidenten tillsammans med regeringen försöker lösa problemet 

genom fredliga metoder. Att de tillsammans med armén försöker bekämpa rebellerna 

konnoterar att deras sida hör till de goda medan rebellerna är onda. Vidare handlar artikeln 

om att situationen för gerillan har försämrats under hösten och att de har svårt att försörja 
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sina trupper. Att vi får veta detta konnoterar att det finns möjligheter att regeringen lyckas 

återta staden och kanske även lyckas besegra rebellerna. Det finns samtidigt andra delar i 

texten som konnoterar det motsatta. Att det har pågått strider i Sri Lanka i 25 år och att det 

har tagit 15 år för armén att försöka få tillbaka staden skapar en känsla av hopplöshet. Det 

konnoterar att striderna i Sri Lanka aldrig tar slut och att det inte går att stoppa gerillan. I 

slutet av artikeln varnar politiska analytiker regeringen att helt slå ut rebellrörelsen. De tror 

att det skulle kunna leda till att gerillan i stället går över till självmordsbombningar och 

angrepp mot civila. Sammantaget konnoterar texten en känsla av uppgivenhet. Det går inte att 

stoppa gerillan. Om regeringen lyckas motverka dem på ett plan kommer de ändå att fortsätta 

på ett annat.  

  

Bilden kan vi inte tydligt koppla till texten. Bildens denotation är flera militärer som bär 

vapen. En av dem riktar sitt vapen mot något som finns utanför bilden. På bilden syns även 

en kostymklädd man, som enligt bildtexten är regeringschef i Östprovinsen: 

 
Östprovinsens regeringschef, den före detta rebellen Pillayan, inspekterar platsen för 

våldsamheterna i en förort till huvudstaden Colombo. (DN, 081115, s. 15) 

 

Varken Pillayan eller platsen där de befinner sig nämns i texten och därför finner vi ingen 

tydlig koppling mellan text och bild. Vi hade hellre sett en bild som föreställer armén när de 

intar det tamilska gerillafästet kring staden som nämns i artikeln. Vidare på bilden ser vi 

några män klädda i vita skjortor. En jeep finns i bakgrunden och bakom den står det fler. 

Personerna på bilden är män. Vapnen som militärerna har konnoterar krig och strider. Att 

regeringschefen står i mitten och har flera militärer runt sig ger en konnotativ betydelse av att 

militärerna finns där för att skydda honom.  

 
6.6 Tredje världen i Dagens Nyheter 
Hur framställs tredje världen i Dagens Nyheter i artiklar om krig och terrorism?  

 
6.6.1 ”Lev ädelt eller dö som martyrer” – schablonbeskrivningar i tredje världen 

Vi finner att människorna i tre av de sex texterna representeras på ett relativt likartat sätt. De 

tilldelas få egenskaper och beskrivningarna av dem är förenklade. Hvitfeldt (1998) resonerar i 

sin studie kring schabloner, då han menar att medierna sätter in vissa grupper av människor i 

bestämda mallar. Vi finner att schablonbeskrivningar görs av det kvinnliga offret och de 
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militanta islamisterna. Hvitfeldt ger exempel på att den grupp som i medierna benämns som 

”muslimska fundamentalister” ofta behandlas efter en förutbestämd mall (ibid). I texten 

Anhängare vill hämnas Balibombarna finner vi schablonbeskrivningar av de döda militanta 

islamisterna och deras anhängare. De representeras med få egenskaper och framställs på ett 

negativt sätt genom deras uttalanden. De ses endast som farliga och onda terrorister. I texten 

finns ett uttalande som attentatsmännen sade till Reuters för ett år sedan:  

 
[…] det enda de ångrar är att en del muslimer dödades vid attentaten (DN, 081110, 

s.14).  
 

Detta förstärker bilden av farliga och onda islamister. En anhängare till de döda 

attentatsmännen hotar: 

  
Ingen droppe muslimskt blod är gratis. Det får konsekvenser […] (ibid)  

 

Under bönerna skanderade också några av de närvarande:  
 

Lev ädelt eller dö som martyrer. (ibid) 

 

Även Håkan Hvitfeldt (1998) menar att när vi läser om militanta islamister i medier handlar 

det oftast om terrordåd. Vi i väst har därför fått en negativ syn på islam. Han skriver att 

svenskarnas attityd till religionen delvis beror på mediernas bevakning. Medierna arbetar 

ofta med stereotyper och symboler i rapporteringen av islam. Exempel på mediernas 

islamsymboler är ”islamist” och ”fundamentalist”. Dessa symboler finner även vi. I artikeln 

Anhängare vill hämnas Balibombarna (DN, 081110, s. 14) är islamist ett återkommande 

ord: 
 

Anhängare till de tre militanta islamister som i helgen avrättades för Balibomberna 

2002 ropade på hämnd […] (ibid) 

 

[…] våldsbrott från islamisters sida (ibid) 

 

Islamiströrelsen Jemaah Islamiyah ville med attentaten […] (ibid) 

 

Liknande tendenser kring schablonisering fann även Nohrstedt i sin studie Tredje världen i 

nyheterna (1986). Han kom fram till att artiklarna omfattade stereotypa bilder av det 
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”primitiva Afrika”. Bevakningen fokuserade på egenskaper som skiljer afrikanska samhällen 

från västerländska. Kvinnan som intervjuas i Massflykt i östra Kongo-Kinshasa (DN, 

081020) får komma till tals som ett offer för kriget i Kongo-Kinshasa. Hon och hennes fyra 

barn är på flykt från striderna i hembyn. De bor i en överbefolkad hangar i väntan på att 

bygga en egen hydda av plast och bananblad. I texten framkommer att de lever ett fattigt och 

primitivt liv i ett flyktingläger.  

 
Tjugofyraåriga Mapendo Lukoo kom till lägret Mugunga för tre veckor sedan med 

sina fyra barn. Nu bor de på golvet i en överbefolkad hangar i väntan på att få en 

presenning och ett nödpaket så att de kan bygga sin egen hydda. (DN, 081020, s. 16) 

  

Att Dagens Nyheter framställer människor i bild och text med få egenskaper kan förklaras 

med den postkoloniala teorin. Teorin handlar om att föreställningar som styr vårt tänkande, 

när det gäller skillnaden mellan människor och kontinenter, lever kvar från kolonialismen. 

Perspektivet hjälper oss att visa hur olika föreställningar av världen passar in i de gamla 

koloniala mönstren (Lundahl, 2002). Att människor i bild och text endast tilldelas få 

egenskaper kan också förklaras med att artiklarna vi har närstuderat fokuserar på krig och 

konflikter. Att berätta om kriget och konflikterna blir då det viktigaste och därför lägger 

journalisterna inte lika mycket fokus på hur människorna upplever situationen.  

 

6.6.2 Kvinnliga offer och manliga militärer 

I de texter som vi har studerat framställs kvinnorna som offer, medan männen framträder i 

roller som politiker eller militärer. Vi finner också att det förekommer fler män än kvinnor i 

dessa texter som handlar om krig och terrorism. I samtliga sex texter finns minst en manlig 

källa medan kvinnor bara framträder i två av artiklarna. Dessa två framställs båda som offer. 

Den ena kvinnan är offer för kriget i Kongo-Kinshasa och lever nu i flykt med sina barn. Den 

andra kvinnan får vara med för att hon är en av dem som drabbades under bombningarna på 

Bali år 2002. 

 

Även på bilderna förekommer fler män än kvinnor, vilket också Anna Roosvall (2005) kom 

fram till i sin undersökning. Hon fann att på tolv av 18 bilder kunde män urskiljas medan 

kvinnor bara förekom på sex stycken. På bilden till Minst fem döda i nytt terrorattentat i 

Afghanistan (DN, 081031, s. 22) visas en skadad kvinna som förs bort efter 

självmordsattentatet, vilket framgår av bildtexten. Även på bilden som hör till Panikflykt från 
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Goma (DN, 081108, s. 24) ser vi en kvinna. Hon lever i ett flyktingläger och väntar på hjälp, 

vilket gör henne till ett av stridernas offer. I bilden som hör till artikeln Massflykt i östra 

Kongo-Kinshasa (DN, 081020, s.16), porträtteras en kvinna som håller två barn under 

armarna. Det är inte samma kvinna som kommer till tals i texten, men båda framträder i 

rollen som offer. Kvinnan i texten är ett offer för kriget i Kongo-Kinshasa, hon har flytt och 

lever i ett flyktingläger och kvinnan på bilden har blivit våldtagen. När det gäller bilden av 

kvinnor kom Andén-Papadopoulos fram till att den mediala kvinnan oftast kopplas till 

passivitet, kaos och känslor, framförallt rädsla. Kvinnorna i vårt undersökningsmaterial 

framställs som offer och kopplas framförallt till rädsla och framställs på ett känslomässigt 

vis. Båda har upplevt otäcka situationer och talar utifrån det. Kvinnan i Anhängare vill 

hämnas Balibombarna (DN, 081110, s.14) säger bland annat:  

 
Ännu i dag räcker det med att titta på tv och det är något med en bomb eller terror. 

Hör jag en smäll så känner jag att jag vill fly. (ibid) 

 

Detta uttalande visar på hennes rädsla. Även kvinnan i Massflykt i östra Kongo-Kinshasa 

(DN, 081020, s. 16) kopplas till rädsla, en rädsla för att hon och hennes barn ska dö och 

rädslan för att hennes man aldrig kommer att komma ikapp dem. Det tolkar vi utifrån hennes 

uttalande:  

 
Vi flydde för att det var strider i vår by. Min man skulle komma efter, men nu är 

vägen helt blockerad och jag har inte hört av honom sedan vi gav oss av. (ibid.)  

