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Samfattning 

Det som studeras i denna undersökning är hur morgontidningarna Dagens Nyheter 

och Svenska Dagbladet beskrev utrikesminister Carl Bildt kopplat till de fängslade 

journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson. Syftet med undersökningen är att 

identifiera morgontidningarnas diskurs om Carl Bildt i de olika faserna av 

rapporteringen kring de fängslade svenskarna journalisterna Martin Schibbye och 

Johan Persson.  Detta kommer att undersökas via en kritisk diskursanalys där vi 

kronologiskt går igenom morgontidningarnas rapportering av Bildt kopplat till 

Schibbye och Persson från att de fängslades till tiden efter då de var fria. Som delsyfte 

vill vi granska och diskutera de resultat vi kommer fram till i diskursanalysen. Detta 

görs för att kunna presentera och kartlägga hur de eventuellt olika diskurserna skiljer 

sig. Utifrån syftet och delsyftet kommer vi undersöka följande frågeställningar: Hur 

såg den dominerande bilden och rapporteringen om Bildt ut före respektive efter 

journalisternas frigivning? Samt: Skiljde sig morgontidningarnas rapportering om 

Bildt före respektive journalisternas frigivning, i så fall hur?   

Det vi kom fram till i undersökningen var att diskursen om Bildt vände i samma stund 

som förutsättningarna för Schibbye och Persson vände då de frigavs. Diskursen gick 

från negativ till positiv när fakta om Bildt och hans insats kunde utvärderas i 

retrospekt. Vår huvudsakliga slutsats är att Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet i 

detta fall fokuserade mer på det sensationella och skandalösa nyheterna om Bildt, 

snarare än att vara en neutral och objektiv informationskälla. 
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Abstract 

Title: Mediabildt, A critical discourseanalysis on the reports in Dagens Nyheter and 

Svenska Dagbladet about Carl Bildt regarding the case of the Ethiopia swedes. 

Authors: Aleksandar Stamenkovic & Alfred Dahlin 

This study is covering the reports on the Swedish minister of foreign affairs Carl Bildt 

in the Swedish morning newspaper Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet regarding 

the imprisoned journalists Martin Schibbye and Johan Persson. The purpose with this 

thesis is to identify the discourse in these two morning newspapers about Carl Bildt in 

the different phases of the reports regarding the journalists Martin Schibbye and 

Johan Persson. This will be studied throughout a critical discourse analysis. We will 

cover the reports in chronological order from the date the journalists were caught to 

when they were free. An extension of the purpose in this study is to inspect and 

discuss our results. This will be done in order to see and clarify how the discourse 

found in the results is different from each other. This purpose is leading us to the 

questions: What was the dominant picture in the reporting about Carl Bildt in the 

different phases of the case with the imprisoned journalists? And: Did the reporting 

on Bildt differ from the phase before the journalists release to the phase after the 

release, in that case how?  

The main result of this study is that the discourse regarding Bildt changed the same 

time the conditions of Schibbye and Persson changed. The discourse went from 

negative to positive when facts about Bildt and his mission came to light. Our main 

conclusion is that these two morning newspapers in this case was focusing on the 

sensational and scandalous news about Bildt rather than being a neutral and objective 

source of information. 
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1 Inledning 

Sommaren 2011 var början på en av de större medieföljetongerna i Sverige under de 

senaste åren. Journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson hade åkt till Etiopien 

för att granska situationen i det Etiopiska ökenområdet Ogaden där det under de 

senaste åren gjorts stora oljefynd. Journalisterna tog sig olovligt in i området och 

fängslades. Utrikesdepartementet kopplades in för att medla för journalisternas frihet. 

Det många av oss inte visste var att den person som hade huvudansvaret för 

utrikesdepartementet skulle visa sig ha kopplingar till det oljebolag som bland annat 

skulle granskas. Detta var utrikesminister Carl Bildt, som tidigare suttit i det nämnda 

oljebolagets styrelse. Röster höjdes över hur Bildts inblandning i oljebolaget 

eventuellt kunde ha inverkan på hans diplomatiska arbete rörande 

frigivningsprocessen av de fängslade journalisterna. Schibbye och Persson friades till 

slut, dock fortsatte rapporteringen, men på vilket sätt? 

I denna uppsats kommer vi att undersöka vad morgontidningarna Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet
1
 skrev om Carl Bildt i rapporteringen kopplat till de fängslade 

journalisterna Schibbye och Persson. Drev kring politiker och andra makthavare finns 

det gott om exempel på. Ett exempel på ett drev under senare tid var rapporteringen 

kring Håkan Juholt och hans missbruk av sina ekonomiska befogenheter. Det vi 

kommer att göra är en presentation av hur morgontidningarna beskrev Carl Bildt 

under två olika faser av ett diplomatiskt fall. Först under tiden då Schibbye och 

Persson satt fängslade och arbetet kring frigivningen pågick, sedan efter frigivningen 

då morgontidningarna kunde beskriva Bildt och hans insats i retrospekt. Vårt arbete 

skiljer sig från andra studier kring olika sorters mediedrev som vi har granskat då vi i 

vår undersökning fokuserar på de två nämnda faserna i fallet. Skillnaden blir att vi 

även tittar på det efterspel som följde då morgontidningarna hade en klarare bild av 

vad som skett när Carl Bildts diplomatiska arbete var avslutat. 

Idén med att göra denna uppsats är att undersöka morgontidningarnas 

nyhetsframställning i detta specifika fall. Det vi vill undersöka närmare i denna 

uppsats är först hur diskursen om Bildt såg ut under perioden då Schibbye och 

Persson satt fängslade, sedan om och i så fall hur diskursen ändrades till följd av deras 

                                                        
1 Dessa tidningar kommer vi framöver i uppsatsen benämna som ”morgontidningarna” 
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frigivning då morgontidningarna kunde utvärdera Bildts roll genom hela 

frigivningsprocessen när Schibbye och Persson befann sig hemma i Sverige.  

Bildt stod anklagad för en rad olika påståenden. Förändrades bilden av Bildt när 

journalisterna släpptes, och i sådana fall hur? På vilket sätt? Genom att urskilja 

morgontidningarnas samlade diskurs om Bildt under hela fallet rörande Schibbye och 

Persson vill vi undersöka diskursen och se hur den utvecklades.  

1.1 Bakgrund 

Ogaden, området på gränsen mellan Somalia och Etiopien var platsen där hela 

historien kring de två svenska journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson 

startade. Ogaden är ett område i Etiopien som gränsar till Somalia. Mellan det kristna 

Etiopien och det muslimska Somalia har läget sedan länge varit spänt och många 

konflikter har utspelats kring och om gränsen. Under 2007 gjordes stora oljefynd i 

Ogaden och situationen i det hårt drabbade området blev då ännu värre. Området blev 

en konfliktzon mellan Somalia, Etiopien, lokala gerillagrupper och stora utländska 

oljebolag som alla ville ha del av den värdefulla marken. Konflikten om denna mark 

eskalerade då 74 gerillasoldater sköts ihjäl när de försökte närma sig ett kinesiskt ägt 

oljefält. (Svenska Dagbladet, 2011-07-05, s.16) 

Rapporteringen om Ogaden har enligt många journalister sedan länge varit bristfällig 

då området klassats som farligt. Det som väl läckt ut har även ansetts vara partiskt och 

färgat av antingen Etiopien eller Somalia. Sommaren 2011 bestämde sig de svenska 

journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson för att själva åka ned till Etiopien. 

Målet med resan var att undersöka och rapportera om den rådande situationen i 

Ogaden, oljan och de verksamma oljebolagen i området. Svenska 

utrikesdepartementet hade sedan länge avrått den svenska befolkningen att besöka 

området. För att ta sig in i Ogaden anslöt sig svenskarna till gerillagruppen ONLF, en 

rörelse knuten till nomadfolket i Ogaden som under åren kämpat för självstyre 

alternativt somaliskt styre i regionen. (Ibid) 

Schibbye och Persson tog sig in i området genom att olovligt passera gränsen mellan 

Somalia och Etiopien. Där blev de då beskjutna, gripna och misstänkta för terrorism. 

Som vi nämnt tidigare hade utrikesdepartementet sedan lång tid tillbaka avrått 

svenska folket från att besöka området då möjligheterna till att få konsulär hjälp var 
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små. Det faktum att Schibbye och Persson dessutom tagit sig in illegalt med hjälp av 

en gerillagrupp gjorde inte chanserna till att få hjälp bättre. (Ibid) 

Bildt hade i sin tid efter statsministerpositionen jobbat i diverse styrelser för stora 

internationella företag, ett utav dessa var Lundin Oil. Detta internationella oljebolag 

som numer heter Lundin Petroleum
2
 var det oljebolag som svenskarna delvis åkte ned 

för att granska. Frågor kring huruvida det var lämpligt att Bildt var engagerad i fallet 

med de gripna journalisterna uppstod snabbt då Carl Bildt under åren 2000 till 2006 

varit ledamot i företagets styrelse. Lundin petroleum har under historiens lopp hamnat 

i många kontroverser bland annat för inblandningen i bolaget Talismans oljeaffärer i 

Sudan som resulterade i rättegångar. Under denna period köptes Lundin petroleum 

upp av Talisman och att Bildt under denna tid satt i Lundin petroleums styrelse var 

sedan länge debatterat. Debatten återupptogs när det stod klart att Schibbye och 

Perssons framtid nu delvis låg på utrikesministern ansvar och att han kunde kopplas 

till ett av deras granskningsobjekt, Lundin Petroleum. (Svenska Dagbladet, 2005-11-

10, s.76) 

1.2 Problemformulering 

I rapporteringen kring etiopiensvenskarna hamnade Carl Bildt snabbt i fokus. Som 

ytterst ansvarig för Utrikesdepartementet var det han som blev ansiktet utåt för 

regeringens arbete kring det inträffade och hamnade då i centrum för 

morgontidningarnas rapportering kring Schibbye och Persson. Problemet vi kommer 

att undersöka blir på så vis hur morgontidningarna porträtterade Bildt i de två olika 

faserna under hela förloppet rörande de fängslade svenskarna.  

Det vi personligen uppmärksammade i en rad olika medier innan vi började med 

undersökningen var att Bildt anklagades för en rad olika saker, bland annat för att ha 

ett bristande engagemang i fallet och även för hans tidigare inblandning i oljebolaget 

Ludin Petroleum. Efter frigivningen tyckte vi oss se att de tidigare anklagelserna 

glömdes bort i rapporteringen och att han då omskrevs i ett annat ljus. Detta låg till 

grund för vårt val att göra denna undersökning. 

 

                                                        
2 I arbetet i vår text kommer vi uteslutande benämna företaget ”Lundin Petroleum”, oavsett 

tidsperiod beskriven. 
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1.3 Syfte & frågeställning 

Syftet med undersökningen är att identifiera morgontidningarnas diskurs om Carl 

Bildt i de olika faserna av rapporteringen kring de fängslade svenskarna journalisterna 

Martin Schibbye och Johan Persson. Genom att granska diskursen om Bildt i 

tidningsartiklarna under tiden då Schibbye och Persson satt fängslade och tiden efter 

att de frigavs vill vi undersöka om den förändrades. Vi kommer att undersöka artiklar 

från Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet som berört Carl Bildt under hela 

händelseförloppet rörande Schibbye och Persson för att se hur diskursen om honom 

såg ut och utvecklades samt identifiera eventuella skillnader som uppstår. 

Anledningen till att vi har valt att göra denna undersökning är att vi uppmärksammade 

kritiken mot Bildt och fick personligen intrycket att detta ändrades när journalisterna 

släpptes fria. Som delsyfte vill vi granska och diskutera de resultat vi kommer fram 

till i diskursanalysen. Detta kommer göras utifrån medielogiska teorier för att 

diskutera diskursen om Bildt ur en sådan synvinkel. 

Frågorna som vi tänker utgå ifrån i undersökningen är följande:  

 Hur såg den dominerande bilden och rapporteringen om Bildt ut före 

respektive efter journalisternas frigivning?  

 Skiljde sig morgontidningarnas rapportering om Bildt före respektive 

efter journalisternas frigivning, i så fall hur? 

1.4 Tidigare forskning 

Medieforskaren Jesper Strömbäck har under en lång tid granskat medielogiska teorier. 

Att medierna påverkar samhället finns det många teorier och tankar kring, 

medialisering och mediekrati är begrepp som används ofta för att förstå mediernas 

påverkan på världen. Men vad är det som påverkar medierna?  Strömbäck nämner i en 

av sina rapporter (Strömbäck, 1998) ett av de första experiment som gjordes på 

området. I detta experiment fick testpersoner läsa en artikel tagen ur sitt sammanhang, 

där visade det sig att den information de införskaffade sig från denna artikel kräver 

reflektion för att bli begriplig. För att skapa mening i en artikel krävs alltså en viss 

logik, ett sätt för läsaren att fort förstå vad som förmedlas. Händelser utformas olika 

och anpassas olika till sitt format för att uppnå bästa möjliga genomslag. Nöje görs 

bäst i TV-mediet då det känslomässigt berör mest och den politiska journalistiken 

görs rent logiskt sett bäst genom att fokusera på personen i fråga snarare än dennes 
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ideologi. Allt för att skapa sammanhang som vi människor kan relatera till. 

(Strömbäck, 1998, s. 7-8) 

Det har under de senaste åren varit många drev kring våra folkvalda politiker. Med 

jämna mellanrum kommer det fram nya avslöjanden som får hela folket att engagera 

sig. Stora drev kring politiker är i sig ingenting nytt, Palmes uttalanden om priset på 

mjölk, Mona Sahlin och Tobleroneaffären och Gudrun Schymans besök på 

svartklubbar är händelser som fick stor uppmärksamhet i medierna, som det refereras 

till än idag. 

Att händelser likt dessa får så pass stor uppmärksamhet är inget märkligt då politik är 

något som berör hela samhället och en viss insyn i vad våra politiker gör är en del av 

den demokratiska processen. Det som ofta diskuteras är dock hur medierna lyfter fram 

dessa händelser.  

Ett drev som ligger förhållandevis nära i tid var det kring Håkan Juholt. Detta är ett 

drev som medieforskaren Jesper Strömbeck tittat närmare på. Juholtdrevet skiljer sig 

rent händelsemässigt stort från det vi ska granska, men en fråga som Strömbäck 

funderar kring är något vi finner intressant. Precis som Bildt var Juholt företrädare för 

ett av de största partierna i Sverige. Drevet handlade om huruvida Juholt utnyttjat sina 

befogenheter som riksdagsman till personlig vinning och detta ledde senare till hans 

avgång. Debatten kring huruvida dessa drev är proportionerliga till det inträffade 

råder det alltid skilda meningar om. Det vi fann intressant i hans granskning var 

varför medierna skrev som de skrev. Det Jesper Strömbäck resonerade kring 

angående mediernas agerande var frågan om huruvida berättelsen bygger på själva 

händelsen eller om medierna är vad han beskriver som en arena för olika synpunkter 

och anklagelser, ett drama mellan vinnare och förlorare. Varje drama lyder efter en 

viss följd av händelser för att hålla publiken engagerad, frågan Strömbäck ställer sig 

då är hur medierna i dessa fall utnyttjar sin roll som regissörer av dramat. 

(http://jesperstromback.wordpress.com/2012/01/29/medierna-och-juholts-fall/) 

Vad vill egentligen medierna åt? Är de politiskt partiskt drivna eller har de dolda 

agendor i vad de presenterar eller inte? Enligt Jesper Strömbäck går det inte att hitta 

några fasta ramar då han menar att all rapportering drivs av det som passar situationen 

och ”dramaturgin” för stunden. Med detta menar han att de som blir drabbade inte 

http://jesperstromback.wordpress.com/2012/01/29/medierna-och-juholts-fall/
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bedöms utifrån deras egentliga handlingar, utan vad de bedöms utifrån är hur 

”mediedramaturgiskt” sårbara de är. (Ibid) 
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2 Teori 

I detta kapitel kommer vi att presentera de teoretiska perspektiv som denna 

undersökning kommer att utgå ifrån. Då vi gör en kritisk diskursanalys börjar vi med 

att beskviva socialkonstruktionismen som är ett synsätt på hur information och texter 

tolkas utifrån olika preferenser. Detta synsätt beskriver vad som påverkar oss i 

tolkningen av våra utvalda artiklar och deras innehåll. Vidare förklarar vi hur vi har 

tolkat diskursbegreppet i denna uppsats, detta då begreppet utgör en central del i 

undersökningen och är något som kan beskrivas på många olika sätt. Därefter går vi 

in på den kritiska diskursanalysen där vi börjar med en övergripande presentation av 

angreppssättet i sin helhet, sedan presenterar vi Norman Faircloughs modell som 

ligger till grund för presentationen av våra resultat. Vi avslutar detta kapitel med att 

gå in på teorier om medielogik som ligger till grund för diskussion utifrån vårt 

delsyfte som är att granska och diskutera de resultat vi kommer fram till i 

diskursanalysen. Medielogiken kommer även att användas som hjälpmedel till att 

besvara den andra undersökningsfrågan som lyder: Skiljde sig morgontidningarnas 

rapportering om Bildt före respektive efter journalisternas frigivning, i så fall hur? Vi 

kommer utifrån de medielogiska teorierna att kunna dela upp de eventuellt olika 

diskurserna i teman och kategorier som hjälper oss att urskilja hur, vad och på vilket 

sätt morgontidningarna har presenterat Bildt i sina texter. 

2.1 Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionism är en benämning på många olika analytiska angreppsmodeller 

inom samhällsveteskapliga studier, däribland diskursanalysen och den kritiska 

diskursanalysen. I studier används socialkonstruktionismen för att kartlägga samband 

mellan mänskliga interaktioner och deras påverkan på samhället. 

Socialkonstruktionismen i stort är komplex då den används inom många områden 

men som angreppssätt går det enligt Vivien Burr att sammanfatta dessa områden 

utifrån fyra olika punkter. Dessa synsätt beskriver hur enskilda människor tolkar olika 

texter och information och på så sätt även hur vi i denna uppsats gör det.(Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s.11) 

 Kritisk inställning till självklar kunskap. 

Socialkonstruktionismen menar att all bedömning ligger i åskådarens ögon. Det 

finns inga sanningar utan alla bedömningar görs utifrån personliga värderingar 
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och erfarenheter. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 11) 

 Historisk och kulturell specificitet. 

Vi människor fungerar och agerar alltid utifrån influenser, vårt kulturella 

sammanhang och våra historiska preferenser. Hur vi konstruerar vår världsbild 

påverkas alltid utifrån våra sammanhang och sociala mönster. Med detta menas att 

det diskursiva utformas av den sociala världen snarare än ”inre essenser”. Vi 

människor är alltid föränderliga och även vår uppfattning kring omvärlden. 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 11-12) 

 Samband mellan kunskap och sociala processer. 

Vi människor ser världen utifrån sociala processer. Dessa processer påverkas 

alltid utifrån, genom sociala interaktioner där grupper bygger upp sin världsbild 

utifrån vad som är sant eller falskt, gott eller ont. (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, s. 12) 

 Samband mellan kunskap och social handling 

Då människor i vissa sociala sammanhang har skapat en bestämd världsbild blir 

gruppens handlingar bedömda utifrån detta. Alltså, olika gruppers sociala 

sammanhang påverkar utkomsten av sociala aktiviteter och sociala handlingar. 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 12) 

Sammanfattningsvis går det att säga att socialkonstruktionismen inte är något som är 

bestämt utan påverkas utifrån en rad olika faktorer. Att tolka diskurser objektivt blir 

omöjligt då allt som beskrivs är tolkningar. Vår syn på världen är uppbyggd utifrån de 

sociala sammanhang vi tillhör och våra tolkningar blir konstruerade av våra sociala 

sammanhang. 

2.2 Diskurs som teoretiskt begrepp 

Diskursbegreppet har flera olika betydelser och kan tolkas eller tydas på många olika 

sätt. Begreppets omfattning och bedömningen av diskursers betydelse varierar i olika 

definitioner av begreppet. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7).  Ledin menar att 

en diskurs i texter både uttrycks i och utgörs av flera olika genrer, textmönster och 

stilar. Enligt Ledins uppfattning innehåller en diskurs ett grundläggande perspektiv. 

Den kännetecknas av ett speciellt intresse- eller erfarenhetsområde som är knutet till 
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en social institution och beroende av bestämda sociala positioner. Eller som 

Fairclough definierar begreppet: ”way of signifying experience from a particular 

perspective” och understryker att diskurser är ideologiskt laddade och utformas av 

maktförhållanden. (Ledin, 1996, s. 27) 

Diskurs sker konstant i både tal och skrift. Språket skapar i sin tur relationer mellan 

människor och avgränsade kretsar i samhället. Vad som sägs och hur det sägs 

påverkas både av social bakgrund och även den situation som människan befinner sig 

i. I det privata ser interaktionen annorlunda ut mellan hemmet och umgängeskretsen. 

Även arbetare och akademiker skiljer sig ofta i sättet att tala likt samtal i offentliga 

sammanhang där språkbruket ser annorlunda ut i relation till myndigheter eller 

arbetsplatsen. På den institutionella nivån används diskursbegreppet för att belysa 

skillnaderna mellan olika institutioners språk, till exempel skolan, media och 

vetenskapen. Ett annat sätt att använda diskursbegreppet är exempelvis vid studier av 

händelser då olika diskurser möts och konfronteras i olika relationer, som mellan 

lärare och elever eller läkare och patienter. Även samhället i stort är på ett vis en 

diskurs. All interaktion som sker i samhället och alla dess strukturer, värderingar och 

normer kan studeras, vilket även är den traditionella ideologiforskningens största 

intresseområde. (Ekström & Larsson, 2010, s. 271-272)  

2.3 Kritisk diskursanalys fem gemensamma drag 

Inom den kritiska diskursanalysen ställs teorier och metoder upp för att 

problematisera och undersöka förhållandena mellan diskursiv praktik och social och 

kulturell utveckling i olika sociala sammanhang. Det finns flera olika inriktningar 

inom den kritiska diskursanalysen och som olika angreppssätt kan dessa skilja sig åt 

på många sätt, men det finns även flera likheter. Winther Jørgensen och Phillips 

identifierar fem gemensamma drag hos de olika kritisk-diskursanalytiska 

angreppssätten och menar att dessa nedanstående punkter förklarar övergripande vad 

den kritiska diskursanalysen utgår ifrån överlag. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 

s. 66-67) 

 Sociala och kulturella processer och strukturer har en delvis lingvistisk-

diskursiv karaktär. Diskursiva praktiker, genom vilka det produceras och 

konsumeras texter, anses vara en betydelsefull form av social praktik som 

medverkar till att konstituera den sociala världen. Genom diskursiva praktiker 



10 
 

i vardagen sker social och kulturell reproduktion och förändring. (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 67) 

 Diskurs är både konstituerad och konstituerande. Diskursen i den kritiska 

diskursanalysen är den sociala praktik som både formar vår sociala värld 

samtidigt som den formas av andra sociala praktiker. En diskurs påverkas på 

så vis alltid av andra sociala faktorer. Den kritiska diskursanalysen menar då 

att en diskurs inte bara är något som kan förklaras utifrån sociala ändringar, 

det är snarare så att diskursen avspeglar sedan tidigare diskursiva 

mönster.  (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 67-68) 

 Språkbruk ska analyseras empiriskt i det sociala sammanhanget. Den kritiska 

diskursanalysen gör i social interaktion en tydlig lingvistisk textanalys av 

språkbruket. Alltså till skillnad från andra inriktningar inom diskursanalys gör 

den kritiska diskursanalysen systematiska empiriska studier av språkbruk. 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 68-69) 

 Diskurs fungerar ideologiskt. De sociala och kulturella strukturer som råder i 

samhället är alltid utgångspunkten i den kritiska diskursanalysen. Den kritiska 

diskursanalysen menar på att olika diskursiva praktiker är det som leder till 

och förstärker ojämlika företeelser i samhället. Detta är det som inom den 

kritiska diskursanalysen kallas för ideologiska effekter. Det kritiska i kritisk 

diskursanalys bygger på att kartlägga dessa uppkomster av maktbildningar och 

hur de skapas. Detta görs via att både fokusera på de diskursiva praktiker som 

skapar de olika diskurserna, samt den roll som de diskursiva företeelserna har 

för upprätthållandet av diskurser i vissa samhällsgruppers intressen. (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 69) 

 Kritisk forskning. Den kritiska diskursanalysen är till skillnad från traditionella 

samhällsvetenskapliga analyser inte politiskt neutral och objektiv, den är 

snarare ett sätt att angripa maktförhållanden i samhället för att kunna rikta 

kritik mot dem. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 70) 

2.4 Faircloughs kritiska diskursanalys 

Norman Fairclough har som Winther Jörgensen och Phillips menar, ställt upp en 

mycket användbar modell för diskurs som social praktik. Modellen innehåller en hel 

del olika begrepp som förenas i en sammanfattande tredimensionell modell som vi 

kommer att presentera senare. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 70) 



11 
 

Det finns en viktig skillnad mellan Fairclough (och kritisk diskursanalys i övrigt) och 

poststrukturalistisk diskursteori då diskursen i kritisk diskursanalys är förutom 

konstituerande även konstituerad, den påverkar och påverkas. I Faircloughs 

perspektiv är det centrala att diskurser är en viktig form av social praktik som både 

reproducerar och förändrar kunskap, sociala relationer och identiteter, samtidigt som 

den formas av andra sociala praktiker och strukturer. Social struktur uppfattar 

Fairclough som sociala relationer i hela samhället och i bestämda institutioner. I den 

sociala strukturen finns både diskursiva och icke-diskursiva praktiker. Icke-diskursiva 

praktiker är fysiska praktiker som ingår i exempelvis byggnadsarbeten och diskursiv 

praktik är då till exempel kommunikationsplaneringen kring detta byggnadsprojekt. 

Fairclough påstår att diskursiv praktik inte bara reproducerar en existerande diskursiv 

struktur utan att den även ifrågasätter strukturen på så sätt att den ger beteckningar åt 

det som kan ligga utanför den. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 71) 

Angreppssättet Fairclough använder sig av är en textorienterad diskursanalys som 

försöker koppla ihop tre traditioner: 1. Detaljerad textanalys inom disciplinen 

lingvistik. 2. Makrosociologisk analys av social praktik. 3. Den tolkande mikrologiska 

traditionen inom sociologin, i vilken vardagen ses som något vi själva skapar genom 

användning av gemensamt uppsatta regler och normer av ”common sense-karaktär”. 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 71) 

Den detaljerade textanalysen används till att få en inblick i hur diskursiva processer 

kan avläsas lingvistiskt i specifika texter. Dock kritiserar Fairclough vissa av 

lingvistikens angreppssätt för att koncentrera sig för mycket på textanalys och arbeta 

med en förenklad och ytlig förståelse av förhållandet mellan text och samhälle. För 

kritisk diskursanalys är textanalysen ensam otillräcklig då den missar mycket av 

förbindelserna mellan texterna och de samhälleliga och kulturella processerna och 

strukturerna. Ett tvärvetenskapligt perspektiv behövs där textanalys och social analys 

kopplas samman. Den makrosociologiska traditionen används då den tar hänsyn till 

att sociala praktiker formas av sociala strukturer och maktrelationer samt att 

människor mestadels inte är medvetna om denna process. Slutligen använder 

Fairclough den tolkande traditionen för att skapa förståelse för hur människor aktivt 

frambringar en regelbunden värld i det vardagliga. (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, s. 72) 
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2.5 Faircloughs tredimensionella modell 

Faircloughs tredimensionella modell är en analytisk ram som han har skapat för 

användning vid empirisk forskning om kommunikation och samhälle. (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 74) Modellen innehåller och utgår ifrån många olika 

begrepp, vilka vi kommer att förklara utförligt i avsnittet nedan.  

Vid analysering av diskurser är det viktigt att fokusera på den kommunikativa 

händelsen och diskursordningen. All form av språkbruk är en kommunikativ händelse 

som enligt Fairclough har tre dimensioner. Alla tre ska dras in i en konkret 

diskursanalys av den kommunikativa händelsen. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 

s. 73-74) 

 Den är en text (tal, skrift, bild eller blandat av både språkligt och visuellt). I denna 

undersökning; de valda artiklarna ur morgonpressen. 

 Den är en diskursiv praktik (produktion och konsumtion av texter), författad av 

journalist och använd av läsaren. 

 Den är en social praktik, en handling inom en verksamhets ramar.  