 

Kari Andén-Papadopoulos fann bland annat i sin studie, Kameran i krig - den fotografiska 

iscensättningen av Vietnamkriget i svensk press (2000), att kvinnor i bilder ofta ses som 

maktlösa, saknar klass och förknippas med moderskap. Modern på bilden till texten Massflykt 

i östra Kongo-Kinshasa (DN, 081020, s. 16) har utsatts för våldtäkt, vilket framgår av 

bildtexten. I en sådan situation är kvinnor alltid maktlösa.  

 

Männen på bilderna avbildas ofta på ett klassiskt manligt aktivt vis, modiga, orädda och 

kraftfulla medan kvinnorna porträtteras som omhändertagande mödrar, maktlösa och rädda. 

Att männen avbildas som aktiva liknar det Andén-Papadopoulos (2000) fann. Hon menar att 

mannen framställs som driftig med disciplin, mod och förnuft. Det finner vi i exempelvis 

bilden till Armén tar kontroll över tamilskt fäste (DN, 081116, s. 15) där männen framställs 
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som militärer med vapen. Den man som inte bär vapen, utan har kostym, är i stället 

regeringschef och har makt. På bilden som hör till texten Våldet har trappats upp (DN, 

081015, s. 18) avbildas inte männen på ett klassiskt manligt vis, utan i stället som offer. De 

sörjer antagligen den döda människan som är insvept i ett vitt lakan.   

 

I texterna har vi framförallt funnit driftiga män med förnuft. Den brittiska befälhavaren som 

uttalar sig i Våldet har trappats upp (DN, 081015, s.18) får framträda i rollen som driftig och 

förnuftig. Han säger bland annat:  

 
Det handlar om att få ned striderna till en hanterbar nivå, som inte innebär ett 

strategiskt hot och som kan skötas av den afghanska armén. (ibid) 

 

Detta uttalande tyder också på ett kolonialt tänkande. Den brittiska befälhavaren ser den 

afghanska armén som hjälplös, att soldaterna i dagsläget inte själva skulle klara av att kämpa 

mot talibanerna. Även Sri Lankas president uttalar sig förnuftigt:  

 
Min tydliga uppmaning till Prabhakaran och LTTE är att omedelbart lägga ned 

vapnen och komma till förhandlingsbordet. (DN 081116, s. 15)  

 

6.6.3 Svenskarna får mest plats  

I två av texterna finns svenskar som källor och då är det de svenska medborgarnas 

inblandning som blir intressant och tar plats. I artikeln Minst fem dödade i nytt terrorattentat 

i Afghanistan (DN, 081031, s. 22) är Carl Bildt den källa som ges mest utrymme. I 

Anhängare vill hämnas Balibombarna (DN, 081110, s. 14) får en svensk kvinna, som var på 

plats i Bali då bomberna exploderade, mest utrymme i texten. Det kan vi koppla till teorin om 

nyhetsvärdering. Johan Galtung och Maria Holmboe Ruge (1970) menar att personifiering, 

det vill säga att nyheten går att koppla till personliga termer, höjer nyhetsvärdet. De menar 

också att ju närmre kulturellt en händelse står läsaren och ju mer relevant den är för denne, 

desto större är chansen att medierna uppmärksammar den. När svenskar finns med i texten 

ökar därmed den kulturella närheten och nyhetsvärdet höjs. Även Henk Prakke (1969) är inne 

på samma linje. Han anser att ju närmare en händelse är kulturellt desto större är 

nyhetsvärdet.   

Artikeln Anhängare vill hämnas Balibombarna (DN, 081110) är den enda som innehåller en 

aktör som vi kan identifiera oss med. Det beror på att hon är en svensk, ung kvinna. Att 
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artikeln dessutom väcker känslor för att den är personifierad kan förklaras med Galtung och 

Ruges (1970) teori om nyhetsvärdering. De menar att det är mer sannolikt att en händelse blir 

en nyhet om den går att relatera till personliga termer, och dessutom är negativ. Exempelvis 

kan en negativ händelse som drabbat en enskild individ fånga fler läsare eftersom den 

framkallar empati hos läsaren, precis som denna text gör hos oss (se mer om detta i avsnitt 

6.6.5).  

 

Roosvall (2005) kommer i sin undersökning fram till att vissa delar av världen ses som finare 

och viktigare än andra delar. Sverige utgör världens centrum, vilket vi också ser som en 

anledning till att svenskar får mest plats i de artiklar där de finns representerade. Att vi i 

Sverige gärna läser artiklar om det som känns kulturellt nära har vi redan tydliggjort.  

 
6.6.4 ”Dåd av den här typen ingår tyvärr i bilden av Afghanistan för närvarande” – 
skillnader mellan västvärlden och ”de Andra” 

I de artiklar som innehåller aktörer från både tredje världen och länder i väst finner vi 

skillnader på hur människorna framställs. I Våldet har trappats upp (DN, 081015) uttalar sig 

brittiska och amerikanska befälhavare om situationen i Afghanistan. Ingen afghan får säga 

något i frågan, trots att artikeln handlar om deras land och dess kritiska läge. Att bara 

militärer från väst får tala kan förklaras med den postkoloniala teorin, som säger att 

västvärlden ser sig själva som dominerande i jämförelse med ”de Andra” (Lundahl, 2002 ). 

Att ingen från Afghanistan ges utrymme skapar en bild av att människorna där inte har lika 

hög trovärdighet som britter och amerikaner. Att det endast är befälhavarna som får uttala sig 

ger dem makt. Det kan vi också koppla till den postkoloniala teorin och Orientalismen. Den 

amerikanska befälhavaren framstår som att han anser sig vara överlägsen. Han säger bland 

annat:  
Vi kommer inte att förlora i Afghanistan. Den stora majoriteten i landet vill inte leva 

under talibanerna. (DN, 081015, s. 18) 

 

Det är ett svar på exempelvis den brittiska befälhavarens pessimistiska profetior. Han har 

tidigare sagt: 

 
Vi kommer inte att vinna det här kriget. (DN, 081015, s. 18) 

Den amerikanska befälhavarens uttalande ser vi inte bara som ett uttryck av Orientalism, utan 

också som en möjlighet för honom att försöka vinna stöd av politikerna hemma i USA. Det 

han säger nås av många människor och kan vara ett sätt för honom att visa att det går bra för 
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amerikanerna i Afghanistan. Att vi också uppfattar uttalandet som ett uttryck för Orientalism 

beror på att befälhavarens uttalande tyder på att han anser sig vara överlägsen människorna i 

Afghanistan. Enligt Edward Said (2003) handlar Orientalism bland annat om att 

västerlänningar anser sig överlägsna gentemot andra kulturer. Västländerna ser också ”de 

Andra” som hjälplösa och att de är i behov av länderna i väst för att överleva. De som 

kommer till tals i den här texten är befälhavare från länder i väst och de framställs som att de 

ska hjälpa de ”hjälplösa” människorna i Afghanistan. Said menar också att det finns ett behov 

hos kolonialmakterna att framställas som ledare, vilket blir tydligt i denna artikel.  

 

Anna Roosvall (2005) fann, precis som vi, att det finns spår av Orientalism i 

utrikesjournalistiken. Hon menar att Orientalism kan ses som inbyggd i utrikesjournalistiken 

och präglar representationer av orientaliska länder, men förekommer även vid 

representationer av andra delar av världen.  

 

I den andra artikeln om Afghanistan, Minst fem dödade i nytt terrorattentat i Afghanistan 

(DN, 081031), ser vi liknande tendenser. Den enda källan från Afghanistan är en man som 

arbetade på informations- och kulturdepartementet när bomben exploderade. Han säger:  

 
”Det finns både döda och skadade.” (DN, 081031, s. 22)  

 

Förutom den mannen är det bara Carl Bildt som uttalar sig. Han säger bland annat: 
 

”Dåd av den här typen ingår tyvärr i bilden av Afghanistan för närvarande”. (ibid) 

 

När Bildt får träda in i rollen som expert och västerlänning får vi återigen en bild av ”vi” och 

”dem”.  Att det bara är Bildt som citeras i artikeln, förutom ett kort citat från en drabbad, 

skapar bilden av att han är trovärdigare än befolkningen i Afghanistan. Återigen ser vi 

tendenser av att västerlänningar framställs som överlägsna gentemot ”de Andra”, människor 

med annat ursprung, hudfärg, etnicitet, religion och kultur. Att Carl Bildt får mest plats i 

texten kan också kopplas till nyhetsvärderingen och teorin om att eliten ökar nyhetsvärdet. 

Det har vi redan berört tidigare i resultatet (se 6.6.3)  

I artikeln Anhängare vill hämnas Balibombarna (DN, 081110, s. 14) ser vi också spår från 

kolonialismen. De militanta islamisterna har utlöst två bomber som dödade 202 människor. 

Det refereras i artikeln att det enda de ångrar är att en del muslimer dödades. Detta uttalande 
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tyder på att de både är ociviliserade och onda. Den svenska kvinnan som var på Bali när 

bomberna exploderade ses som deras motsats. Vi känner sympati för henne och när hon 

berättar om hur händelsen än i dag påverkar hennes liv förstärks bilden av de militanta 

islamisterna som onda. Det de gjorde för sex år sedan påverkar fortfarande hennes liv 

negativt. Hon är ett offer som får framstå som både civiliserad och god. Här står de onda 

islamistiska bombarna, mördarna, mot den goda, oskyldiga men drabbade svenskan. Detta är 

ett motsatspar som Mikela Lundahl (2002) resonerar kring och hon menar att det ofta 

används i beskrivningar av konflikter mellan väst och tredje världen. 

6.6.5 Negativa känslor  

Fem av de sex bilder som vi har analyserat porträtterar människor som uttrycker sorg och 

maktlöshet. Det är starka bilder på människor som väcker negativa känslor mot dem som 

utsätter/försätter människor i denna maktlöshet och förtvivlan. Vi känner sympati för 

människorna på bilderna. Ett exempel är kvinnan på bilden till Massflykt i östra Kongo-

Kinshasa (DN, 081020, s. 16). Hon har blivit våldtagen, vilket gör att vi känner avsky både 

mot dem som har våldtagit men också mot dem som har försatt henne i flyktsituationen, 

vilken troligen orsakade våldtäkten. Vi känner också sympati för männen på bilden till Våldet 

har trappats upp (DN, 081015, s. 18). De sörjer en avliden person, vilket gör att vi tycker 

synd om männen och känner motvilja mot dem som har orsakat sorgen. Att Dagens Nyheter 

använder sig av bilder som föreställer människor i sorg kan kopplas till teorin om 

nyhetsvärdering. Galtung och Ruge (1970) menar att det är mer sannolikt att en händelse blir 

en nyhet om den går att relatera till personliga termer. Enligt deras teori ökar också 

möjligheten att en händelse blir till nyhet om den är negativ, särskilt om den kan kopplas till 

enskilda individer då den framkallar empati och fångar fler läsare (ibid). Det kan förklara 

varför vi har funnit att fem av sex bilder i Dagens Nyheter porträtterar människor i negativa 

situationer.   

 

På två av bilderna förekommer små barn. I båda fallen tittar de in i kameran och vi får 

ögonkontakt med dem. Det är barnen i dessa bilder som väcker mest känslor hos oss. I de 

texter som vi analyserat är det bara barnen vi får ögonkontakt med. Att de är små och därmed 

också mest utsatta innebär att vi känner störst sympati för dem. De vuxna som framträder i 

bilderna blickar mot något annat än kameran, vilket skapar känslor av sorg, oro och 

nedstämdhet. Exempelvis kvinnan på bilden till artikeln Massflykt i östra Kongo-Kinshasa 

(DN, 081020, s. 16) har en sänkt blick och överför en känsla av osäkerhet, dåligt 
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självförtroende och skam. Vi känner empati och som kvinnor också identifikation, bilden 

väcker väldigt många känslor. Vi tycker synd om henne och känner avsky mot dem som har 

utsatt henne för detta. Men flykten som hon och barnen tvingats till är fjärmad från vår 

vardag och skapar ett avstånd mellan ”oss” och ”dem”.   

 

6.6.6 ”Dödliga strider och blodigt våld” – Språket konstruerar verkligheten 

I vår studie har vi funnit att det finns en tendens att skriva på ett visst sätt om tredje världen, 

att det finns en viss diskurs i rapporteringen. Diskurs är ett sätt att tala och skriva om 

exempelvis människors handlingsmönster och vanor. I en diskurs återges inte verkligheten 

utan språket bidrar till att forma den (Bergström & Boréus 2005). Vi finner att det i flera av 

artiklarna förekommer beskrivande och dramatiska ord/meningar som bidrar till hur vi 

upplever händelser och människor i krigs- och terroristtexterna. Orden används för att höja 

dramatiken och för att skapa bilder i våra huvuden. De gör att dramatiken i krigs- och 

terroristtexterna förstärks.  

 

Vissa ord i texterna är värdeladdade och säger mycket om situationerna. Denna mening 

väcker exempelvis både starka känslor och visar människors handlingsmönster: 
 

 […] stormade rebellerna in och våldtog henne (DN, 081020, s. 16)  

 

Bara dessa enstaka ord återger en otäck verklighet och bidrar till hur läsaren upplever 

situationen i Kongo-Kinshasa. Andra värdeladdade ord i samma artikel är ”fullskaligt krig” 

och ”flyr för livet”. Även dessa bidrar till att forma en bild av verkligheten i Kongo-

Kinshasa.  

 

Några ytterligare exempel på dramatiska uttryck som vi fann i det undersökta materialet: 
 

[…] dödliga strider och blodigt våld […] (DN, 081015, s.18) 

[…] sköts alla i hjärtat […] (DN, 081110, s.14) 

Panikflykt […] (DN, 081108, s.24)) 

[…] kaotisk […] (DN, 081031, s.22) 
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 6.6.7 …rapporterar TT, …säger han till AFP, ...rapporterar Reuters 

I samtliga sex närstuderade texter används andrahandskällor genom uttalanden via 

nyhetsbyråer, hemsidor och pressmeddelanden. Två av artiklarna tillskrivs helt och hållet 

nyhetsbyråer. De fyra övriga har korrespondenter som upphovsmän men innehåller ändå 

källor som har uttalat sig till antingen nyhetsbyråer eller annan tidning.  Det kan vi se i linje 

med vad Roosvall (2005) kom fram till. Hon fann att utrikessidorna överlag domineras av 

nyhetsbyråmaterial. Av de artiklar som hon studerade kom 72 procent av materialet på 

utrikessidorna från nyhetsbyråer. Sju procent av dessa hade samtidigt också enskilda 

journalister som upphovsmän.  

 

I två av våra analyserade artiklar är också flera källor hämtade från pressmeddelanden och 

hemsidor, vilket sänker trovärdigheten. I artikeln Armén tar kontroll över tamilskt fäste (DN, 

081116, s.15) citeras Sri Lankas president Mahina Rajpakases:  

 
Min tydliga uppmaning till Prabhakaran och LTTE är att omedelbart lägga ner 

vapnen och komma till förhandlingsbordet, sade han i ett uttalande som citerades på  

arméns hemsida. (DN, 081116, s.15) 

 

I artikeln Panikflykt från Goma (DN, 081108, s.24) citeras chefen för en brittisk 

hjälporganisation, ett citat som är taget från en icke namngiven skrift: 

 
Världen kan inte återigen titta bort när tusentals människor lider i Östra Kongo, 

säger Juliette Produhan, chef för brittiska hjälporganisationen Oxfam i östra Kongo-

Kinshasa, i ett skriftligt uttalande. (DN, 081108, s.24) 

 

Att korrespondenterna inte själva har talat med artikelns källor sänker trovärdigheten. Om 

journalisterna själva däremot hade varit i kontakt med presidenten och chefen för 

hjälporganisationen hade uttalandena upplevts mer tillförlitliga. 

 

Aktörerna som inte är namngivna i artikeln Minst fem döda i nytt terrorattentat i Afghanistan 

(DN, 081031, s. 22) sänker också trovärdigheten: 
 

Talibanerna tog också på sig skulden för dådet. En talesman sade att utländska 

rådgivare på departementet var målet för attacken, rapporterar Reuters. (ibid.) 
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Att talesmannen inte har något namn gör att trovärdigheten i texten sänks. I tre av texterna i 

undersökningsmaterialet förekommer också experter som uttalar sig utan namn. De har alla 

tunga roller i texterna där de får tala utifrån sina kunskapsområden: 

 
En orsak till det ökande våldet är att taliban- och al-Qaidagrupper använder 

otillgängliga och stamkontrollerade områden i Pakistan som baser för attacker i 

Afghanistan, säger experter. (DN, 081015, s 18) 

 

Politiska analytiker har varnat regeringen för att militärt helt slå ut rebellrörelsen. 

(DN, 081116, s 15) 

 

Trots det ökande våldet menar en expert som DN pratat med att attentaten just i 

Kabul inte blivit fler det senaste året, däremot är de större och mer välplanerade 

(DN, 081116, s 22) 

 

Alla dessa citat innehåller central information men vi får inte veta vilka källorna är. Talesmän 

för CNDP och al-Qaidagrupper, representanter från Läkare utan gränser, Sri Lankas armé och 

Lankesiska försvarsdepartementet är andra aktörer som inte är namngivna i texterna.  

 

6.7 Sammanfattning 

Efter att ha sammanställt resultatet vill vi nu ställa det i anslutning till våra frågeställningar. 

• Hur ofta förekommer nyhetsartiklar om tredje världen i Dagens Nyheter i 

jämförelse med resten av världen? 

Resten av världen förekommer något oftare än tredje världen. Av det totala 

undersökningsmeterialet på 957 artiklar handlar 55 procent om resten av världen medan 

45 procent berör tredje världen. 

  

– Vilka länder i tredje världen förekommer mest i Dagens Nyheter? 

Kina är det land som förekommer mest. Av totalt 435 texter som handlar om tredje 

världen berör 62 texter Kina. Därefter är Kenya det land som förekommer mest, med 31 

texter. Därpå kommer Pakistan, Burma och Georgien. Att dessa länder dominerar 

bevakningen kan förklaras med stora händelser som har skett under 

undersökningsperioden. I Kina anordnades exempelvis OS, som fick stort utrymme i 

Dagens Nyheter.   
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• Vilka är de vanligaste förekommande ämnena i Dagens Nyheter rapportering från 

tredje världen i jämförelse med resten av världen?  

Det är dubbelt så vanligt att texter från tredje världen handlar om krig, terrorism och 

krigsförbrytelser i jämförelse med resten av världen. Vi finner också att politik är ett 

ämnesområde som förekommer ofta i Dagens Nyheters rapportering, både från tredje 

världen och från resten av världen. 

 

 – Vilka ämnen dominerar Dagens Nyheters rapportering från tredje världen?  