Text och diskursiv praktik går hand i hand då det vid arbete med texters egenskaper 

(text) också arbetas med den diskursiva praktiken, dock utgör de olika dimensioner i 

modellen och ska separeras analytiskt. Textanalysen fokuserar på textens formella 

drag som skapar diskurser (inklusive vokabulär, grammatik och sammanhang mellan 

satser). Analys av diskursiv praktik fokuserar på hur textförfattare skapar texten 

utifrån redan existerande diskurser och hur mottagaren på samma sätt gör det i sin 

konsumtion och tolkning av texten. Texternas och den sociala praktikens relation 

medieras av den diskursiva praktiken (människors användning av språk för 

produktion och konsumtion av text) och det är genom den som texter formar och 

formas av social praktik. Texten har i sin tur även en inverkan på den diskursiva 

praktiken genom att en bestämd lingvistisk uppbyggnad formar produktionen och 

konsumtionen av texten. Då social praktik både har diskursiva och icke-diskursiva 

element räcker det inte enbart med en diskursanalys för att analysera den enligt 

Fairclough. Här krävs en sociologisk teori och kulturteori för att analysera den 

bredare sociala praktiken. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 74-75) 

Den kritiska diskursanalysens centrala mål är att beskriva förbindelserna mellan 
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språkbruk och social praktik. Detta undersöks genom att analysera den 

kommunikativa händelsen eller språkbruket som en del av diskursordningen. Genom 

att den kommunikativa händelsen antingen ifrågasätter eller reproducerar 

diskursordningen fungerar den som en form av social praktik, som den formar och 

formas av genom sin relation till diskursordningen. (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, s. 76) 

2.6 Analytiska begrepp 

I närmandet av att analysera diskurser inom den kritiska diskursanalysen finns det 

inga fasta ramar. I varje arbete måste författarna själva välja de analytiska begrepp 

som ska anpassas till deras undersökning. Dessa begrepp kan tillämpas på olika sätt i 

olika sammanhang. I vår kritiska diskursanalys där vi kommer att undersöka diskurser 

om en utvald person har vi valt att använda kommande analytiska begrepp på följande 

sätt: 

 Modalitet kan beskrivas som ett annat ord för ”sätt”, vilket sätt en given 

företeelse beskrivs på. Modalitet är ett sätt att beskriva eller tolka en given 

situation, och på vilket sätt det görs på.  I en nyhetstext finns det alltid olika 

grader av hur någonting rent objektivt beskrivs. Om något beskrivs som att 

”det är gott” är det högre modalitet i det påståendet än om det beskrivs som att 

”jag tycker det är gott” då graden av övertygelse är högre i det första 

exemplet, alltså ju mer författaren instämmer i sitt påstående, desto mer blir 

påståendet sant och oomtvistligt. De två påståendena förmedlar liknande 

budskap, men modaliteten (sättet det sägs på) konstruerar diskursen olika som 

i sin tur påverkar en läsares tolkning av en text. (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000 s. 87-88) 

 Transitivitet är ett sätt att analysera förbindelsen av händelser och processer, 

hur olika framställningar av händelser leder till olika sätt att tolka dessa. Detta 

görs rent textanalytiskt där det undersöks hur subjektet framställs i satsen. 

Alltså hur fokus läggs på antingen handlingen eller konsekvensen, om en 

händelse presenteras som helt naturlig eller om det finns en bakomliggande 

faktor till händelsen. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 87) 

 Intertextualitet används för att ta fram grunderna till de sociala och 

diskursiva praktikerna, hur diskurserna bygger eller refererar till andra texter. 
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En kommunikativ händelse (i vårt fall de utvalda artiklarna) skapas aldrig från 

tomma intet utan bygger alltid på tidigare texter eller informationskällor. 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 86) 

 Interdiskursivitet bygger på intertextualiteten, skillnaden med 

interdiskursiviteten är att den letar efter olika diskurser inom samma område, 

exempelvis meningsskiljaktigheter inom samma ämne. Hög intertextualitet 

tyder på förändring inom diskursen. Låg interdiskursivitet är då att diskursen 

är homogen och entydig. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 86) 

 Diskursordning är mängden av olika diskurser som strider i samma genre. 

Om det råder olika meningar om samma fråga i samma fält eller genre, kan en 

diskursiv kamp uppstå. I en diskursordning blir då målet att en viss diskurs ska 

uppnå hegemoni, ”den rätta verkligheten”, så lite oskiljaktiga meningar som 

möjligt ska då råda. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 76) 

Vi har valt dessa analytiska begrepp då vi anser att de omfattar de aspekter som vi vill 

undersöka utifrån syftet och frågeställningen i uppsatsen. Syftet med undersökningen 

är att identifiera morgontidningarnas diskurs om Carl Bildt i de olika faserna av 

rapporteringen kring de fängslade svenskarna journalisterna Martin Schibbye och 

Johan Persson. Eftersom att hela den kommunikativa händelsen som vi undersöker är 

kopplad till ett specifikt fall (där diskursen om Bildt kopplat till detta fall studeras) 

anser vi att begreppen täcker den kronologiska aspekten i hur diskurser skapas och 

vad som utformar dessa diskurser. Dessa begrepp hjälper oss även att kartlägga 

likheter, skillnader och förändringar i diskurser, vilket vi anser kommer att underlätta 

för oss att besvara vår andra fråga som lyder: Skiljde sig morgontidningarnas 

rapportering om Bildt före respektive efter journalisternas frigivning, i så fall hur? 

2.7 Kritik mot kritisk diskursanalys 

En central kritik mot just Faircloughs angreppssätt, är att det är otydligt var gränsen 

går mellan diskursanalysen och analysen av den sociala praktiken. Det är även oklart 

vilken mängd social analys som behövs och han ger inga riktlinjer kring detta. 

Fairclough ger inga exempel eller vägledning på vilken typ av sociologisk teori eller 

kulturteori som ska eller kan användas. Det är svårt att veta vilken teori som passar 

med den kritiska diskursanalysen och som Jørgensen & Phillips menar beror det på att 
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han inte definierar eller markerar i högre grad sitt kritiska angreppssätt i förhållande 

till andra teoretiska riktningar. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.93)  

En annan kritik är att den största delen av de kritisk-diskursanalytiska 

undersökningarna fokuserar och består enbart av textanalyser, även om Fairclough 

insisterar att textanalysen ska kombineras med analys av textproduktionsprocesser 

och textkonsumtionsprocesser. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 94) 

2.8 Medielogik  

För att närmare förstå nyhetsmedier som en socialt påverkbar kraft i samhället måste 

medierna ses som en form av kommunikation som följer en viss logik. Medielogik är 

ett sätt att analysera de sociala effekterna som media har på samhället. Generellt sett 

ser vi medier som den plattform som sprider information, presenterar nya idéer eller 

påverkar beslut. Det är via medier vi bygger upp våra världsbilder samtidigt som det 

ofta ifrågasätts huruvida det vi ser och hör i medier stämmer överens med 

verkligheten och huruvida medierna påverkas av andra krafter eller inte.  

Medielogiken i stort är teorier som handlar om vad det är som påverkar 

medieproduktion och hur produktionen ser ut. I denna uppsats där det handlar om 

morgonpressen menar forskarna att stora morgontidningar fungerar utifrån sedan 

länge underförstådda mönster. Att se de kommunikativa mönstren inom medielogiken 

görs då via att analysera hur texter presenteras, ramas in och överförs. (Altheide & 

Snow, 1990, s. 9-10) I vår undersökning vill vi kartlägga hur morgontidningarna 

presenterar sina texter om Bildt i fallet kring Schibbye och Persson med hjälp av 

följande medielogiska teorier.  

2.9 Medielogiska styrfält och huvudkomponenter 

Kent Asp utvecklar begreppet medielogik utifrån det som han tror styr 

nyhetsrapporteringen i medierna. Först utgår han ifrån att journalisterna påverkas av 

tre olika styrfält i den redaktionella arbetsprocessen. Första fältet är marknaden som 

enligt honom handlar om vad journalisterna tänker sig att publiken vill ha för nyheter 

och utifrån en bedömning av vilket nyhetsvärde en händelse har för publiken avgör 

om den blir en nyhet eller inte. Det andra fältet är ideologin som handlar om 

journalisternas föreställningar om vilka nyheter publiken bör ha. I brist på bättre 

underlag blir händelser nyheter utifrån vad som anses ha högst ideologiskt värde. 
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Dessa värden kan handla om vad som är ”rätt och riktigt” för publiken utifrån 

politiska föreställningar eller vad som är ”bra och nyttigt” för dem utifrån 

folkbildningsideal. Dessa två styrfält anser Asp är mediernas grundläggande styrfält, 

alltså huvudmålen för hela verksamheten. Det tredje styrfältet som vi nu ska 

presentera är kort sagt de medel som medierna använder sig av för att uppnå dessa 

mål. (Asp, 1990, s. 8) 

De normsystem som omfattar mediernas verksamhet är det tredje styrfältet och här 

menar Asp att det handlar om normpåverkan på olika nivåer. Den första nivån kallar 

han för grundregler och i denna nivå ingår till exempel regler av konstitutionell natur. 

Spelregler som är den andra nivån innebär regler om saklighet och opartiskhet. Den 

tredje och sista nivån handlar om yrkesregler och omfattar de yrkesnormer, 

beslutsregler och arbetsrutiner som påverkar den redaktionella verksamheten. Denna 

tredje nivå tror Asp spelar en väldigt viktig roll för oss för att förstå hur 

nyhetsmedierna tänker och hur de därefter kan tänkas reagera. Kortfattat handlar de 

tre styrfälten om att en händelses nyhetsvärde på publikmarknaden och ideologiska 

värde för medieaktören samt om den passar medielogiken avgör om det blir en nyhet. 

Vissa händelser kan dock bli nyheter även om nyhetsvärdet och ideologiska värdet är 

lågt men då kanske passar mediernas logik medan händelser med stort nyhetsvärde 

inte blir nyheter då de inte passar medielogiken. (Asp, 1990, s. 8-9) 

Som Asp ser det består medielogiken av fyra huvudkomponenter eller inslag: 

 Mediedramaturgi. Som enligt Asp består av samlade regler krig 

beslutsfattande och överväganden som finns för att fånga publikens 

uppmärksamhet och även behålla den. 

 Medieformat. Här handlar det om mediernas anpassning till deras 

arbetsformer. 

 Mediernas arbetsrutiner. Nyhetsproduktion är en rutinbaserad verksamhet och 

medierna anpassar alltså sina arbetsrutiner på bästa möjliga sätt. 

 Mediernas arbetsmetoder. Kort sagt handlar det om själva arbetslogiken. (Asp 

1990, s. 9) 
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2.10 Nyhetsstereotyper och medielogiska analysbegrepp 

Olika former av medier har olika uttryck och vi som läsare är vana och konsumerar 

våra medier därefter. I denna studie är som redan presenterat morgonpressen i fokus. 

Håkan Hvitfelt beskriver hur dagspressens medielogik påverkas utefter en rad 

aspekter, regler och normer som påverkar utkomsten av det bearbetade materialet. En 

slags mediedramaturgi som både producenten och läsaren jobbar efter för att förstå 

materialet. 

Varje medium har sitt format och är begränsat i sitt utrymme, i morgonpressens fall 

spaltmeter. För att få ut så mycket som möjligt ur en artikel bör den plats som ges 

användas så effektivt som möjligt, vad som presenteras och hur det presenteras blir då 

det centrala. Både Hvitfelt och Althaide menar att varje form på så vis lyder under 

vad de kallar nyhetsstereotyper. Dessa former utformas för att passa läsarnas sedan 

tidigare inlärda koder och preferenser. Stereotypen går att dela upp i två delar, 

journalisten och konsumenten. Båda dessa delar spelar efter samma regler, de 

stereotyper som råder hos allmänheten avspeglas i media, och vice-verca. (Hvitfelt, 

1989, s. 92) 

I det begränsade utrymme som en artikel består av blir det svårt att hålla en objektiv 

bild av en händelse. Det som presenteras måste kortas ner, förenklas och lyfta fram 

det viktiga i händelsen. Det är i denna fas som stereotyperna tar form, ett sätt att 

beskriva en händelse utefter ett rådande klimat i samhället. (Hvitfelt, 1989, s. 93) Det 

sensationella och dramatiska får stort utrymme i artikeln, det resterande är upp till fri 

tolkning för publiken. Detta leder till att händelsen som beskrivs i många fall inte har 

så mycket med verkligheten att göra. (Hvitfelt, 1989, s. 89) 

En nyhet är ofta mer komplex än vad den visar i nyhetsmedier. Hvitfelt skriver att 

journalisternas medielogik går att beskriva utifrån vissa infallsvinklar för att komma 

åt höjdpunkterna i en händelse, väcka intresse hos läsarna, förenkla händelsen och 

göra den lätt för läsarna att engagera sig i utifrån deras tidigare preferenser.  Vi har 

valt att granska resultatet utifrån följande infallsvinkar: 

 Personifiering 

Att lägga fokus på en person eller en mindre grupp människor även om de 

tillhör ett större sammanhang eller händelse.  
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 Överdrifter och dramatik  

En stor del av fokusen läggs på enskilda händelser. Även om denna händelse 

är av mindre betydelse för hela sammanhanget. Alltså att fokusera på det 

dramatiska i en händelse snarare än att beskriva händelsen i sin helhet. 

 Negativitet 

I urvalet av det som ska komma med i en artikel hamnar allt som oftast det 

negativa i händelsen i en central del av texten. Detta inte bara genom att det 

negativa som hänt presenteras centralt utan även att det negativa förstärks i 

den journalistiska bearbetningen. (Hvitfeldt, 1989, s. 105-106) 

 Skandal och sensation 

Nyhetsmedier strävar alltid för att hitta avslöjanden. Själva avslöjandet får då 

stor plats i förhållandet till själva händelsen, detta överlappar med negativitet. 

(Hvitfeldt, 1989, s. 106) 

 Personer är betydelsefulla för samhällsutvecklingen  

Att viktiga personer bevakas av nyhetsmedierna är betydelsefullt. Det rör sig 

om personer som är aktiva eller verkar inom viktiga områden i samhället som 

till exempel ekonomi, politik eller olika sociala skeenden.   

 Kommersialism  

Detta är ett begrepp som överlappar med personifiering. Nyhetsmedier riktar 

ofta in sig på enskilda personer, detta görs för att väcka intresse. Stora nyheter 

som kan kopplas till en enskild person säljer ofta mer lösnummer. 

 Avslöjande journalistik och kritik  

Kritiskt granskande journalistik tenderar ofta att fokusera på den enskilda 

personen men under ett drev kritiseras oftast den yttersta beslutsfattaren. 