Krig, terrorism och krigsförbrytelser är de ämnesområden som tillsammans med 

politik dominerar Dagens Nyheters rapportering från tredje världen. Inrikespolitik, 

inklusive flykting- och invandrarfrågor, var det näst mest förekommande 

ämnesområdet följt av utrikespolitik, där även fredsbevarande insatser är medräknat.  

 

 – Vilka ämnen dominerar rapporteringen från resten av världen?  

Från resten av världen dominerar texter om inrikespolitik, följt av texter som handlar 

om val/valrörelser och därefter utrikespolitik. 

 

• Hur framställs tredje världen i Dagens Nyheter i artiklar om krig och terrorism?  

Vi finner att det är vanligt att människor från tredje världen framställs på ett ensidigt 

sätt, både genom text och bild. Det förekommer också schablonbeskrivningar. I alla 

sex texterna förekom män, men bara i två av sex texter förekom en kvinna. I texterna 

och bilderna framställs kvinnan främst som offer, medan mannen ofta framställs som 

militär och politiker. Vi finner också skillnader i framställningen av könen. Kvinnan 

framträder som känslofull och rädd, medan mannen ofta är den mäktige och modige. I 

de texter där representanter från väst förekommer får dessa mest plats och landets 

egen befolkning ställs i skymundan. Det är ett sätt som skapar skillnader mellan ”oss” 

och ”dem”. Vi ser också tendenser av Orientalism, som enligt Edward Said (2003) 

bland annat handlar om att västerlänningar ser sig som överlägsna gentemot andra 

kulturer.  

 

Vi finner att många länder från tredje världen inte finns med i Dagens Nyheters 

utrikesrapportering under den period som vi har undersökt. Till tredje världen räknar 

vi totalt 134 länder (se bilaga 2). Av dessa var det 56 länder som förekom i de texter 

som ingått i vår undersökning. Det innebär att mindre än hälften av länderna från 
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tredje världen var representerade i Dagens Nyheter under vår undersökningsperiod, 

från januari till november 2008. Länder från tredje världen, som tillhör Västindien 

och Oceanien, förekommer inte alls under vår undersökningsperiod.  

 

I texterna finner vi många laddade ord och meningar som används för att beskriva 

händelser och människor. De får texterna att bli mer dramatiska och de skapar bilder i 

våra huvuden. I vår undersökning har vi också sett att det i alla texter används 

andrahandskällor genom uttalanden via nyhetsbyråer, hemsidor och 

pressmeddelanden. Många av texterna innehåller också källor som inte är namngivna, 

där de bara presenteras som exempelvis experter och talesmän. Att vi inte får veta 

namnen på källorna innebär att trovärdigheten för texterna sjunker. Det leder till att vi 

blir osäkra på om den bild som ges i texterna om tredje världen är sanningsenlig. 
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7. Slutsats och diskussion 
Den studie som vi har gjort är viktig eftersom den visar vilken bild som Dagens Nyheter ger 

av tredje världen, och därmed är den bild som den ges till läsaren. Vi har undersökt vilka 

ämnen och länder som dominerar rapporteringen, hur rapporteringen ser ut i jämförelse med 

resten av världen, samt hur tredje världen framställs. I detta avslutande kapitel kommer vi att 

diskutera kring resultatet och redogöra för våra slutsatser. Vi kommer även att ge förslag till 

vidare forskning inom ämnet.  

 
7.1 OS i Kina – jämnar ut bevakningen? 
Vi har med förvåning kommit fram till att tredje världen bevakas i en oväntad omfattning. 

Tidigare forskning visar att det har varit en väldigt snedvriden rapportering, att resten av 

världen dominerat kraftigt i medierna (Wallin, 2003; Roosvall 2005).  Det var också vår 

förutfattade mening. Vi har dock funnit att skillnaden mellan hur ofta tredje världen 

förekommer i Dagens Nyheter i jämförelse med resten av världen är obetydlig, vilket vi 

tycker är väldigt positivt. Kanske betyder resultatet att medierna har blivit mer 

uppmärksamma och att de medvetet försöker balansera bevakningen från olika delar av 

världen. Eller så är den jämna bevakningen under vår undersökningsperiod bara en 

tillfällighet. Möjligen kan resultatet ha påverkats av att OS i Kina var så aktuellt under det 

gångna året. Kina var det land som förekom oftast i tredje världen och den största delen av 

rapporteringen därifrån handlade om situationen i landet inför OS. Om vi hade gjort samma 

undersökning men med ett annat urval av år, då OS inte var aktuellt, skulle rapporteringen 

från Kina troligtvis inte ha varit lika omfattande. Vi tror att vårt resultat då hade sett helt 

annorlunda ut och att resten av världen skulle ha dominerat mer. Under den tidsperiod som vi 

har undersökt kan det även vara så att Kina har tagit medialt utrymme från andra länder i 

tredje världen. Om vi hade gjort samma undersökning vid en annan tidsperiod kanske andra 

länder hade fått mer utrymme, och resultatet hade blivit annorlunda. Länder som nu inte ens 

fanns med kanske hade uppmärksammats. Att Kina ändå har varit så aktuellt är inte så 

konstigt med tanke på att OS är ett stort evenemang som engagerar och intresserar väldigt 

många. 

 

 

 

 



 62

7.2 Fokus på händelser 
Vi har i vår undersökning upptäckt att det ofta var samma länder som återkom i 

rapporteringen från tredje världen. Mönstret vi har såg var att länder uppmärksammandes 

under en längre tid då något speciellt hände, och man kan säga att fokuseringen på länderna i 

tredje världen byttes av allt eftersom nya händelser dök upp. När det hände något i ett land 

minskade bevakningen från ett annat. Vi kan också se en koppling till resultaten vi 

redovisade tidigare, nämligen att de vanligast förekommande länderna går att koppla till olika 

större händelser som har hänt under året. Exempelvis var Burma mycket vanligt 

förekommande under vår undersökningsvecka i maj då landet utsattes för en cyklon. Under 

veckan rapporterades det mycket kring förödelsen, människornas situation och olika 

hjälpinsatser. Samma tendens såg vi under augusti då det rapporterades mycket från Georgien 

i och med kriget mellan Georgien och Ryssland. Detta liknar det som Tomas Hammarberg 

(1981) skriver. Han menar att länder i tredje världen uppmärksammas när situationen är som 

mest kritisk eller dramatisk. När det lugnar ner sig på en plats förflyttas uppmärksamheten till 

ett område där det då är mer dramatiskt laddat.  

 

En annan anledning till att rapporteringen fokuseras på specifika länder kan vara att det är 

svårt för journalister att arbeta i vissa länder i tredje världen. Många av dessa länder är inte 

demokratier och har ingen pressfrihet, vilket gör det svårt att rapportera fritt. Det är också i 

dessa delar av världen som journalister fängslas och dödas. Oroligheter i länderna gör det 

svårt att rapportera därifrån vilket gör att nyheter därifrån uteblir. Detta kan också vara en av 

anledningarna till att Dagens Nyheter ofta använder material från nyhetsbyråer och andra 

tidningar. En annan orsak till den ojämna bevakningen kan dessutom vara de höga 

kostnaderna det innebär att ha egen bevakning. Hammarberg (1981) menar att det är svårare 

för journalister att verka utanför den så kallade västvärlden. Arbetet där blir dyrare, det råder 

komplicerade arbetssituationer och hårdare regler. Även Björn Hettne (1990) menar att det 

med tanke på tidningars resurser är otänkbart att ha en heltäckande och kontinuerlig 

bevakning av dessa världsdelar då Afrika, Asien och Latinamerika tillsammans är oerhört 

omfattande och komplexa.  

 

Dagens Nyheter har främst sina utrikeskorrespondenter placerade i den delen som vi kallar 

resten av världen. De har korrespondenter i Malmö/Köpenhamn, och medarbetare i 

Helsingfors, Moskva, Berlin, Bryssel, London, Peking, Jerusalem, Johannesburg, Buenos 

Aires, New York och Washington. De har också Stockholmsbaserade korrespondenter som 
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bevakar Balkan, Mellanöstern och Östeuropa (dn.se, 2008-11-13). Även den här aspekten 

anser vi har en inverkan på vilka delar av världen som omnämns i utrikesrapporteringen. 

Resten av världen förekommer säkerligen mer på grund av att det främst är i dessa länder 

som Dagens Nyheter har korrespondenter.   
 
7.3 Positiv förändring 

När vi inledde vår studie var vi övertygade om att ämnena som vi kategoriserat som svält, 

krig och naturkatastrofer var de dominerande i Dagens Nyheters rapportering från tredje 

världen. Mycket av våra förutfattade meningar stämde dock inte med vad vi sedan kom fram 

till, vilket vi upplever som positivt. Vår studie visar att rapporteringen inte är lika ensidig 

som vi förväntade oss. Många av artiklarna handlade oväntat om ämnen som inrikespolitik, 

utrikespolitik, protester och demonstrationer, val och sport. Bland de vanligast 

förekommande ämnena i rapporteringen från tredje världen var ändå krig, terrorism och 

krigsförbrytelser. Som vi antog var också naturkatastrofer ett annat vanligt ämne. Artiklar om 

svält och fattigdom var däremot relativt ovanliga och förekom endast 14 gånger. Det 

intressanta med vår undersökning är att vi har funnit att en väldigt stor del av rapporteringen 

från tredje världen handlar om politik. Ett resultat som skiljer sig från tidigare studier och 

därför hade vi inte förväntat oss detta. Ingen av våra referensforskare har funnit att politik är 

vanligt som ämne i rapporteringen från tredje världen. Wallin (2003) fann till exempel att 

politik utgjorde en ytterst liten del av rapportringen från tredje världen under 2000 då han 

studerade landsortspressens utrikesbevakning. 

 

Att mycket av rapporteringen under vår undersökningsperiod handlar om politik kan ändå 

förklaras med Galtung och Ruges samt Hvitfeldts teorier om nyhetsvärdering. Hvitfeldt 

(1985) menar att händelser som handlar om politik har goda möjligheter att uppmärksammas 

i medier. Ofta har dessa texter också elitpersoner som källor, som makthavare och andra 

politiker, vilka höjer nyhetsvärdet på en händelse. Även Galtung och Ruge (1970) tar upp 

aspekten att elitpersoner som källor ökar värdet av nyheten.  

 

Vi hoppas att Dagens Nyheter ökar sin rapportering om politik från alla delar av världen, 

eftersom det mesta som sker faktiskt handlar om politik eller har sin utgång i politik. Det är 

alltså viktigt för medierna att rapportera om andra politiska frågor än våra förväntade ämnen; 

svält, krig och katastrofer. Dagens Nyheter har alltså delvis lyckats, men artiklar om krig, 
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terrorism och krigsförbrytelser är trots allt de vanligast förekommande ämnena från tredje 

världen. Det är dock inte särskilt överraskande om man tittar på Galtung och Ruges (1970) 

teori om nyhetsvärdering. Särskilt på den tolfte punkten som handlar om att negativa nyheter 

är eftertraktade eftersom de lockar till läsning. En koppling kan också göras till deras första 

kriterium, frekvens, där de menar att händelser som utspelar sig snabbt har större nyhetsvärde 

än händelser som sker långsamt. Här är krig, terrorism och krigsförbrytelser tydliga exempel 

på händelser som ofta sker snabbt och utvecklas till något intressant för medier. Att ämnena 

är vanligt förekommande i rapporteringen från tredje världen kan också bero på att det inte är 

lika oroligt i de delar som vi kategoriserar som resten av världen. Krig och terrorism är 

däremot vardagen för många i tredje världen. Att det inte är lika oroligt i de delar som vi 

kategoriserar som resten av världen innebär att krig, terrorism och krigsförbrytelser ses som 

intressanta med högt läsvärde i rapporteringen från tredje världen. 

 

Från resten av världen var inrikespolitik, utrikespolitik och val/valkampanjer de tre mest 

förekommande ämnesområdena. Det ser vi som naturligt eftersom valet i USA har dominerat 

alla medier under det här året. Trots att Dagens Nyheter har haft speciella ”USA-valet sidor” i 

tidningen, som inte ingår i vår undersökning, handlade ändå många av artiklarna om valet. 

Eftersom USA är en stormakt tycker vi inte att det är så konstigt att valet ändå fick så pass 

stor plats. USA:s politik påverkar trots allt hela världen. Valet har inte bara berört människor 

i väst utan även människor i tredje världen.  

  

7.4 Bilden av tredje världen 
I vår studie har vi funnit att människorna i tredje världen framställs utifrån den västerländska 

synen och vi kan se kopplingar till postkolonialismen. Att bilder och texter i Dagens Nyheter 

skapar bilder av ”vi” och ”de Andra” tycker vi är förvånansvärt. I flera av texterna och 

bilderna förvånas vi av att det postkoloniala tänkandet lever kvar i tidningen, det vill säga en 

skillnad mellan ”oss” och ”dem” (Lundahl, 2002). I dagens samhälle borde Dagens Nyheter 

ha kommit längre i synen på andra människor och kulturer. De schablonbeskrivningar vi har 

funnit skapar bilder av människor i tredje världen som annorlunda och att de lever i en helt 

annan värld. Det är också viktigt att komma ihåg att de texter och bilder vi har näranalyserat 

handlar om krig och terrorism. Att människor från andra delar av världen framställs som 

annorlunda kan också bidra till att människor i Sverige får förutfattade meningar om 

människor som flyttar från andra länder och hit. I dagens samhälle ges vissa människor makt 
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på grund av sitt ursprung, sin hudfärg, etnicitet, religion och kultur. Att det är så, menar 

Mikela Lundahl (2002) kan förklaras med den postkoloniala teorin. Kolonialismen skapar 

fortfarande föreställningar om ”de Andra” och de sitter djupt i vår bild av världen. Ofta är det 

omedvetna föreställningar som människor har (ibid).  

 

De sex texter som vi har undersökt är negativa och det påverkar självklart hur människorna 

framställs. Att de är negativa kan förklaras med teorier om nyhetsvärdering. I synnerhet med 

Galtung och Ruges (1970) tolfte punkt som handlar om att negativa nyheter är eftertraktade 

eftersom de lockar till läsning. Om vi hade undersökt en annan ämneskategori, än krig, 

terrorism, hade vårt resultat med stor sannolikhet sett annorlunda ut. Att artiklarna tar upp 

ämnen som krig och terrorism skapar redan där skillnader, eftersom de är ämnen som är långt 

ifrån den värld vi lever i Sverige.  Vi är också medvetna om att vi själva inte vet hur det ser ut 

i tredje världen och därför inte vet om Dagens Nyheters bild av den stämmer. 

Dagens Nyheter har använt laddade ord och meningar för att beskriva händelser och 

människor. Vi tror att de används för att fånga läsaren och kanske för att skapa en bild av att 

det är mer dramatiskt än vad det faktiskt är. Dramatiska texter och bilder väcker både 

människors uppmärksamhet och känslor, vilket Dagens Nyheter säkerligen är medveten om. 

Uttrycken skapar även en negativ bild av tredje världen. Händelser är kanske inte alltid fullt 

så dramatiska som de framställs. Ibland kan orden användas för att få nyheten mer intressant 

och tillspetsad. De laddade orden och meningarna kan behöva användas för att en händelse 

ska uppnå ökad intensitet. Galtung & Ruge (1970) menar att en händelses intensitet hela tiden 

måste öka för att företeelsen ska uppmärksammas igen. Det kan vara så att Dagens Nyheter 

vill skriva om en händelse men för att öka intensiteten krävs dramatiska ord och meningar. 

Det är också viktigt att komma ihåg att texterna vi har undersökt behandlar krig och 

terrorism. Vi är medvetna om att händelserna som sker säkerligen är dramatiska i sig och 

orden kanske används just därför.  

Det vi lagt märke till när vi har analyserat bilderna är att Dagens Nyheter ofta väljer att ha 

bilder där läsaren kommer nära det som har fotograferats. Endast bilden till artikeln 

Panikflykt från Goma är en översiktsbild. Att vi kommer närmare objekten innebär att 

personernas känslor och uttryck blir mer synliga för oss. Bilden blir mer intressant och drar 

till sig läsarens ögon.  
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7.5 Förslag till vidare forskning 
Vårt ämne är mycket intressant och viktigt att undersöka och därför ger vi här några idéer på 

vidare forskning. En komparativ studie mellan Dagens Nyheter och en kvällstidning, 

exempelvis Aftonbladet, skulle vara intressant. Att jämföra tidningarnas rapportering från 

tredje världen för att se om det finns några skillnader. Det skulle även vara intressant att 

undersöka hur mycket av utrikesmaterialet i olika tidningar som kommer från nyhetsbyråer. 

Att jämföra användandet av nyhetsbyråer i rapporteringen från tredje världen i jämförelse 

med resten av världen skulle också kunna studeras. Under arbetets gång har vi sett att det 

finns tendenser till att en stor del av rapporteringen från tredje världen kommer från 

nyhetsbyråer. Därför vore det relevant att undersöka detta närmare. 

 

Det skulle också vara intressant att göra en liknande undersökning som vi har gjort, men med 

andra medier, till exempel Ekot, Aktuellt eller Rapport. De är alla nyhetsprogram med hög 

status och trovärdighet.  

 

Utrikeskorrespondenterna har en viktig journalistisk roll. Därför vore det betydelsefullt att 

undersöka vad de själva har för syn på utrikesjournalistiken med fokus på tredje världen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 67

8. Referenser  
8.1 Litteratur  
Ambjörnsson, Ronny (1994). Öst och väst - tankar om Europa mellan Asien och Amerika, 

Stockholm: Natur och kultur. 

 

Andén-Papadopoulos, Kari (2000). Kameran i krig – Den fotografiska iscensättningen av 

Vietnamnkriget i svensk press, Stockholm/Stehag: Symposion.  

   

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2005). Textens mening och makt. Metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur  

 

Bibin, Tomas (1990). Bofors räddningen för Indien-rapporteringen, i Carlsson, Jöran (red): 

Tredje världen i tolv dagstidningar, Göteborg: Föreningen för utvecklingsjournalistik. 

 

Bignell, Jonathan (2002). Media semiotics an introduction. Manchester: Manchester 

University Press. 

 

Carlsson, Ulla (1998). Frågan om en ny internationell informationsordning - en studie i 

internationell mediepolitik, Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs 

universitet.  

   

Deacon, David. (red.) (2007). Researching communications: a practical guide to methods in 

media and cultural analysis. 2:a upplagan. London: Hodder Arnold  
 

Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (2000). Metoder i kommunikationsvetenskap, Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Esaiasson, Peter,Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (2004). 

Metodpraktikan - Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 2:a upplagan, 

Stockholm: Norstedts Juridik.  

 

Fairclough, Norman (1995). Media discourse. London: Edward Arnold  
 



 68

Fiske, John (2004). Kommunikationsteorier - en introduktion, Uppsala: Almqvist & Wiksell. 

 

Galtung, Johan & Holmboe Ruge, Mari (1970). The Structure of Foreign News, i Jeremy 

Tunstall (red): Media Sociology, Costable London.  