(Hvitfeldt, 1989, s. 110) 
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3 Metod & material 

Syftet med undersökningen är att identifiera morgontidningarnas diskurs om Carl 

Bildt i de olika faserna av rapporteringen kring de fängslade svenskarna journalisterna 

Martin Schibbye och Johan Persson. Det finns flera olika angreppssätt för att göra en 

sådan studie men vi valde att göra en kritisk diskursanalys för att följa utvecklingen 

av diskursen och få en bredare bild av Bildt i rapporteringen av hela 

händelseförloppet kring Schibbye och Persson. Det finns flera olika angreppssätt för 

diskursanalyser, vi valde Faircloughs kritiska diskursanalys, som är en av de 

huvudsakliga forskarna bakom utvecklingen av denna forskningsmetod. Marianne 

Winther Jörgensen och Louise Philips har sammanfattat hans teorier och metoder i en 

bok som vi har valt att utgå ifrån. Under tiden då vi gjorde sökningar på liknande 

uppsatser och kritiska diskursanalyser märkte vi även att det är en populär bok som 

ofta används som huvudbok i liknande undersökningar. Vi valde att göra en kritisk 

diskursanalys då vi ansåg att det är ett bra sätt att titta på specifikt innehåll i olika 

texter och att detta kan kombineras bra med att besvara frågeställningen genom att vi 

får en djup inblick i innehållet och kunna följa utvecklingen i det som 

morgontidningarna rapporterat om Bildt. Den kritiska diskursanalysen kommer vi 

alltså att använda för att urskilja de diskurser som råder i vårt empiriska material. För 

att kunna undersöka detta kommer vi med hjälp av Faircloughs tredimensionella 

modell att studera den kommunikativa händelsen (språkbruket) och urskilja diskursen 

med de presenterade analytiska begreppen. Som vi skrev i teoridelen har vi valt dessa 

begrepp då vi anser att de omfattar de aspekter som vi kommer att undersöka. 

Begreppen hjälper oss att undersöka vad som skapar diskurser, hur diskurser 

utvecklas och på vilket sätt diskurserna skiljer sig åt eller liknar varandra i respektive 

fas som vi delar upp arbetet i. På så vis kommer vi att kunna urskilja vilken diskurs 

som är den dominerande i respektive fas av fallet. 

Den andra frågeställningen är följande: skiljde sig morgontidningarnas rapportering 

om Bildt före respektive efter journalisternas frigivning, i så fall hur? Denna 

frågeställning kommer vi att undersöka och besvara med hjälp av vårt delsyfte som är 

att diskutera de resultat vi kommer fram till i diskursanalysen. Denna diskussion 

kommer att göras i analysen utifrån de medielogiska infallsvinklarna som vi 

presenterat. Detta görs för att förtydliga diskurserna genom att kategorisera dem 

under dessa olika infallsvinklar. Vidare kommer de medielogiska teorierna även att 
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ligga till grund för diskussion i de avslutande kapitlen i uppsatsen. 

Som den tredimensionella modellen förklarar är den kritiska diskursanalysen en 

paketlösning för både teori och metod. Dock fungerar den inte oberoende av andra 

kompletterande teorier för att knyta samman alla tre dimensionerna. Analysen av de 

diskurser vi urskiljer blir på så vis den tredje dimensionen som vi kommer att 

diskutera med hjälp av de medielogiska teorierna. 

3.1 Urval av analysenheter 

När vi först började fundera på hur vi skulle angripa denna undersökning märkte vi att 

det fanns många tillvägagångssätt, både ur ett kvalitativt och kvantitativt angreppssätt. 

Bara en snabb sökning på material att använda sig av resulterade i flera tusen träffar. 

Att välja vilket medium vi skulle använda oss av var inte det enklaste valet. Tweets, 

kvällspress eller blogginlägg var några utav många vinklar vi kunde ha valt för att 

angripa denna undersökning. Att använda sig av morgonpressens tryckta upplagor var 

en idé vi tidigt inriktade oss på. Anledningen till att använda just morgonpressen togs 

i samband med valet att göra en kritisk diskursanalys, då målet med ett sådant arbete 

är att urskilja diskurser ville vi använda oss av sammanfattande texter som på ett 

djupare sätt angriper problemet än exempelvis ett Tweet. Vi ansåg att artiklar, ledare 

och kolumner som sätter sina påståenden i sammanhang skulle ge en mer ingående 

bild över diskursen än korta citat. Vi kommer att använda oss av de två största 

morgontidningarna i Sverige, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Vi valde dessa 

morgontidningar då de är Sveriges två största och på så vis de största förmedlarna av 

diskurser i morgontidningsbranschen. Vi har valt att inte jämföra dessa två tidningar 

emellan utifrån deras agendor och politiska vinklar utan vi vill snarare undersöka 

resultatet utifrån ett helhetsperspektiv från de båda tidningarna tillsammans. Vi har 

även valt att utgå ifrån alla sorters artiklar i morgontidningarna för att få ett så brett 

och varierande urval som möjligt då vi vill undersöka den dominerande bilden av 

Bildt under hela rapporteringen kring fallet Schibbye och Persson.   

Från dessa två tidningar var tanken från början att vi skulle använda oss av tjugo 

artiklar före Schibbye och Perssons frigivning respektive tjugo artiklar efter. Detta 

ansåg vi var ett passande antal i förhållande till uppsatsens omfång samt tillräckligt 

för att uppnå syftet med uppsatsen. I urvalsprocessen använde vi oss av sökmotorerna 

Retriever, Library PressDisplay och Artikelsök. I fallet före Schibbye och Perssons 
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frigivning användes Retriever och Artikelsök då Library PressDisplay inte 

tillhandahåller tidningar så långt bak i tiden. Utifrån dessa söktjänster använde vi oss 

av sökorden Bildt + Etiopien och Bildt + Schibbye då de artiklar vi ville undersöka 

rimligtvis borde innehålla dessa ord. På Retriever sökte vi från datumet när de greps 

1/6-2011 till dagen de släpptes 10/9-2012. På söktjänsten artikelsök gick det inte att 

specificera datumen, där sökte vi istället hela 2011 och 2012 för att sedan manuellt ta 

ut de artiklar som fanns inom vårt tidsspann. Vi jämförde sedan träffarna mellan 

sökmotorerna för att försäkra att det inte blev några bortfall i sökningarna. Det vi 

märkte med söktjänsterna var att Retriever enbart tillhandahöll nummer av Svenska 

Dagbladet och för att få artiklar ur Dagens Nyheter fick vi då vända oss till artikelsök. 

I denna sökning fick vi inte samma mängd träffar, det totala antalet blev sex stycken 

användbara artiklar. Detta resulterar i en övervikt åt Svenska Dagbladet i fallet före 

frigivningen. För att få ner antalet artiklar till tjugo stycken numrerade vi våra artiklar 

och lottade ut de överflödiga från enbart Svenska Dagbladet, detta för att få en så 

jämn fördelning mellan tidningarna som möjligt. 

I fallet efter Schibbye och Perssons frigivning använde vi oss uteslutande av tjänsten 

Library PressDisplay där vi använde oss av samma sökord som tidigare. Tidspannet vi 

sökte inom var datumet då de friades (10/9-2011) till det datum då artikelsökningen 

genomfördes (13/11-2012). Denna tjänst tillhandahöll båda tidningarna i sin helhet, 

men sökningen resulterade enbart i totalt sexton träffar, nio från Dagens Nyheter och 

sju från Svenska Dagbladet, vilket inte var grundplanen. Efter diskussion kom vi fram 

till att detta antal inte skulle påverka utfallet av vår undersökning då inga kvantitativa 

metoder används. Vi valde att ha kvar tjugo artiklar i fallet före frigivningen trots att 

vi fick färre antal artiklar i fallet efter. Detta val gjorde vi då antalet artiklar var så 

pass stort under fallet före frigivningen så för att få en överskådlig bild av diskursen 

ansåg vi att dessa tjugo artiklar krävdes. Mycket av det som berör fallet efter 

frigivningen är direktkopplingar till det som skrevs före frigivningen därför kommer 

fallet före frigivningen att få en viss övervikt rent textmässigt. Dock är detta inget 

som påverkar resultatet, utan ger mer en tydligare bild av diskursen i sin helhet. 

3.2 Analysmodell 

Undersökningen börjar med att det empiriska materialet (artiklarna) studeras och citat 

där Bildt nämns med koppling till fallet med Schibbye och Persson beskrivs och 
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analyseras utifrån de valda diskursanalytiska begreppen. Detta kommer ske i 

kronologisk ordning från första till sista artikeln för att se om och i sådana fall hur 

diskursen om Bildt förändras med tiden och avslutas sedan med en övergripande 

sammanfattning av rapporteringens generella mönster för att få en helhetsbild av hur 

rapporteringen såg ut. Vi kommer först att titta på tiden de satt fängslade där vi går 

igenom rapporteringen fram till frigivningsdatumet och sammanfattar resultatet före 

frigivningen. På samma sätt presenteras sedan resultatet av rapporteringen efter 

frigivningen där vi kartlägger bilden och ljuset Bildt placeras i när svenskarna frigavs 

och landade hemma på svensk mark. Detta görs utifrån uppsatsens syfte som är att 

identifiera morgontidningarnas diskurs om Carl Bildt i de olika faserna av 

rapporteringen kring de fängslade svenskarna journalisterna Martin Schibbye och 

Johan Persson. Sammanfattningarna ska på ett övergripande sätt ge underlag för att 

besvara undersökningsfrågan: Hur såg den dominerande bilden och rapporteringen 

om Bildt ut före respektive efter journalisternas frigivning?   

Det vi sedan kommer att göra är att analysera resultatet och angripa den sista 

frågeställningen som lyder: Skiljde sig morgontidningarnas rapportering om Bildt före 

respektive efter journalisternas frigivning, i så fall hur? Detta kommer vi att göra 

genom att analysera och gruppera diskurserna utifrån de medielogiska infallsvinklar 

som vi har valt. Slutligen sammanfattar vi det analyserade resultatet och diskuterar det 

utifrån medielogiska synsätt och begrepp. 
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4 Resultat före frigivningen 

4.1 Gripandet och fram till rättegången 

Den första artikeln i undersökningen handlar om Utrikesdepartementets (UD) 

inställning, syn och agerande kring gripandet av Schibbye och Persson. Journalisten 

skriver om att Schibbye och Persson själva får stå för juridiska omkostnader och att 

UD ser på händelsen ur ett felaktigt perspektiv. 

- Vi har lyft på ögonbrynen över UD:s syn att det här är att jämföra med vilka 

problem som helst som svenskar kan råka ut för utomlands. Att de är häktade 

för journalistiskt arbete är absurt i sig men att de dessutom ska tvingas betala 

för det är egentligen oacceptabelt, säger Jonas Nordling, ordförande i 

Journalistförbundet. (Svenska Dagbladet, 2011-07-20, s.8) 

Jesper Bengtsson tycker att utrikesminister Carl Bildt bättre kunde ha slagit 

vakt om svenskarnas säkerhet. Utrikesministern skulle ha varit tydligare med 

att de är journalister och borde behandlas som det. Men det är två veckor sedan 

det skulle ha gjorts så det är nästan överspelat. (Svenska Dagbladet, 2011-07-

20, s.8) 

Kopplar vi ihop båda citaten ser vi ett exempel på transitivitet. Här ser vi hur UD 

jämför fängslandet av Schibbye och Persson med vanliga svenskars utlandsproblem 

och detta leder till att journalistförbundet och reportrar utan gränser agerar. Kritiken 

som skapas efter uttalandet riktar sig mot synen på deras yrke och de konsekvenser de 

fick utstå på grund av sitt arbete. Carl Bildt som utrikesminister får ta kritiken att han 

måste agera. Kritiken bygger på ett tidigare uttalande och är ett exempel på 

intertextualitet. Den tidigare kommunikativa händelsen ligger till grund för den nya 

diskursen som skapats, som består av kritik mot UD:s tidigare uttalanden. 

I en artikel om Ogaden berättar journalisten om vad som försiggår i området och vad 

Schibbye och Persson möjligtvis gjorde där. Artikeln beskriver den Etiopiska 

militärens krig mot rebellgruppen ONLF som hotar utländska oljeverksamheter i 

området. Journalisten talar även om alla de övergrepp, fall av tortyr och mord som 

utförts på lokalbefolkningen. Lundin Petroleums verksamhet och inblandning i 

regionen är stor och utrikesminister Carl Bildt har suttit i bolagets styrelse även under 

de oroliga tiderna. Under dessa tider menar journalisten att Carl Bildt varit med i 
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diverse oetiska beslutstaganden som lett till bedrövliga konsekvenser för 

lokalbefolkningen. Denna artikel är lång och full av intressanta citat. Det finns 

mycket kritik mot Bildt genom hela artikeln, men för att övergripande beskriva 

diskursen har vi valt följande tre citat:  

Jag tror att svårigheten att få Martin Schibbye och Johan Persson ut ur etiopiskt 

fängelse hänger ihop med det här. För oljebolagen, inklusive Lundin Petroleum 

och Africa Oil, har själva mycket att dölja. Om övergreppen i regionen 

avslöjas drabbar det även oljebolagen… Det är här som utrikesministern 

kommer in i bilden. När diskussionerna om satsningen i den somaliska 

regionen fördes satt Carl Bildt i företagets styrelse, med ansvar för de etiska 

riktlinjerna. (Dagens Nyheter, 2011-09-13, s.C06)  

I detta citat är modaliteten låg då journalisten ”tror” att svårigheterna med att få 

svenskarna fria beror på avslöjanden om övergrepp. Dock ser vi att kritiken baserar 

sig på att utrikesministern har en direkt koppling till dessa övergrepp med tanke på 

hans position i bolaget som ansvarig för etiska riktlinjer. Att han som ansvarig för 

arbetet i deras frigivning inte arbetar effektivt nog baseras på att han personligen kan 

drabbas vid en oönskad informationsläcka.   

Att Carl Bildt därför också har anledning att dölja vad som försiggår i Ogaden 

kan vara en förklaring till att journalisterna sitter kvar i fängelse… I sina 

uttalanden har han ju också fått de två fängslade journalisterna att framstå som 

personer som inte förtjänar stöd och som gott kan få sitta där i fängelse ett tag 

och begrunda sina misstag. (Ibid) 

Likt den första artikeln ur Svenska Dagbladet återkopplar författaren kritiken till ett 

tidigare uttalande där Bildt uttalat sig negativt kring de fängslade journalisterna och 

deras situation. Samtidigt stärktes de misstankar som uppstått om att Bildt faktiskt 

döljer något.  

Kanske har det inte med Lundin Petroleum att göra. Men satsningen på tyst 

diplomati sammantaget med att Carl Bildt själv inte ens meddelar sina 

tjänstemän vad han har för sig, gör att frågorna kring det som sker är alldeles 

för många och oroande. (Ibid) 
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Bildts handlande är i fokus genom hela artikeln och den tysta diplomatin är det största 

frågetecknet i det långsamma diplomatiska arbetet. Det långsamma arbetet med 

frigivningen anses bero på händelserna som Schibbye och Persson avsett undersöka 

(oljebolagens oetiska exploatering) och de konsekvenser detta skulle leda till för 

utrikesministern. Modaliteten är låg i uttalandet då journalisten inte är helt 

övertygande utan menar snarare att denna taktik väcker misstankar. 

 I en annan artikel ifrågasätts Carl Bildts arbete återigen, denna gång av 

vänsterpartisten Hans Linde: 

Det är UD:s, och ytterst Carl Bildts, ansvar nu att hantera situationen. Men ser 

vi att det är på väg mot ett nytt Dawit Isaak-fall så är det självklart att vi 

kommer att agera även i detta fall. (Svenska Dagbladet, 2011-09-29, s.28) 

Konsekvensen ligger i fokus i denna kritik. Framställningen av ett eventuellt 

misslyckande skulle enligt vänsterpartisten innebära att oppositionen måste agera för 

att problemet ska lösas. Diskursen bygger på det tidigare misslyckandet i fallet med 

den svenska journalisten Dawit Isaak som fortfarande sitter fängslad i Etiopiens 

grannland Eritrea.  

I majoriteten av artiklarna i början ligger största fokus på Bildts uttalande om att 

Schibbye och Persson inte skulle åkt till Ogaden då UD avrått folk från att resa dit. 

Detta leder till skarp kritik mot Bildt och frågorna kring honom fortsätter att ställas. I 

Dagens Nyheter kommenterar en journalist uttalandet med att ”Det är svårt att förstå 

på annat sätt än att han antyder att de två reportrarna har sig själva att skylla.”(Dagens 

Nyheter, 2011-10-03, s.C7) och menar vidare att detta förhållningssätt mot fängslande 

journalister är ett hot mot demokratin och pressfriheten. Han menar även att det har 

blivit svårare och farligare att arbeta som journalist och att politikerna inte ser seriöst 

på problemet.  

Det betyder att inte minst Sverige behöver satsa mer på att försvara 

den oberoende nyhetsförmedlingen och tryckfriheten. Det är en hållning 

man formulerat i regeringsförklaringar och andra styrdokument… Vi begär att 

utrikesminister Carl Bildt med större tydlighet redogör vad som görs för att få 

de båda journalisterna frisläppta. (Dagens Nyheter, 2011-10-03, s.C7) 
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Sättet journalisten väljer att beskriva hotet på tyder på hög modalitet. Yrket hotas då 

journalister anser att staten inte backar journalistyrket till fullo i enlighet med vad som 

utlovats. Bildt framställs som att han inte sköter sin diplomatiska funktion, detta 

baseras på hans tidigare uttalanden, tystnad och inblandningen i Lundins styrelse.  

Dagen efter publiceras en artikel som anklagar Carl Bildt för att vara korrupt. 

Journalisten menar att svenskar är duktiga på att upptäcka politikers slarv med tv-

licensen men avfärdar teorier om korruption och folkbrott då vi medborgare inte kan 

tänka oss att en svensk politikers privata intressen skulle påverka hans utrikespolitiska 

uppdrag. ”Vi kan känna igen slarv med tv-avgiften men inte lukten av oljepengar.” 

(Dagens Nyheter, 2011-10-04, s.C7) Efter att ha presenterat sin teori om svenskars 

brister i sådana situationer går journalisten över på att skriva om partiskheten i Bildts 

arbete med Schibbye och Persson baserat på hans inblandning i Lundin Petroleum. 

Här presenteras även ett första försvar mot Bildt. En professor i internationell rätt 

svara med ”Äh” på frågan om korruption och intressekonflikt.  

Jag är ingen anhängare av konspirationsteorier, och jag tycker att det verkar 

väldigt långsökt. Jag tror att han vill lösa detta på bästa möjliga sätt oavsett 

hans tidigare position i Lundins styrelse, säger han. (Dagens Nyheter, 2011-10-

04, s.C7) 

Uttalandet presenteras med låg modalitet, svag argumentation och förkastas sedan på 

följande sätt: ”Vi må skratta åt andras konspirationsteorier. Men ärligt talat, att tro på 

oljemiljonärers opartiskhet? Det om något är ett skämt i hela världen.” (Ibid). Det 

sista påståendet stryker i princip under allt som journalisten tidigare talat om som 

”den rätta verkligheten” och bagatellisera försvaret mot Bildt. 

Efter Bildts besök i en av Svensk TV:s större talkshows, Skavlan, gick det att se ett 

tydligt exempel på intertextualitet. Både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter 

skrev den 14/10-2011 om besöket och kritiserade Bildt för sitt framträdande i showen 

och påminde oss ännu en gång om utrikesministerns tidigare kritiska uttalanden och 

handlingar. Hans kompetens ifrågasätts ännu en gång då han enligt tidningarna 

återigen undvikit att svara på frågorna rörande situationen med både de fängslade 

svenska journalisterna och hans inblandning i Lundin Petroleum. 
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4.2 Rättegången och tiden efter 

Dagen innan rättegången publicerar Svenska Dagbladet en artikel där journalisten 

berättar vad Schibbye och Persson ska åtalas för. Han talar övergripande om att de 

åkte ner till Ogaden för att granska Lundin Petroleum, att etiopiska regeringen 

förnekar uppgifter om brott mot mänskliga rättigheter och att Lundin Petroleum och 

Carl Bildt inte vill svara på frågor rörande affärerna i Ogadenområdet. Det skrivs 

även att Carl Bildt enligt uppgifter lämnade sin plats i styrelsen ungefär en månad 

innan Lundin Petroleum köpte rättigheterna att leta efter olja i Ogaden. Carl Bildt vill 

fortfarande inte svara på frågor kring Lundinverksamheten eller ställa upp i intervjuer 

som berör ämnet. 

Via mejl från sin pressekreterare skriver han: ”Jag har som princip att inte redovisa 

diskussioner som förekommit på möten i styrelser jag har suttit i. När det gäller 

frågor om styrelsearbetet måste styrelsen och/eller företagets ledning få avgöra vad 

som är offentligt.” Carl Bildts hållning i frågan möts av kritik från politiskt håll. - Jag 

tycker att man kunde gjort mer politiska uttalanden. Det är visserligen en konsulär 

fråga, men det är också en politisk fråga och jag kan tycka att Bildt borde ha snappat 

upp det, säger Désirée Pethrus, utrikespolitisk talesman för KD. (Svenska Dagbladet, 

2011-10-17, s.4) 

Det uppstår en mindre förändring i denna diskurs då modaliteten i kritiken sjunker 

efter nya uppgifter om Bildts inblandning i Lundin Petroleums affärer i Ogaden. ”Jag 

tycker att man kunde gjort mer politiska uttalanden.” (Ibid). Kritiken blir lite mer 

politisk då den kommer från Kristdemokraterna rörande Bildts politiska ageranden. I 

fallet kring hans inblandning i Lundin Petroleum är huvudfrågan nu varför han inte 

kommenterar eller uttalar sig om Lundin Petroleum, istället för den tidigare frågan om 

hans möjliga inblandning i brott mot mänskliga rättigheter.  

Efter den första rättegångsdagen ser vi den första artikeln som helt försvarar Bildt i 

frågan om hans svaga engagemang. Karin Enström (M), ordförande i utrikesutskottet 

skriver artikeln och presenterar fakta för hur regeringen faktiskt arbetar för pressfrihet 

och yttrandefrihet världen över, med vilka projekt och att Schibbye och Persson inte 

varit undantag. Bildt presenteras uteslutande positivt för första gången. 

Få svenska politiker har avsatt en så stor del av sin politiska gärning för att 

bekämpa förtryck och diktatur. Carl Bildts kamp för demokrati och 
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yttrandefrihet i Öst- och Centraleuropa är välkänt. Likaså hans 

medlingsinsatser under konflikten på Balkan på 1990-talet som ledde fram till 

Daytonavtalet. Sveriges uttalade prioritering av demokrati- och 

yttrandefrihetsfrågor i dagens utrikespolitik är också till stor del ett resultat av 

Bildts engagemang i frågan. (Svenska Dagbladet, 2011-10-20, s.5) 

Här påbörjas en diskursiv kamp och en helvändning i diskursen sker från de tidigare 

publicerade artiklarna. Uttalanden med hög modalitet görs och det refereras till Bildts 

tidigare diplomatiska arbeten där han medlat och lyckats. Vad som även tas upp är en 

annan artikel där Bildt tidigare anklagats för att ha svagt engagemang i 

frigivningsprocessen av Schibbye och Persson. Artikelförfattaren menar att 

anklagelsen är felaktig.  

Carl Bildt har, liksom UD och ambassaden i Addis Abeba arbetat intensivt för 

att stödja Johan Persson och Martin Schibbye sedan den dagen då de greps i 

juli. Press- och yttrandefrihet är ett fundament för våra svenska värderingar 

och utrikesministern har vid upprepade tillfällen krävt en omedelbar frigivning 

med hänvisning till detta och den grundläggande rätten för journalister att 

utföra sitt arbete. (Ibid) 

Fakta som nu presenteras bygger på kritiken mot Bildt och tar honom i försvar. Det 

skrivs med stark argumentation till att han är skicklig och att han vet vad han gör. 

Artikelförfattaren visar inga tveksamheter eller misstro rörande Bildt. 

Detta stöd och förtroende visade sig inte vara fullständigt från partiet och regeringens 

sida. Redan dagen efter den 21/10 kommer kritiken om Lundinaffären åter från 

tidningarna och även från partiets medlemmar. En journalist skriver att det finns gott 

om anklagelser men inte tillräckligt starka bevis mot Lundin Petroleum. ”Att 

Lundinaffären inte tar slut skadar utrikesminister Carl Bildt och därmed regeringen” 

menar journalisten. (Svenska Dagbladet, 2011-10-21, s.4). Likt tidigare ser vi att 

kritiken är av hög modalitet och utan tvivelaktigheter. Journalistens påstående skulle 

komma att visa sig stämma i nästa artikel från samma dag. Ett antal av partiets 

ordförande i olika länsförbund visar bristande förtroende och kräver förklaringar på 

hans ageranden under en kommande moderatstämma. En av ordförandena gjorde 

följande uttalande i en intervju till Svenska Dagbladet: 
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- Jag vill att han förklarar sig på stämman vad som verkligen gjorts för de två 

svenskarna. Det handlar säkert om diplomati, men här behövs också en 

ideologisk tydlighet att vi inte böjer oss för några diktaturer och att vi står upp 

för yttrandefriheten. Det skulle heller inte skada om han beskrev sin koppling 

till Lundin Petroleum. (Svenska Dagbladet, 2011-10-21. s.30, b) 

I samma artikel ges utrymme åt oppositionen att kommentera läget. 

Socialdemokraternas utrikestalesman Urban Ahlin säger följande: 

- Lundin Petroleum är ett bolag som gärna verkar i områden där det är diktatur 

och elände och man gör business med diktatorn för att utvinna naturresurser, ta 

vinsten och sticka därifrån. Det är inte så speciellt lämpligt för en svensk 

utrikesminister att ha varit med och arbetat på det sättet. (Ibid) 

Den diskursiva kampen pågår för fullt och som vi ser vänder diskursordningen på en 

dag. Först publicerades en artikel där enbart beröm gavs från en partimedlem och 

dagen efter är artiklarna återigen inriktade på den tidigare kritiken men nu även med 

delade meningar mellan Bildts egna partikollegor.  

Den 22/10-2011 ser likadan ut som dagen innan. Av två publicerade artiklar försvarar 

den första Bildt medan den andra är kritisk. I första artikeln menar journalisten att 

kritiken mot Bildt inte är begriplig och att det går att vara omoralisk utan att vara 

brottslig. 

Men efter tusentals timmars slit av yrkesskickliga journalister har Lundin Oil 

inte befunnits skyldigt till något brott i sammanhanget. En förundersökning 

pågår, vars förarbete är vagt och inte nämner Bildt, men det finns skäl att tro 

att den inte leder till åtal. (Svenska Dagbladet, 2011-10-22, s.4) 

Förra veckan avslöjades att Lundin under Bildts tid beslutat undersöka 

villkoren i Etiopien, vilket presenterades som att man bedrivit verksamhet där. 

Det är som att hävda att man varit på semester när man ringt till resebyrån och 

bett om broschyrer. (Ibid) 

Kortfattat menar journalisten att kritiken mot Bildt inte baseras på fakta eller sanning 

och att det inte går att anklaga honom för brott utan några som hels bevis. Kritiken å 

andra sidan är fortfarande inriktad på att han är en belastning för partiet och att hans 

svar, uttalanden och formuleringar är otydliga. Det refereras bland annat till 
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uttalanden från partikamraten Ulf Hedin dagen innan om att Bildt borde vara tydligare 

och att det inte skulle skada om han beskrev sin koppling till Lundin Petroleum.  

De externa kritikerna har varit många, medan däremot partikamrater och 

alliansvänner som sagt har suttit still i båten.  Men nu ser det ut som om den 

interna kritiken är på väg att vakna till liv. (Svenska Dagbladet, 2011-10-22, 

s.12) 

Journalisten menar att kritiken i sig inte handlar om att han missköter sina uppdrag på 

grund av sina oljeaffärer utan att: ”Den handlar snarare om utrikesministerns tonträff; 

som att han inte tillräckligt tydligt står upp för journalisters rätt att granska 

diktaturer.” (Ibid). Vidare anser journalisten att efter intervjuerna dagen innan ser det 

ut som att ”marken gungar” under Bildt och att han är en belastning för partiet blir allt 

tydligare. Just Bildts uttalanden, tystnad och brist på förklaringar blir centrum för det 

negativa drevet och en annan journalist hävdar att: ”Bildt smutskastade Johan och 

Martin när de som mest behövde stöd. Under den kritiska perioden, då det kan ha 

funnits en möjlighet att få loss dem, sa Bildt att de var lika prioriterade som en 

pedofil-svenne i Thailand och andra i fängsligt förvar runtom i världen”.(Svenska 

Dagbladet, 2011-10-25, s.12). De flesta av Bildts påstådda misstag kopplas nu ihop 

och kritiken handlar väldigt mycket om Bildts sätt att kommunicera. 