Hall, Stuart (2002). Representation: cultural representations and signifying practices, 

London: Sage pulbications. 

 

Hall, Stuart (1999). När inträffade ”Det postkoloniala”? Tänkande vid gränsen, i Eriksson 

Catharina, Eriksson, Maria & Thörn, Håkan (red): Globaliseringens kulturer, Nora: Nya 

Doxa. 

 

Hammarberg, Thomas (1981). Massmedia och vår bild av världen, Stockholm: Bokförlaget 

Prisma. 

   

Hettne, Björn (1990). Förord i Carlsson, Jöran (red): Tredje världen i tolv dagstidningar, 

Göteborg: Föreningen för utvecklingsjournalistik.  

 

Hulthén, Gunilla (2006). Främmande sidor – Främlingskap och nationell gemenskap i fyra 

svenska dagstidningar efter 1945, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, 

Stockholms universitet. 

 

Hultén, Britt (2000). Journalistikanalys – En introduktion, Lund: Studentlitteratur. 

 

Hvitfeldt, Håkan (1998). Den muslimska faran - om mediebilden av islam, i Brune, Ylva 

(red): Mörk magi i vita medier, Stockholm: Carlssons bokförlag  

 

Hvitfeldt, Håkan (1985). På första sidan – En studie i nyhetsvärdering, Stockholm: 

Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar  

   

Isaksson, David (1992). Journalistens guide till tredje världen, Stockholm: Sida  

     

Lindgren, Simon (2005). Populärkultur - teorier, metoder och analyser, Malmö: Liber.  

 



 69

Loomba, Ania (2005). Kolonialism/postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, 

Stockholm: Tankekraft 

 

Lundahl, Mikela (2002). Postkoloniala studier, konst och representation. I konstfack (red.): 

Postkoloniala studier, Stockholm: Raster förlag.  

Mral, Brigitte (2008). Retorikanalys av medietexter. I Ekström, Mats (red): Mediernas språk, 

Malmö: Liber.  

 

Nilsson, Åsa (2000). Kvantitativ innehållsanalys, i Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red): 

Metoder i kommunikationsvetenskap, Lund: Studentlitteratur.  

 
Nohrstedt, Stig Arne (1986). Tredje världen i Nyheterna, Stockholm: Almqvist & Wiksell 
International. 
 
Prakke, Henk (1968). Kommunikation der Gesellschaft: Einführung in die funktionale 
Publizistik. Münster: Regensberg  
 

Roosvall, Anna (2005). Utrikesjournalistikens antropologi om nationalitet, etnicitet och kön i 

Svenska tidningar, Journalistik, medier och kommunikation, Stockholms universitet.  

   

Said, Edward (2003). Orientalism, London: Pengui 

 

Strömbäck, Jesper (2000). Makt och medier: samspelet mellan medborgarna, medierna och 

de politiska makthavarna. Lund: Studentlitteratur 

 

Thelander, Åsa (2000). Säger en bild mer än tusen ord. I Jarlbro, Gunilla (red): Vilken metod 

är bäst - ingen eller alla? Lund: Studentlitteratur.  

 

Wallin, Ulf (2003). Utlandsbilden i landsortspressen, före under och efter kampen mellan TT 

och FLT, Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs Universitet. 

 

Østbye, Helge (2004) Metodbok för medievetenskap. Malmö: Liber ekonomi  

 

 



 70

8.2 Internet 
Dagens Nyheters webbtidning : 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=602&a=493183 (2008-11-13a)  

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=602&a=4514 (2008-11-13b) 

 

Global Finlands webbsida: 

http://global.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=34758&contentlan=3&culture=sv-FI 

(2008-12-14) 

http://global.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=32367&contentlan=3&culture=sv-FI  
(2008-12-02) 
 

Nationalencyklopedin: 

http://www.ne.se/artikel/330866 (2008-11-13a)  

http://www.ne.se/artikel/335069, (2008-11-13b)  

 

Regeringens webbsida: 

http://www.regeringen.se/sb/d/3822 (2008-12-14) 

http://www.regeringen.se/sb/d/3895 (2008-12-14) 

 

Sidas webbsida: 

http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=238 (2008-12-14)  

http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=540 (2008-12-14) 

 

Sveriges ambassads webbsida: 

http://www.swedenabroad.com/Page____35654.aspx (2009-01-01) 

 

Unescos webbsida:  

http://www.unesco-sweden.org/om_unesco/om_unesco.asp (2008-11-19)   

 

8.3 Tidningar  

Pehrson, Lennart (2008) Rekorddyr bensin blottar brister i USA:s kollektivtrafik, Dagens 

Nyheter, 12 juli. 

 

TT AFP (2008) USA dödade 64 civila i Afghanistan, Dagens Nyheter, 12 juli 



 71

9. Bilagor 
9.1 Bilaga 1: Resultatet som figur två och tre grundar sig på 

 

  

  

 

 
 
 

 
 

Ämne Tredje världen Resten av världen 
Ul 18 1
A/Su 7 10
Upd/Fi 90 104
Ö 18 40
Pd 39 17
D/P 4 26
M 9 11
Re 6 11
Nk/Ev 5 24
F/Sä/Sp 34 28
V 43 122
Ek/Hk, Kon 18 28
Mn/E 12 28
Sfr/Sf 21 9
Mv 24 24
K/T/Kf 139 52
N 35 13
O 10 19
Bs 38 74
Ip/Foi 104 155
Mr 24 9
S 22 2
Ko 10 7

 

Land:                  Antal texter 
Afghanistan 15
Angola 5
Argentina 1
Armenien 6
Azerbajdzjan 1
Bangladesh 1
Belize 1
Bhutan 1
Bolivia 2
Brasilien 3
Burma 28
Chile 5
Colombia 5
Costa Rica 1
Cuba 4
Ecuador 2
Egypten 7
Filippinerna 2
Georgien 25
Haiti 5
Indien 16
Indonesien 5
Irak 15
Iran 10
Kambodja 1
Kamerun 3
Kenya 31
Kina 62
Kirgizistan 2
Kongo  9
Libanon 7
Libyen 5
Malaysia 1
Mauretanien 4
Mexico 4
Nepal 8
Nicaragua 1
Nigeria 4
Nordkorea 4
Pakistan 30
Palestinska områdena 11
Peru 3
Rwanda 5
Somalia 14
Sri Lanka 8

Land:                 Antal texter 
Sudan 7 
Sydafrika 11 
Tanzania 4 
Tchad 6 
Thailand 13 
Turkiet 11 
Uzbekistan 1 
Venezuela 5 
Vietnam 1 
Zambia 3 
Zimbabwe 23 
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9.2 Bilaga 2 - Utvecklingsländer A-Ö, uppdelat efter regioner 
(De understrukna länderna förekommer i underundersökningsmaterialet) 

Afrika 
Algeriet  
Angola 
Benin  
Botswana  
Burkina Faso  
Burundi  
Centralafrikanska Republiken 
Comorerna 
Djibouti  
Egypten  
Ekvatorialguinea 
Eritrea  
Elfenbenskusten 
Etiopien  
Gabon  
Gambia  
Ghana  
Guinea  
Guinea-Bissau  
Kamerun  
Kap Verde  
Kenya 
Kongo  
Lesotho  
Liberia   
Libyen 
Madagaskar  
Malawi 
Mali  
Marocko 
Mauretanien   
Mauritius 
Mocambique 
Namibia  
Niger  
Nigeria  
Rwanda  
Sao Tome och Principe  
Senegal  
Seychellerna  
Sierra Leone  
Somalia  
Sudan  
Swaziland  
Sydafrika  
Tanzania  
Tchad 
Togo  
Tunisien  
Uganda  
Zambia  
Zimbabwe  

Latinamerika 
Argentina 
Belize  
Bolivia  
Brasilien 
Chile  
Colombia  
Costa Rica  
Kuba  
Dominica  
Dominikanska Republiken  
Ecuador 
El Salvador  
Guatemala  
Guyana  
Haiti  
Honduras 
Mexico  
Nicaragua  
Panama 
Paraguay  
Peru 
Surinam  
Uruguay 
Venezuela 
 
Västindien 
Antigua och Barbuda  
Barbados  
Grenada  
Jamaica 
Trinidad och Tobago 
S:t Kitts och Nevis 
S:t Lucia 
S:t Vincent och Grenadinerna 
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Asien 
Afghanistan  
Armenien  
Azerbajdzjan  
Bangladesh  
Bhutan  
Burma 
Filippinerna  
Georgien  
Indien  
Indonesien  
Irak  
Iran  
Jordanien 
Kambodja  
Kazachstan 
Kina  
Kirgizistan 
Laos  
Libanon  
Malaysia  
Maldiverna 
Mongoliet  
Nepal  
Nordkorea  
Oman  
Pakistan 
Palestinska områdena 
Saudiarabien 
Sri Lanka  
Syrien 
Tadzjikistan  
Thailand  
Turkiet 
Turkmenistan  
Uzbekistan 
Vietnam 
Yemen  
Östtimor  

Oceanien 
Fiji 
Kiribati  
Marshallöarna 
Mikronesien 
Nauru  
Palau 
Papua Nya Guinea 
Salomoöarna 
Samoa  
Tonga  
Tuvalu 
Vanuatu 
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9.3 Bilaga 3 – Analysschema: frågor till den kvalitativa undersökningen  
Frågorna nedan har vi formulerat utifrån Fairclough (1995) Britt Hultén (2000) och Gunilla 
Hulthén (2006). 
 
• Hur framställer texten ”världen” – händelser, personer, relationer? Hur ser dess 

”världsbild” ut? 
- Vem/vilka får tala? 

- Journalisten som vittne, angivna källor, anonyma källor/icke namngivna 
källor?  

- Kvinna/man/okänd? 
- Politiker/Försvar/Hjälporganisation/Expert/vanlig människa? 
-  Vilken nationalitets beteckning har aktören? 
- Med vilken kunskap får de tala? 

 
- Hur får de tala? 

- Vad får aktören/aktörerna säga? 
-  Talar de i direk formt, med talminus, eller indirekt form?  
-  Finns en rangordning av källor? 
-  Vem får tala mest? 
 

- Hur framställs människorna i texterna?  
-  Vilka förekommer i texten? 
-  Hur beskrivs de? 
-  Hur beskrivs miljön/miljöerna de befinner sig i?  

 

• Vilka identiteter och relationer mellan aktörer gestaltar texten? 
- Hur upplever vi relationen mellan aktörerna? 

-  Negativ/positiv?  
 

• Vilken relation skapar texten mellan text-läsare, mellan aktörerna i texten och 
mellan läsare och textens aktörer? 

- Hur upplever vi aktörerna? 
- Glada, sorgsna? 
-  Kan vi identifiera oss med aktörerna? 

 
- Vilken känsla skapar artikeln? 

-  Negativ/positiv/blandad? 
   

- Vilken närhet har vi till händelsen? 
- Kulturellnärhet? 
- Geografisk närhet? 

• Denotation 

 -  Artikeltyp? 
- Nyhetsartikel? Reportage? 

 
-  Vilken miljö befinner vi oss i?  

- Stad? Fordon? Byggnader? Landsbygd? Annan? 
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- Är miljömotiven dramatiska/odramatiska? 
 

- Finns det metaforer i texten? Vilka? 
 

- Är de ord som används värdeladdade eller neutrala?  
-  Vilka ses som värdeladdade? 

• Konnotation  

- Vilket budskap förmedlar texten? 
 

- Hur upplever vi aktörerna i texten? 
- Hur framställs aktören/aktörerna? 
- Hur tolkar vi det sätt de framställs på? 
- Vad säger aktörernas uttalanden oss? 

 
- Om det finns värdeladdade ord, Vad säger de orden oss? 

 

Bildanalys:  

• Denotation 
- Vad finns på bilden? 

- Människor, föremål, byggnader, annat?  
- Porträtt på en person? Gruppporträtt? Anonymiserad personbild? 
- Personernas kön?  
- Vilken nationalitets beteckning har aktörerna? 

 
- Hur avbildas aktören/aktörerna? 

-  Positivt/negativt?   
- Vad gör aktören/aktörerna på bilden?  

 
- Miljömotiv?  

- Stad? Fordon? Byggnader? Landsbygd? Skog? 
 

• Konnotation 
- Hur tolkar vi bildens budskap? 

- Vad säger bilden oss? 
- Vilken känsla skapar bilden? Negativa/positiva/blandade känslor? 

 
- Vilket kroppsspråk har aktören/aktörerna?  

-  Sorgsen? Glad? Neutral? Arg? Allvarliga? 
 

 
- Hur upplever vi aktörerna i bilden? 

- Hur framställs aktören? 
- Hur tolkar vi det sätt de framställs på? 
 

- Är miljömotiven dramatiska/odramatiska? 
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9.4 Bilaga 4 – Beskrivningar av ämnesområden 
 

K Krig – inklusive stridigheter, inbördeskrig, folkmord. 
 
T Terrorism – inkluderar alla artiklar som handlar om terrordåd, attentat (ex. 

självmordsbombare, minor), gisslantagande och ockupationer av exempelvis 
ambassadbyggnader. 

 
Fi Fredsbevarande insatser – omfattar framförallt artiklar som handlar om FN, till 

exempel om FN-truppers insatser. 
 
N Naturkatastrofer – jordbävningar och översvämningar, omfattar även artiklar 

som handlar om värmeböljor och köld med många offer som följd, skogsbränder 
etcetera.  

 
O Olyckor – trafikolyckor, tågurspårningar, störtande plan, sjunkande båtar, bränder 

med mera. Även artiklar om utredning av olyckor ingår. 
 
Bs Brott och Straff – handlar om våld, huliganism, ekonomisk brottslighet, 

svindleri, rån, mord och andra brott. Artiklar om domstolsreferat, straff, inklusive 
dödsstraff, räknas också till denna kategori. 

 
Kf Krigsförbrytelse – handlar om tortyr och folkmord. 
 
Sp Spioneri – militärt spioneri, företagsspioneri samt sabotageverksamhet. 
 
Ko  Korruption – texter om korruption, valfusk och artiklar som handlar om 

hemlighetshållanden/mörkanden, exempelvis att en regering hållit något hemligt.  
 
Mr Mänskliga rättigheter – artiklar som handlar om kränkning av mänskliga 

rättigheterna. Exempelvis gripande av oppositionella, barnarbete, 
tvångssterilisering, rasism, diskriminering, tvångsarbete, censur och 
åsiktsförtryck. Hit hör även artiklar som handlar om arbete för mänskliga 
rättigheter. 

 
Foi Flykting- och invandrarfrågor – handlar främst om flyktingströmmar, 

invandrarpolitik och asylfrågor. 
 
Ip Inrikespolitik – handlar om partipolitik, regeringsbildningar, 

presidenttillsättningar, politiker som avgår med mera. 
 
V Val/valkampanjer – hit räknas olika typer av val och valkampanjer, parlaments- 

och presidentval, delstatsval, folkomröstningar och opinionsundersökningar inför 
val. 

 
Ek Ekonomi – omfattar artiklar om EMU, aktiekurser i utlandet, kapitalrörelse och 

löner. 
 
Hk Handel och konkurrensfrågor – handlar bland annat om export, import och 

handelshinder. 
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Kon Konsumentfrågor – handlar till exempel om priser och konsumentlagstiftning. 
 
Tt Trafik och transporter – hit hör artiklar om kommunikationer, brobyggen, 

trafikkaos med mera. 
 
E Energi – handlar om energitillgång, oljeförekomst, kärnkraft, vattenkraft med 

mera. 
 
A Arbetsmarknad - handlar om arbetslöshet, fackliga frågor, konflikter, strejker 

avskedanden, nyanställningar med mera. 
 
Sf Svält och fattigdom – handlar om svält, hunger och fattigdom. 
 
Mn Miljö och natur – hit hör olika typer av miljö- och naturfrågor och inrymmer så 

skilda ämnen som exempelvis miljöskydd, miljöförstörelse, naturtillgångar, 
klimatskövling, energitillgångar och kärnkraft. 

 
Sfr Sociala frågor – handlar om övriga sociala frågor, socialpolitik eller brist på 

liknande. 
 
Ul U-landshjälp – handlar i huvudsak om biståndsarbete 
 
Upd Utrikespolitik och diplomati – omfattar bland annat stats- och regeringsbesök, 

fredsförhandlingar, medling, försoning, sanktioner, avbrutna sanktioner, 
fredsbevarande insatser, fångutväxling. Hit räknar vi även artiklar som handlar om 
EU. 

 
Pd Protester och demonstrationer – hit höt artiklar som handlar om fredliga 

manifestationer mot makthavare, företag eller företeelser av olika slag, 
exempelvis abort eller djurtransporter.  

 
D Dödsfall – handlar om enskilda personer som avlidit. 
 
P Personalia – handlar om enskilda personers privatliv såsom bröllop, skilsmässor, 

barnafödande etcetera. 
 
M Medicin – handlar om medicinska frågor och även artiklar som handlar om 

sjukvård, hälsovård, psykologi, abort, sexlingsfödsel och nya rön. 
 
Mv Människors vardag – hit hör artiklar där texten skildrar en eller flera människors 

vardag, till exempel en människa som berättar hur bra han/hon fått det sedan 
landets ledning ändrade lagarna, en människa som förlorat sitt hem eller jobb, en 
människa som berättar om sina svårigheter, etcetera. 

 
F/Sä  Försvar och säkerhetsfrågor – handlar om militären, försvars- och 

säkerhetspolitik och texter som allmänt handlar om säkerhet. 
 
Nk Nöje och kultur – handlar om kulturella och mer nöjesbaserade evenemang och 

produktioner utomlands, eller om konstnärer i utlandet.  
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S Sport – artiklar som berör sportevenemang och händelser som har anknytning till 
evenemanget. 

 
Ev Evenemang – handlar om popgalor, konserter, teaterföreställningar, jubileer, 

sjösättningar, firande av olika slag, minneshögtider och begravningar. 
 
Su Skolor och utbildning – hit hör till exempel artiklar om utbildningsnivåer, skolor 

och utbildningar i olika länder. 
 
Re Religion – handlar om trosfrågor, religiösa ledare och om strider mellan olika 

religiösa grupper. 
 