Efter denna tid med många artiklar och delade meningar under bara ett par dagar är 

kommande artiklar enbart inriktade på upprepningar av tidigare kritik mot Carl Bildt. 

Ingenting nytt tycks komma, tonen blir mer neutral och beskrivande av vad som hänt 

och vad som sagts. De flesta artiklar påminner om vad Bildt misstänkts och kritiserats 

för och fokus hamnar mer på Schibbye och Perssons situation. Diskursen kring Bildt 

är återigen homogen och drevet kring honom börjar sakta avta. Överlag bygger 

resterande artiklar om Bildt på Lundinaffären, de tveksamma uttalandena och hans 

möjliga egenintresse i frigivningsprocessen. 

4.3 Sammanfattning resultat före frigivningen 

Till en början var diskursen homogen. Carl Bildts första uttalanden ses som ett svek 

mot journalisterna och journalistyrket. Morgontidningarna finner och presenterar 

intressant fakta om Bildt där området Ogaden, Schibbye och Perssons uppdrag, 

Lundin Petroleum och utrikesministern kan kopplas ihop i en historia till Bildts 
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nackdel. Detta startar spekulationer som snabbt blir sanning i nyhetsrapporteringen. 

Artiklarna är till väldigt stor del övertygande och med stark modalitet i påståendena. 

De flesta journalister håller samma ton och liknande övertygelse om hur situationen 

är, det råder alltså hegemoni i diskursordningen. Fokus hamnar hela tiden på Carl 

Bildts handlingar som anses vara ett resultat av ett egenintresse och försök till att tysta 

ner skadlig information. Han framställs som olämplig att sköta det diplomatiska 

arbetet då det misstänks att han är partisk i fallet. Den kommunikativa händelsen 

skapas genom Svenska Dagbladet och Dagens Nyheters journalisters granskningar 

kring Bildts kopplingar till Lundin Petroleum, en av de ursprungliga faktorerna 

bakom Schibbyes och Perssons vistelse i Ogaden.  

Kring första rättegångsdagen och ett par dagar framåt ser vi både en ökad aktivitet i 

artikelantal och en mer delad mening i frågan om Bildt. Fortfarande är det fler kritiska 

röster, men nu börjar också de försvarande rösterna få utrymme. Det blir en 

förändring i diskursen och intertextualiteten blir högre då journalisterna allt mer 

refererar och bygger diskurserna på andra och olika texter. Försvaret bygger mer på 

kritikernas tidigare texter och diskurser för att motbevisa misstankarna genom att 

understryka brister i texterna. Kritikerna å andra sidan bygger sina diskurser på egna 

tidigare texter och källor samt på den nya kritik mot Bildt som tillkommer. En 

diskursiv kamp uppstår där kritikersidan får ta emot mycket motstånd om att bilden 

kring Bildt är alltför överdriven. Försvaret anser att inget bindande eller konkret bevis 

ligger till grund för slutsatserna och påståendena om Bildt. Kritikerna vänder sig då 

mer åt de interna problemen som Bildt ska ha orsakat inom partiet och regeringen. 

Båda sidorna argumenterar tydligt och övertygande för sin sak och ytterst sällan syns 

tveksamheter eller neutrala diskurser. Fokus i diskursen ligger mycket på 

konsekvensen av Bildts handlande då kritikersidan fokuserar på att han förlorat 

förtroende på grund av sina misstag, försvaret betonar i sin tur på att han under sin 

karriär alltid varit framgångsrik i internationella processer och att kritiken är orimlig.  

När debatten avtagit går det en lite längre tid innan det kommer fler artiklar. Dessa 

kommer då allt mindre frekvent. Diskursen återgår till att vara homogen och 

intertextualiteten blir låg. Artiklarna påminner oss om Bildt och Lundinaffären, hans 

kontroversiella uttalanden och olika citat från journalisters tidigare artiklar. Utrymmet 

i artiklarna krymper till allt mindre stycken om Bildt och modaliteten har sjunkit.  
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5 Resultat efter frigivningen 

5.1 Persson och Schibbye på väg hem  

Direkt efter frigivningen av Schibbye och Persson publicerades artiklar som beskrev 

deras resa från början till slut, hur allt började, deras mål med resan, vad som hände 

dem och även en kronologisk genomgång av utrikesdepartementet och Carl Bildts 

arbete i fallet.   

Journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson benådades igår i samband med det 

Etiopiska nyåret. Enligt uppgifter till SVT ska Etiopiens nu avlidne premiärminister 

Meles Zenawi redan i mars ha lovat utrikesminister Carl Bildt att svenskarna skulle 

släppas. (Svenska Dagbladet, 2012-09-11, s.8) 

I detta skeende är det fortfarande många frågetecken kring vad som har skett och 

vilken roll Carl Bildt har haft i frigivningsarbetet. Tonen kring Bildt är därför till en 

början förhållandevis neutral vilket tyder på att i detta skeende är rapporteringens 

modalitet väldigt neutral i beskrivningen av Bildts roll i fallet. I och med att 

förutsättningarna helt har ändrats när svenskarna nu är frisläppta hålls här en lägre ton 

och den diskursordning som tidigare rått kring fallet syns för tillfället inte till.  

I andra artiklar publicerade samma datum har historien en generellt positiv ton och 

artiklarna går mer in på själva frigivningen i sig snarare än det diplomatiska arbetet. I 

de positiva texterna beskrivs dock Carl Bildts och UD:s arbete med citat som: ”Seger 

för svensk diplomati” (Svenska Dagbladet, 2012-11-09 s.7) Och ”Än viktigare har 

dock de Svenska internationella kontakterna varit”. (Svenska Dagbladet, 2012-09-11 

s.7) 

Måndagen präglades av motstridiga besked från Addis Abeba och det kan vara klokt 

att vänta med det riktiga jublet till Persson och Schibbye har landat på svensk jord. 

Mot den bakgrunden var det rätt av utrikesminister Carl Bildt att ligga lågt med 

kommentarerna kring Persson och Schibbye… Bildts besök på den etiopiske 

premiärministerns Males Zenavis begravning nyligen var en indikation på att UD inte 

släppt uppmärksamheten på de två journalisterna. (Dagens Nyheter, 2012-09-11, s.4) 

I detta citat taget ur Dagens Nyheter går det att urskilja en grad av låg modalitet till en 

diskursordning i positiv bemärkelse. Bildts arbete beskrivs med ord som ”kan vara 

klokt”, och om ”indikationer” till huruvida hans arbete har varit lyckat. 
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Den etiopiske premiärministerns död beskrivs som en avgörande faktor för hela 

situationen kring frigivningen och de diplomatiska framstegen. Carl Bildts närvaro på 

begravningen beskrivs i flera artiklar som ett avgörande moment i det diplomatiska 

arbetet.  

Men redan hans närvaro var en diplomatiskt uttrycksfull gest, och om han avläst 

politiken rätt under sitt besök borde han återvända med blandade känslor av hopp och 

osäkerhet. (Dagens Nyheter, 2012-09-11, s.10) 

Transitiviteten i detta citat visar att fokus läggs på konsekvensen av Bildts agerande, 

hans handlande beskrivs som något som ledde till något positivt. 

Samma dag som allt detta presenterades skrevs en artikel i Dagens Nyheter som 

återkopplade till den tidigare kritiken angående Bildts arbete.  

I ett av sina första uttalanden framhöll han att UD avrått från resor till området. Ett 

uttalande som kritiserats hårt… I september kom uppgifter som orsakade en ny storm 

av kritik mot utrikesministern, Johan Persson och Martin Schibbye hade åkt till 

Etiopien bland annat för att granska hur oljebolaget Lundin Petroleum, där Carl Bildt 

tidigare varit ledamot, och hur dess dotterbolag har agerat i området. (Dagens 

Nyheter, 2012-09-11, s.10) 

Detta är ett klart tecken på intertextualitet inom diskursen som författaren av artikeln 

kopplar till Bildts tidigare anklagelser. Trasitivteten är låg då journalisten enbart 

återkopplar till tidigare texter utan att komma med några egna slutsatser. Vad som 

dock kan urskiljas är starten på en diskursiv kamp då hon uppmanar läsarna till att 

inte glömma dem tidigare anklagelserna mot Bildt. Detta är en återkommande faktor 

som även omnämns i ett fåtal andra artiklar som publiceras senare där rapporteringen 

bara är beskrivande. Bildt och hans arbete bedöms som lyckat men än så länge vill 

tidningarna inte glömma de tidigare anklagelserna helt. Det positiva som presenteras i 

samband med dessa artiklar är ett tecken på en diskursiv förändring. 

5.2 Bildts arbete i fokus 

Den ovanstående första dagen visade sig till största del fokusera på att presentera 

själva händelserna som varit. Rapporteringen andra dagen när det var klart att 

Schibbye och Persson var fria, kom många frågor att besvaras. Rapporteringen lade 

då generellt större fokus på de bakomliggande faktorerna till frigivningen. 
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Bildt har helt uppenbart varit djupt engagerad i fallet under vintern och våren. Men 

hans första kommentar förra sommaren var att UD avrått från resor till Ogaden. Som 

om Johan och Martin var turister. (Svenska Dagbladet, 2012-09-12, s.5) 

Bara i detta citat i sig kan vi urskilja den diskursiva kampen som råder, hegemoni 

råder inte i diskursordningen då det refereras till tidigare anklagelser. Dock försöker 

författaren med detta citat översläta den tidigare kritiken med uttryck som ”helt 

uppenbart” vilket tyder på hög modalitet och framställer Bildt i en bättre dager än 

tidigare.  

Att göra Carl Bildt personligt ansvarig för att påföljden blev elva år är att tillskriva 

honom större inflytande över den etiopiska rättsprocessen än vad han rimligtvis har 

(Dagens Nyheter, 2012-09-15, s.4) 

I denna artikel som gick närmare in på den tidigare rättegången beskrevs Bildts 

ageranden som avgörande för Schibbye och Perssons framtid. Vi ser här även 

exempel på hur Bildt tas i försvar från de tidigare anklagelserna. I citatet ovan nämns 

det hur Bildt tidigare gavs ett stort ansvar, vilket journalisten nu menar var överdrivet. 

Samma dag som ovanstående citat är hämtade ifrån presenterades även ett urval av 

Carl Bildts egna tweets. Tweets som gick igenom hans arbete under den period som 

svenskarna satt fängslade samt viktiga datum och händelser under fallet. Då tweetsen 

är hans egna ord framställs han även här ur en vinkel som är fördelaktig för honom. 

Efter dessa publiceringar var det förhållandevis tyst kring Bildt med endast enstaka 

benämningar här och där utan några egentliga påståenden, tills detta som vi 

presenterar nedan publicerades. Detta ser vi som ett startskott till en mer kritisk 

inriktning på den tidigare negativa diskursordningen om Bildt.     

Och det som gör mig så full av respekt är att de fortsätter att göra samma sak denna 

första medievecka hemma i Sverige. De blir inte det omgivningen vill att de ska bli. 

Nej, säger de, de tänker inte säga något om vad Carl Bildt gjort och inte gjort innan 

de undersökt hur utrikesministern agerat. (Dagens Nyheter, 2012-09-20, s.12) 

I detta citat antyder journalisten att dennes kollegor är ute efter de negativa aspekterna 

av Bildts arbete snarare än att vänta in hela historien. Journalisten kritiserar den 

tidigare diskursordningen och menar att kritiken mot Bildt och de tidigare 
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anklagelserna ofta saknade grund. Skribenten beskriver Schibbye och Persson som 

sympatiska personer som inte ansluter sig till den tidigare kritiken utan vill vänta med 

kommentarer om Bildt när de vet bättre hur han har agerat. Journalisten menar här på 

att det har funnits förväntningar på att en diskursordning likt den tidigare skulle råda 

men att det är positivt att utfallet inte blev på det viset. Fokuset ligger enligt 

journalisten på att berätta sanningen.  

5.3 Morgontidningarnas självkritik  

Det råder en förändring i diskursordningen om Bildt. Tidningarna börjar nu alltmer 

inrikta sig på sin egen rapportering under hela fallets gång. De börjar reflektera över 

sin egen roll i framställningen av Bildt, huruvida de diskurser som tidigare rått 

överrensstämmer med vad de nu anser sig veta. Morgontidningarna refererar till vad 

som sagts om Bildt i detta fall i olika tv-program som SVT debatt och en 

intertextualitet inom diskursen rörande drevet har alltså satts igång. 

Den ena berättelsen handlar om hur medierna har reagerat, de andra handlar om vad 

regeringen, UD och inte minst departementschefen – Carl Bildt- gjort. I det andra 

fallet finns det inte mer att göra än att tro eller misstro på de uppgifter som nu lämnas. 

(Dagens Nyheter, 2012-09-21, s.12) 

I denna artikel som Dagens Nyheter publicerade den 21/09-2012 ställs hela den 

tidigare diskursordningen till svars. Det som det tidigare rått hegemoni om ifrågasätts 

nu. I detta citat understryker journalisten att det som tidigare publicerats har haft 

bristande trovärdighet och att informationen byggt på tvivelaktiga källor. Hela citatet 

bygger på tidigare påståenden. Intertextualiteten är hög och även en hög grad av 

interdiskursivitet syns. Modaliteten i detta citat är annorlunda och betydligt lägre än 

när morgontidningarna började diskutera Bildts ageranden före frigivningen. 

Carl Bildt sade att UD avrått från resor till Ogaden och att området är farligt. Det har 

av många och så frekvent tolkats som att Carl Bildt säger att de två journalisterna får 

skylla sig själva. Kanske menade Bildt att journalisterna fick skylla sig själva, eller 

kanske menade han att det är farligt i regionen. (Dagens Nyheter, 2012-09-21, s. 12)  

I samband med detta citat nämner skribenten ett av de tidigare huvudargumenten mot 

Bildt ur en annan synvinkel, modaliteten i påståendet är här väldigt lågt. Bildts 

agerande ”kanske” kan förklaras på det ena eller andra sättet. Detta är ett tydligt 
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exempel på hög interdiskursivitet. Här diskuteras det om en tidigare hårt fastslagen 

diskurs kring ett visst fall som det nu råder mer delade meningar om. Vidare i samma 

artikel ställer hon andra journalister till svars för vad som tidigare presenterats mot 

Bildt. 