Ö Övrigt – hit hör artiklar som handlar om sällan förekommande ämnen. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.5 Bilaga 5 - Exempel ur kodschemat: vecka 10, mars -08    
                
V. Datum Rubrik Författare Längd Land/Område Ämne Kommentar 
10 2008-03-03 Våldet trappas upp på Gazaremsan Nathan Shachar M Israel T, Upd 10 döda 
10 2008-03-03 Medvedev vann som väntat Risa Mette TT M Ryssland V, Ko
10 2008-03-03 Forna fiender i historiskt möte Michael Winiarski TT M Iran, Irak Upd Analys
10 2008-03-03 Afghanska protester mot islamsmädelse TT Reuters N Afghanistan Upd, Pd   
10 2008-03-03 Nu väntar maktkamp i Kremls korridorer Ingmar Nevéus DN Reuters M Ryssland Ko, Ip Analys 
10 2008-03-03 Åtta döda i oroligheter i Armenien TT AFP Reuters M Armenien K, Ip 8 döda 
10 2008-03-03 Talibanerna kände till prinsens närvaro TT AFP Reuters N Afghanistan P, F   
10 2008-03-03 Självmordsattentat skakar Pakistan TT Reuters AFP N Pakistan T, Pd 39 döda 
10 2008-03-03 Nio greps i oroligt Köpenhamn TT Ritzau N Danmark Bs   
10 2008-03-03 Medvind för Tyska vänsterna TT AFP N Tyskland V   
10 2008-03-04 Femton döda i nytt våld i Kenya TT AFP N Kenya K 15 döda 
10 2008-03-04 Hamas raketer avgörande för utvecklingen i Gaza Michael Winiarski M Israel, Palestina Upd, T Analys 
10 2008-03-04 Moskva drog åt gaskranen till Kiev TT Reuters AFP N Ryssland E, Ek, Hk   
10 2008-03-04 Grekland hotar stoppa Makedonien DN N Makedonien F, Ip   
10 2008-03-04 Minst tio döda i FN-helikopterkrasch TT AFP N Nepal O 10 döda 
10 2008-03-04 FN skärper sanktionerna mot Iran Lennart Pehrson M Iran Upd,    
10 2008-03-04 Gräsrötter kan avgöra valet i Texas Erik Ohlsson L USA V   
10 2008-03-04 Avgående Putin flyttar in i Vita huset Ingmar Nevéus  M Ryssland V, Ip, P   
10 2008-03-04 Film om Koranen väcker oro för soldater Marianne Björklund M Nederländerna Re, Pd, Ip   
10 2008-03-04 Cypernsamtal aktuella i mars TT AFP N Cypern Ip, Fi
10 2008-03-04 Colombias attack ökar risken för regionalt krig Erik De La Reguera M Colombia Upd, Ip, K, Bs
10 2008-03-04 Plan nära krascha på Hamburgs flygplats Anders Hellberg N Tyskland O   
10 2008-03-05 Fransk EU-soldat borta i Sudan TT AFP N Sudan F   
10 2008-03-05 Hillary Clinton spelar på rädsla för terror Erik Ohlsson M USA V, Mm, Ip   
10 2008-03-05 Britter fortsatt skeptiska till EU Jens Littorin M Storbritannien Ip, V   
10 2008-03-05 "USA försökte störts Hamas" TT N USA Upd, K   
10 2008-03-05 Hessen får Rödgrön minoritetsregering Jan Lewenhagen N Tyskland Ip   
10 2008-03-05 Astrologi fick stjärnstatus i kampen mot nazisterna Jens Littorin M Storbritannien Upd Krönika 
10 2008-03-05 Ian Paisley slutar som minister TT M Storbritannien (Nordirland) Ip   
10 2008-03-05 Sju döda på marinhögskolan i Lahore TT AFP N Pakistan T 7 döda 
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10 2008-03-05 Gaskrig och politisk kris i Ukraina TT N Ukraina Ip, Hk, Ek, E    
                
10 2008-03-05 Sverige erkänner Kosovo Gunnar Jonsson M Kosovo Upd   
      Tove Nandorf         
10 2008-03-06 Demokraternas val en fortsatt rysare Erik Ohlsson L USA V   
10 2008-03-06 Åter fullt gasflöde till Ukraina TT N Ryssland Hk, E   
10 2008-03-06 Strider i Nagorno-Karabach TT Interfax N Armenien, Azerbajdzjan K 8-15 döda 
10 2008-03-06 Oklart när fredssamtal återupptas TT AFP N USA, Israel Upd   
10 2008-03-06 EU sockrar för att locka Balkanländer Marianne Björklund, TT M Belgien Upd   
10 2008-03-06 McCain klar trots dåliga odds Lennart Pehrson M USA V, Ip Krönika 
10 2008-03-06 Downing Streets effektiva råttjägare portas Jens Littorin M Storbritannien Ö Krönika 
10 2008-03-06 Påven möter muslimer TT AFP N Vatikanen Foi   
10 2008-03-06 Över hundra döda i oroligheter TT AFP N Kamerun K, Pd, Ip, A   
10 2008-03-06 Brittiskt nej till EU-folkomröstning TT Reuters N Storbritannien V   
10 2008-03-07 Norrman sändebud i Afghanistan TT NTB N Norge Fi   
10 2008-03-07 Terroristattack dödade åtta i centrala Jerusalem Anders Hellberg, M Israel T 8 döda
      Lotta Schullerqvist, TT         
10 2008-03-07 Namnstrid förblev olöst vid Natomöte Marianne Björklund M Belgien Upd   
10 2008-03-07 Ovan trängsel på S-Bahn Jan Lewenhagen M Tyskland A Krönika 
10 2008-03-07 Nio döda i nya oroligheter TT AFP N Kenya K 9 döda 
10 2008-03-07 Sjöbodar byggs trots kunglig protest TT NTB N Norge Ö   
10 2008-03-07 Delstater kräver att få sina röster räknade. Erik Ohlsson M USA V   
    Floridas och Michigans guvenörer uppvaktade            
    demokratiska partiets ordförande           
10 2008-03-07 Advokater i marsch mot Musharraf TT AFP N Pakistan Pd   
10 2008-03-07 "Säkerhetsstyrkor bakom bortföranden" TT AFP N Sri Lanka K 1 död
10 2008-03-07 FN:s sändebud möter generaler igen TT Reuter N Burma Fi
10 2008-03-07 Sexton döda i båtolycka TT AFP N Albanien O 16 döda 
10 2008-03-07 Skärpt ton inför möte om Sydamerikas kris Erik De La Reguera M Colombia, Ecuador Upd, K   
          Venezuela     
10 2008-03-07 Judespanskan dör sakta ut Nathan Shachar M Världen Hi, Ö Reportage om språk
10 2008-03-07 Explosion i New York TT Reuters N USA Bs, 
10 2008-03-07 Koranfilm höjer hotnivå TT AFP N Nederländerna Re, Ip, T   
10 2008-03-07 President möter turkcyprioter i påsk TT Reuters N Cypern Ip   
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10 2008-03-07 "Kvinnor har talang som fredsskapare" Marianne Björklund M Belgien Upd   
10 2008-03-07 Ökänd vapenhandlare gripen i Bangkok TT AFP N Thailand Bs   
10 2008-03-07 De begär bara att få hylla Dalai lama Torbjörn Petersson L Kina (Tibet) Ip, Re, Mr, Mv   
10 2008-03-08 Irakiskt besök på hög nivå i Turkiet TT AFP N Turkiet Upd, K   
10 2008-03-08 Skottdådet riskerar leda till ny våldsspiral Michael Winiarski M Israel T, K Analys 
10 2008-03-08 Stopp för historisk regering i Hessen Jan Lewenhagen N Tyskland Ip, V   
10 2008-03-08 Valkampen avslutas i förtid DN N Spanien V, Bs 1 död 
10 2008-03-08 Portättet: Susan Ruusunen: Törnrosa vald till Stefan Lundberg M Finland P, Ip   
    årets klantskalle           
10 2008-03-08 Hämnd låg bakom morden. Nu råder rädslans Lotta Schüllerqvist M Israel Bs, Mv 8 döda
    tystnad i Jerusalemförorten där den palestinske            
    gärningsmannen bodde   
10 2008-03-08 Louise Arbour slutar som FN-kommissarie TT N Världen A   
10 2008-03-08 Strid på kniven även i Wyoming Erik Ohlsson M USA V   
10 2008-03-08 Ombytta roller i ungersk vårdstrid Ingrid Hedström M Ungern Ip, Pd   
10 2008-03-08 Sarkozy på läktaren när 36 683 borgmästare väljs Ingrid Hedström M Frankrike V   
10 2008-03-08 Soffliggare avgör valet i Spanien Nathan Shachar L Spanien Ip, V   
10 2008-03-08 Kvinna död efter explosion i pizzeria TT Ritzau N Danmark T   
10 2008-03-08 Ni bryr er inte om ekonomin." DN N Spanien Ip   
10 2008-03-08 Obamas rådgivare slutar efter att ha kallat Clinton DN N USA Ip   
    för monster           
10 2008-03-09 Kosovo splittrar Serbien - premiärministern avgår Thomas Hall M Serbien Ip   
10 2008-03-09 Valsmäll för regeringen i Malaysia TT-AFP, Reuters N Malaysia V, Ip,    
10 2008-03-09 Bush: Vattentortyr behövs Erik Ohlsson M USA Ip   
10 2008-03-09 Margaret Thatcher på benen igen TT-Reuters N Storbritannien P   
10 2008-03-09 ETA-dådet chockar Spanien. Genom mordet på en Nathan Shachar M Spanien Ip, T   
    lokalpolitiker vill extremisterna visa sitt missnöje   
    med valrörelsen.           
10 2008-03-09 Bildt: "Spänningen i regionen ökar" DN, TT M Kosovo Upd   
10 2008-03-09 Aung San Suu Kyi i FN-möte TT.AFP N Burma Upd   
10 2008-03-09 EU vill starta dialog med Kuba TT-AFP N Kuba Ip
10 2008-03-09 Regimkritiker inför rätta inom kort DN N Kina Bs, Mr
10 2008-03-09 Nya protester mot Mohammedbilderna TT Reuters N Afghanistan Pd   
10 2008-03-09 Förvisade judar fick återupprättelse TT-AFP, Reuters N Polen Mr, Foi   
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