Sanna Linderborg har i egenskap som kulturchef slagit fast att Carl Bildt bär en ”del 

av ansvaret för folkrättsbrott i Sudan”. Det kanske han gör. Frågan är bara: Hur vet 

hon det? (Dagens Nyheter, 2012-09-21, s. 12) 

Journalisten avfärdar inte de gamla anklagelserna mot Bildt, men gör det tidigare 

citatets modalitet mycket lägre genom att öppna upp för tankar som kan gå åt andra 

håll.  

5.4 Sammanfattning resultat efter frigivningen 

Bildt var under en lång tid under hård press, anklagelser, kritik, och avslöjanden som 

fyllde spaltmeter efter spaltmeter. Under månaderna före frigivningen var 

rapporteringen om Bildt ganska stillastående, men han skulle återigen få en stor roll i 

de svenska morgontidningarna i samband med frigivningen. Denna gång kom 

rapporteringen att präglas utifrån andra synvinklar. 

I artiklarna efter frigivningen visade det sig att allt inte var lika självklart som det 

tidigare verkat vara. Rapporteringen som kom att prägla historien efter Schibbye och 

Perssons frigivning visade sig vara väldigt komplicerad. Många faktorer, vinklar och 

berättelser fanns kvar att gå igenom när svenskarna var hemma och 

morgontidningarna kunde se på fallet i sin helhet.  

När beskedet kom att Schibbye och Persson skulle bli fria fanns det redan en klar 

diskursordning som rådde kring Bildt men rapporteringen kring händelsen var till en 

början inriktad på det positiva, att de var fria. I denna våg av rapportering kunde vi se 

att diskursen kring Bildt var på väg åt ett nytt håll. 

Det vi först och främst kan säga om diskursen efter frigivningen är att transitiviteten 

är ett av de mest centrala begreppen för att se hur den nya diskursordningen skapas då 

stor del av rapporteringen efter frigivningen utgår ifrån att de tidigare frågorna nu 

kunde förklaras. Då Schibbye och Persson nu var fria, sker det till en början en 

sammanfattning av hela händelsen och dess förlopp. Själva frigivningen blir den 
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slutgiltiga konsekvensen på Bildts arbete och det är här störst fokus läggs i den nya 

diskursordningen.  

En stor del av rapporteringen kring Bildt byggdes och förklarades utifrån hans 

tidigare anklagelser, alltså intertextualitet. Det som skrevs var till en början väldigt 

positivt, vi kunde då se en helt ny diskursordning ta form men efter någon dag trädde 

andra journalister fram, som inte hade glömt de tidigare anklagelserna. Det refereras 

till dagspressens och även andra mediers hyllningar till Bildt, men att vi påminns om 

det tidigare leder till skapande av en diskursiv kamp.   

Synen på Bildt bygger alltså till en viss del på interdiskursivitet. Många menar att 

Bildt har gjort ett bra jobb och att hans tidigare anklagelser var för hårda medan vissa 

andra hade svårare att glömma. I den diskursiva kampen kunde vi dock se att de som 

går emot Bildt har en väldigt låg modalitet i sina uttalanden. Detta tyder vi som att 

motsättningen i den diskursiva kampen är väldigt låg i den nya diskursordningen 

kring Carl Bildt. 
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6 Analys  

I denna del analyserar vi resultatet utifrån de medielogiska infallsvinklarna. Detta 

görs genom att först gå igenom resultatet från tiden före frigivningen och sedan 

resultatet från tiden efter frigivningen. Kapitlet avslutas med att vi sammanfattar båda 

faserna av fallet och vidare diskuterar de analyserade resultaten. 

6.1 Analys av resultat före frigivning 

Personifiering 

Fokus ligger konstant på Carl Bildt men sammanhanget och händelserna som han 

kopplas till varierar i perioder. Till en början ser vi att det är uttalandet om UD:s 

avrådan att besöka området som är ett viktigt tema och blir starten för de händelser 

Bildt kopplas samman med. Det är från början av rapporteringen fram till rättegången 

som de mer negativa händelserna kopplas till diskursen om Bildt. All kritik som kan 

knytas samman med Bildt i fallet kring Schibbye och Persson är prioriterat i 

rapporteringen och får störst utrymme. En liten invändning sker efter rättegången då 

vissa (en minoritet) av artiklarna faktiskt fokuserar på diplomatin och Bildts arbete 

kring Schibbye och Persson ur ett mer konkret perspektiv. Dessa röster försöker 

enbart hålla sig till Bildts arbetsuppgifter och inte som de starkare rösterna som 

inriktar sig på skandalerna. Personifieringen i slutfasen av resultatet före frigivningen 

är i princip återkopplingar till vad han kritiserats och misstänkts för sedan fängslandet 

av journalisterna. 

Överdrifter och dramatik 

Under hela processen pågår det en överdrift och dramatisering kring Carl Bildts 

handlingar. Exempel som vi ser är uttalandet som handlade om att UD avråder alla 

svenskar från resor till farliga platser. Tidningarna beskrev som ”ett slag” mot 

Schibbye och Persson och en ovilja av Bildt att kämpa för deras rätt. Detta eskalerade 

till överdrifter där det började skrivas om att Bildt menade att de får skylla sig själva 

och att de är ”lika prioriterade som svenska pedofiler i utländska fängelser”. Andra 

överdrifter och dramatisering av information är Bildts roll i Lundinstyrelsen. En 

journalist skriver att drevet om hans inblandning i elände och folkmord kring oljan i 

Ogaden gick igång då Bildt satt i styrelsen under den tid då företaget undersökte 

området. Detta menade han är som att säga ”att man varit på semester om man ringt 
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till ett resebolag och frågat efter broschyrer”. Då inga bevis fanns och då han inte ens 

var en del i utredningen menar journalisten att kritiken är orättfärdig och överdriven. 

Det påstods även i ett flertal artiklar att Bildt är emot yttrandefriheten och 

tryckfriheten vilket också innebär att utrikesministern är emot grundlagen. Denna 

överdrift baserades på hans tystnad och kommentarer kring hela händelsen. Detta 

uppstod även teorier om en medieägandekonspiration som menade att högern äger 

tidningarna och att oppositionen kritiseras mycket hårdare vid skandaler. Det 

saknades konkreta grunder och bevis för de flesta påståendena och tidningarna 

överdrev vissa historier utan bevis eller källor för sina uttalanden. 

Negativitet 

Genom hela morgontidningarnas bevakning under tiden före frigivningen har de 

negativa händelserna en central roll i artiklarna. Dessa nämns och ligger konstant kvar 

och påminner oss om vad som skrivits och rapporterats om Bildt. Under första tiden 

när det råder hegemoni beskrivs den negativa kritiken som en sanning och att all fakta 

är självklar. Det är modaliteten som ger denna bild och all negativitet förstärks genom 

att morgontidningarna argumenterar och presenterar dessa anklagelser och misstankar 

som om dessa var obestridliga. Vi ser att journalisterna sällan presenterar nya bevis 

utan förstärker enbart de olika negativa bilderna och anklagelserna samt kommer med 

fler och fler påståenden, så att skandalen blir större. Ett exempel på en sådan 

förstärkning är ett uttalande från en partikollega som sa att det vore bra om Bildt 

förklarade sin roll i Lundin Petroleum. Detta startade ett skriveri om att Bildt tappar 

förtroende och blir kritiserad av sina egna kollegor. Detta presenterades som starten 

på en större spridning av kritik och misstro som var väldigt negativt inriktad. 

Skandal och sensation 

Som vi beskriver i teorin kan skandal och sensation liknas med negativitet. Alla dessa 

anklagelser om olika brott tar upp mycket plats och diskuteras mer i artiklarna än 

själva situationen som Schibbye och Persson befinner sig i. Under och efter 

rättegångstiden får skandalerna och sensationen lite mer utrymme då detta debatteras 

kraftigt. Både den kritiska sidan och försvaret fokuserar på att belysa skandalerna och 

sensationerna i sina artiklar. Kritikerna skriver exempelvis att Lundin Petroleum 

gärna verkar i områden där det är diktatur och elände för att göra affärer med 

diktatorn om att utvinna naturresurser, göra vinst och sedan lämna platsen när arbetet 
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är klart. ”Det är inte så speciellt lämpligt för en svensk utrikesminister att ha varit 

med och arbetat på det sättet” är vad en kritiker menar och detta presenteras som ett 

avslöjande som gjorts och något som är sant. Försvararna menar att Lundin Petroleum 

inte visat sig skyldiga till brott och att i förundersökningen som pågår nämns inte ens 

Bildts namn. Dessa typer av skandaler tar upp mycket mer plats än själva händelsen 

som den kopplas till, det vill säga Schibbye och Perssons rättegång, domslutet och 

arbetet kring deras frigivning. Vi ser överlag att under tiden före frigivning kopplas 

Bildt till den största delen samman med skandalerna kring honom. 

Personer är betydelsefulla för samhällsutvecklingen 

Det vi ser här är att Carl Bildt som känd svensk politiker och nu utrikesminister 

bevakas hårt av morgontidningarna. Det är extra intressant då tidningarna kan koppla 

honom till skandaler rörande de två fängslade journalisterna och området där de 

greps. Vidare talar, nämner och citerar morgontidningarna andra viktiga personer som 

politiker från oppositionen, kollegor från regering och SVT-profilen Fredrik Skavlans 

program. Likt Carl Bildt själv är även dessa personer betydelsefulla och det blir på så 

vis intressant för morgontidningarna att nämna dem i sammanhanget eller höra deras 

åsikter i frågan. 

Kommersialism 

Under tiden före frigivningen verkar det vara negativiteten och skandalerna kring 

Bildt som är det intressanta för morgontidningarna. Fokus på honom som en allmän 

och viktig person i återkommande skandaler gör det intressant för läsarna att följa 

rapporteringen. I början kommer det nya och ”fräscha” anklagelser, uppgifter och 

misstankar med jämna mellanrum så att intresset kring Bildt väcks gång på gång och 

gör att hela historian blir en följetång. Även när den diskursiva kampen börjar mellan 

Bildts försvarare och kritiker är det ett konstant spel mellan sidorna. Vi ser mönstret 

att de positiva och negativa artiklarna hamnar efter varandra i rapporteringen och 

fokus i texterna går djupt in på Bildt. 

Avslöjande journalistik och kritik 

Som utrikesminister och ansvarig för utrikesdepartementet ser vi att Bildt får ta 

kritiken för utrikesdepartementets uttalanden, ageranden och arbetet med diplomatin 

för frigivningen av Schibbye och Persson. Oftast när UD nämns i olika sammanhang 

lägger morgontidningarna till begrepp som ”och främst Carl Bildt” eller ”och ytters 
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Carl Bildt”. Det är han som ska styra det diplomatiska arbetet och då blir det honom 

all vikt läggs på. 

6.2 Analys efter frigivningen 

Personifiering 

Generellt har Bildt fortfarande den huvudsakliga rollen i rapporteringen. Till en 

början handlade artiklarna mest om själva frigivningen. Bildt nämndes enbart i 

kortare stycken där varken hans anklagelser eller hans insats bedömdes på något 

särskilt sätt. Den stora händelsen att Schibbye och Persson var fria tog iväg fokus från 

hans tidigare centrala roll i rapporteringen kring fallet. Några dagar efter hamnade han 

återigen i stor fokus då han i och med den positiva stämningen som då rådde genom 

hela rapporteringen hamnade i nytt ljus. Diskursordningen kring Bildt vände och han 

hamnade återigen i morgontidningarnas rapportering, en personifiering i positiv 

bemärkelse startar.   

Överdrifter och dramatik  

”Seger för svensk diplomati” är exempel på ett citat som publicerades efter 

svenskarnas frigivning vilket är starka ord som användes för att väcka intresse för 

fallet. Än så länge är all rapportering kring Bildt generellt åt det positivare hållet. I 

den diskursiva kampen under perioden senare, där många frågetecken fortfarande 

fanns, där modaliteten kring Bildts arbete hålls på en lägre nivå var det då mindre 

exempel på detta. I kritiken mot vad som tidigare presenterats om Bildt blev 

tidningarna själva hårt anklagade. Här kunde vi även se exempel på detta fenomen där 

det rent intertextuellt återkopplas till de gamla anklagelserna och fokuseras på det 

värsta, vilket i detta läge spelade mindre roll för beskrivningen av Bildt i stort då 

morgontidningarna fokuserade på sin egen roll i vad som rapporterats om honom. 

Diskussion om vad som sagts och inte sagts och hur morgontidningarna själva 

beskrivit situationen tar hela den nuvarande bilden av Bildt från sitt sammanhang.  

Negativitet 

Mycket av det negativa som under denna period presenteras är generellt negativt 

riktat mot den tidigare negativa diskursen om Bildt. I de positiva artiklarna används 

även en typ av negativitet som i sin dubbla bemärkning framställer Bildt på ett 

positivt sätt. De negativa inslagen har en central del men sätter hela rapporteringen i 
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en ny diskursordning. Under den diskursiva kampen, som gick lite vid sidan av 

rapporteringen efter frigivningen var modaliteten här väldigt låg att tydliga exempel 

inte går att ta ut. Att mycket av skriverierna bygger på de tidigare anklagelserna gör 

att artiklarna ofta bygger på negativitet. Modaliteten i det negativa som skrivs om 

Bildt är nu inte lika hög som under fallet före frigivningen. Detta gör att det generella 

intrycket av Bildt mindre negativt.  

Skandal och sensation 

Hela historien bygger på ett sätt enbart på skandaler och sensationer. Rent 

intertextuellt berör de flesta artiklar samma ämnen men på olika vis, med olika mängd 

av modalitet och annan transitivitet. Vi kan på ett sätt säga att den diskursiva kampen 

består till ena delen av skandal och den andra delen beskriver sensation. De positiva 

rösterna lyfter fram Bildts arbete som sensationellt, medan de kritiska rösterna ofta 

refererar till de gamla skandalerna. I den nya diskursordningen letar alltså 

morgontidningarna efter nya avslöjanden. Ett exempel återigen då det under slutfasen 

av skriverierna, där de tidigare anklagelserna mot Bildt vänds mot tidningarna själva 

blir det en skandal hur morgontidningarna och andra medier tidigare har behandlat 

honom. Då frigivningsarbetet egentligen är över finns det under denna period fler 

röster som kan beskriva historien i sin helhet, vilket generellt ger en mer nyanserad 

bild än under tiden Schibbye och Persson satt fängslade. Den mer nyanserade bilden 

som råder efter frigivningen och dess låga modalitet visar tecken på att 

morgontidningarna tar avstånd från de tidigare skandalerna som presenterats.  

Personer är viktiga för samhällsutvecklingen  

Detta går hand i hand med mycket av det som nämnts tidigare och kommer nämnas 

senare. Det märks tydliga tecken på hur Carl Bildts och UD:s roll har varit en 

avgörande faktor för fallet och hur hans närvarande under olika faser har haft 

påverkan på utkomsten av situationen. Många frågor ställs kring hans olika 

ageranden, men att han var betydelsefull i själva rättsprocessen råder det inga tvivel 

om.  

Kommersialism 

Kommersialismen kan i vårt fall tolkas som ett sätt att få läsaren att stanna till och 

vilja läsa just de artiklar som skrivs om Bildt. Detta görs oftast via intertextualitet och 

interdiskursivitet genom att få läsaren att känna igen sig och på så vis engagera sig. 
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Att ha de gamla anklagelserna som utgångspunkt i det som skrivs blir alltså ett 

effektivt sätt att få folk att fortsätta läsa just dessa artiklar. Oavsett vad som skrivs i 

artiklarna vet folk vad Bildt stod anklagad för vid det här laget, och detta kan ses som 

ett grepp till att fortsatt få läsare kring denna rapportering. 

Avslöjande journalistik och kritik 

Det presenteras inte särskilt många avslöjanden i och med att det som skrivs ofta 

diskuterar de gamla anklagelserna.  Det vi kan se är dock att sättet som de tidigare 

avslöjandena beskrivs på håller mycket lägre ton. 

6.3 Sammanfattning 

Vår undersökning berör i stort många utav dessa teoretiska begrepp. Själva 

personifieringen är på ett sätt hela idén med arbetet men det vi såg med att analysera 

dessa begrepp är att även om Bildt alltid är i fokus (då det är just han vi undersöker) 

sätts han i fokus på olika sätt.  

Tittar vi på nyhetsstereotyper utifrån utrymmet vad som presenteras och hur det 

presenteras ser vi att vid tiden före frigivningen prioriterades överlag negativiteten, 

skandalerna och den avslöjande journalistiken. Dessa var starka fram till tiden då 

artikelantalet började bli färre i antal och den diskursiva kampen stannade till. De 

negativa händelserna kring Bildt var konstant det dominerande i artiklarna och 

kritiken mot honom hördes tydligast. En bild av att han är olämplig, oärlig och 

oengagerad målades upp utifrån alla dessa avslöjanden och det hamnade ofta väldigt 

långt utanför temat frigivningen av Schibbye och Persson. Kommersialismen visar sig 

starkast till en början fram till rättegångstiden då alla ”nya” nyheter om Bildt kommer 

en efter en och då är det oftast bara skandaler som presenteras. Detta förändras runt 

rättegångstiden då morgontidningarna inte kommer med något nytt utan de försöker 

snarare hålla intresset vid liv genom upprepningar och personlig kritik mot Bildt. 

Överdrifterna och dramatiken visar sig också under den inledande perioden medan 

den avtar i slutet där det inte längre fokuseras lika mycket på anklagelserna. Dessa 

spelade en mycket stark roll i skandalerna och negativiteten där morgontidningarna 

utifrån tolkningar av Bildts uttalanden och informationen om hans affärsliv skapade 

ett drev som placerade Schibbye och Persson i skugga i rapporteringen. I många fall 

utgick tolkningarna av Bildts uttalanden från anklagelser som i sin tur skapade nya 

anklagelser som till exempel korruption och försök att dölja känslig information. Alla 
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dessa anklagelser och kritik övergår i slutet av tiden före frigivningen mer mot en 

upprepning och markering om vad som skett. Genom den låga modaliteten kan vi se 

att rapporteringen fokuserar mest på personifiering. Bildt nämndes i sammanhanget 

då det skrevs om Schibbye och Persson men i ljuset utifrån kritiken mot honom.  

Kortfattat kan vi säga att nyhetsstereotypen i fallet före frigivningen är: ”en känd 

viktig person i en skandalomsusad och negativ miljö”. Det som får plats i 

nyhetsutrymmet och som prioriteras som det viktiga nyheterna är de avslöjanden och 

den personliga nyhetsrapporteringen om Bildt. De viktiga händelserna tycks vara de 

misstankar och tolkningar som görs om honom. Morgontidningarna skapar en 

rapportering med fokus som i många fall verka gå efter ”ingen rök utan eld-principen” 

men utan att ge större uppmaning till allmänheten att exempelvis kräva hans avgång. 

Vi ser det som att de misstänksamma nyheterna tycks vara de stereotypa och ligga 

allmänhetens intresse men utan att riktigt ta det vidare och komma till punkt. 

Då Schibbye och Persson friades låg det stora fokuset på dem två. Morgonpressen 

lade mindre fokus på Bildt i och med att det sensationella i historien var att 

svenskarna äntligen fick komma hem. I denna fas då Schibbye och Persson stod i 

fokus var beskrivningen av händelsen positiv, och de få meningar som berörde Bildt 

hamnade då under samma ljus. Bildt får alltså positivt stöd i rapporteringen när det är 

sensationerna som tar plats, i och med detta hamnar Bildt på så vis under en annan 

nyhetsstereotyp. Positiva röster angående Bildt fanns även innan frigivningen men nu 

när frågorna kring Bildt kunde besvaras fick dessa röster större genomslag. 

Nyhetsstereotyper handlar om inlärda preferenser och det går tydligt att se hur en stor 

del av de positiva åsikterna får större inflytande i debatten om Bildt. Modaliteten 

sänks och nyhetsstereotypen kring Bildt blir alltmer nyanserad med tiden.      

Ett av mediernas styrfält (ideologin) handlar om vad journalisternas föreställningar 

om vilka nyheter publiken bör ha, här utgår de ifrån ideologiska värden om vad som 

är rätt eller bra för publiken att veta. I den debatterade bild som råder mellan den 

tidigare kritiken och den nya diskursordningen ser vi klart och tydligt exempel på hur 

morgontidningarna vill ge den ”rätta” bilden. Under perioden då morgontidningarna 

kritiserar sin egen roll i framställningen av Bildt såg vi tecken på detta.  De ämnen 

som de rådde delade meningar i hamnade på ett sätt i skymundan vid sensationer och 

avslöjanden. Det rådande positiva klimatet får genomslag i flera aspekter av fallet. 
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Det finns en positivism som ställer sig i kontrast mot det negativa. De negativa 

påståendena om Bildt ifrågasätts då inga konkreta bevis till vad som påstås om honom 

läggs fram. Det är utifrån detta som den tidigare negativa diskursen nu kritiseras.   

Nyhetsstereotyper utgår ifrån författarens och läsarens preferenser, det är på det viset 

vi kan se hur det periodvis finns olika röster kring Bildt då vissa har svårare att 

glömma under samma tid vissa andra har en positivare bild av Bildt. Denna process 

som pågår kan vara ett exempel på överdrifter och dramatik där rapporteringen 

fokuserar på frågor som inte går att besvara, utan berör huruvida vissa spekulationer 

stämmer eller inte.  Ett sätt att skapa en mediedramaturgi där det finns två läger men 

där innehållet inte presenterar något nytt. Bildts insats beskrivs som lyckad nu när det 

finns fasta resultat och nyhetsstereotypen och diskursordningen kring honom är enig 

om att han har varit viktig och gjort ett framgångsrikt arbete. 

I slutfasen av de publicerade artiklarna ser vi hur morgontidningarna angriper sig 

själva vilket är ett tecken på negativitet. Morgontidningarnas ageranden får största 

fokus i diskursen och även om inte Bildt direkt hyllas hamnar han i en position där 

han beskrivs som ett offer. Beskrivningen av Bildt visar här ett tecken på hans roll 

som en viktig person för samhällsutvecklingen då den tidigare kritiken mot honom 

som enskild yrkesman beskrivs som överdriven. Det presenterades även en mer 

fullständig bild av Bildt då fler röster fick ta plats i beskrivningen av honom. 
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7 Avslutande diskussion 

Syftet med undersökningen är att identifiera morgontidningarnas diskurs om Carl 

Bildt i de olika faserna av rapporteringen kring de fängslade svenskarna journalisterna 

Martin Schibbye och Johan Persson. Vi ville urskilja vad som skrevs om Bildt när 

Schibbye och Persson satt fängslade och även vad som skrevs efter att de släpptes fria 

för att se om det fanns någon förändring i diskursen mellan dessa två faser. Som 

delsyfte vill vi granska och diskutera de resultat vi kommer fram till i 

diskursanalysen. 

I vårt kapitel tidigare forskning presenterade vi Jesper Strömbäcks teorier kring att 

medierna inte presenterar människor utifrån deras egentliga handlingar utan efter hur 

”mediedramaturgiskt sårbara” de är. Detta citat kan vi säga är ett uppslag till en del av 

vår frågeställning och en väg till förklaringen av vår problemformulering.  

I närmandet av våra frågeställningar märkte vi snabbt ett mönster redan vid den 

empiriska insamlingen. Svarta rubriker kontra ljusare, men hur skiljde sig diskurserna 

om Bildt i dessa artiklar egentligen åt? Genom den kritiska diskursanalysen och de 

medielogiska teorierna började sökandet av svar på våra frågeställningar.  

Det empiriska materialet gick vi igenom kronologiskt och det första som 

uppmärksammade var den mängd av anklagelser som presenterades kontinuerligt. 

Anklagelser om han ens var lämpad som utrikesminister, hans inblandning i Lundin 

Petroleum och hans bristande engagemang var till en början det som skapade 

diskursen om Bildt. Att Bildt var hårt angripen var det ingen fråga om, drevet i sig var 

ett faktum och överensstämde i denna fas med det som vi från början 

uppmärksammade innan vi började undersökningen. Mediedramaturgin och 

nyhetsstereotypen var skapad och det var tydligt att morgontidningarna hade valt en 

rapporteringe att gå efter. Ett citat som vi efter ett tag märkte skulle bli en följetång 

hela arbetet igenom var Bildts citat kring huruvida lämpligt det var för Schibbye och 

Persson att åka ned till Etiopien överhuvudtaget. Detta citat kom att skapa två sidor 

inom rapporteringen och kom att tolkas på olika sätt i diskursordningen.  

Att det fanns en tydlig diskurs som rådde kring Bildt var klart, men vi såg att det 

också fanns ett visst motstånd kring det hela. Det var ett komplicerat fall där många 

fick komma till tals. Ville morgontidningarna skapa en rättvisare bild och vara mer av 
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en opartisk aktör? Eller är det en del av skapandet av skandaler och sensationer och 

ett sätt att skapa mer dramatik i fallet för att väcka större intresse? Frågan är omöjlig 

att svara på, men det vi kunde urskilja var början till en diskursiv kamp. 

Under rättegången och tiden efter fortsatte diskussionen på liknande sätt. Bildts 

uttalanden och tidigare inblandningar stod i fokus. Även under denna period fanns det 

andra röster som menade att anklagelserna var oberättigade. Hela situationen kom 

senare till att avta och rapporteringen blev under denna tid förhållandevis neutral.  

Den rådande bilden av Bildt i fallet före frigivningen kan sammanfattas som en lång 

historia präglad av skandaler och sensationer. Under den tidigaste fasen av 

rapporteringen upplevde vi det nästan som att tidningarna samlade på nya skandaler 

och vinklar på dessa för att kunna publicera dem med jämna mellanrum. Ett knep som 

möjligen användes för att hålla rapporteringen flytande genom att skapa en följetång. 

Överdrifter och dramatik stod i fokus och Bildt fick allt som oftast stå i centrum för 

det inträffade. Även fast det fanns röster som höll diskussionen igång hade de 

negativa rösterna en majoritet och var de som överröstade alla som hade andra åsikter. 

Det riktigt intressanta i rapporteringen startade när svenskarna friades. Som sagt fanns 

det även under rapporteringen före frigivningen röster som försvarade Bildt, dessa 

röster låg dock i skymundan och presenterades ur ett underlägesperspektiv. De åsikter 

som visade sig i rapporteringen efter frigivningen byggde till stor del på tidigare 

åsikter, men sättet de presenterades på visade sig bli annorlunda. Det hela startade 

med en positiv rapportering över svenskarnas frihet, i denna rapportering var 

huvudpersoner Schibbye och Persson, snarare än Bildt. Dessa texter var positivt 

laddade och diskursen om Bildt fick nu ett nytt uttryck. Även fast mycket av det som 

skrevs byggde på tidigare texter så var stämningen och åsikterna annorlunda. 

Argumentationen kring situationen kan även i detta fall kopplas till att 

morgontidningarna ville ge en rättfärdig bild av situationen, en rapportering utifrån 

vad Kent Asp skulle beskriva som ett av mediernas styrfält, precis som fallet före 

frigivningen, fast med andra åsikter som bas. Även i detta fall ser vi att rapporteringen 

inte är helt homogen. Diskurserna grundar sig mycket på de tidigare anklagelserna 

men det negativa som presenteras hamnar nu i den situation som de positiva rösterna 

var i under rapporteringen av fallet före frigivningen.  
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Nyhetsstereotyper bygger på inlärda mönster hos läsarna, sådant som vi människor 

kan relatera till. Bildt hamnade i fokus i detta fall. Även fast diskursen vände fanns 

det alltid två sidor inom rapporteringen. I och med att det alltid fanns en viss splittring 

fanns det under hela perioden olika nyhetsstereotyper. Vad som kom att prägla 

diskursen var vilken stereotyp som fick störst genomslag. Men varför vände 

diskursen? Var det för att morgontidningarna fick se situationen i sin helhet, att de såg 

sitt eget agerande i retrospekt eller helt enkelt att de tidigare anklagelserna mot Bildt 

förläts när Schibbye och Persson var hemma? Kanske var det så att den 

nyhetsstereotypen som fick mest genomslag också hjälpte till att skapa den mest 

dominerande diskursen om Bildt? Utifrån våra medielogiska teorier kunde vi se 

exempel på nästan varje begrepp vi undersökte, fast i olika ljus. Det vi märkte var att 

rapporteringen till stor grad baserade sig på det dramatiska, skandalösa eller 

sensationella knep som kanske används för att skapa en dramaturgi kring fallet som 

kan hjälpa morgontidningarna att fånga läsarnas uppmärksamhet och sedan även 

behålla den.  

Bildt hävdade att han använde sig av tyst diplomati i frigivningsarbetet av Schibbye 

och Persson. Mycket lite kring arbetet med frigivningen läckte ut vilket ledde till att 

det var enkelt att angripa Bildt och påstå att han hade bristande engagemang som 

sedan eskalerade till olika påhopp. Efteråt fanns det dock mer att utgå ifrån, 

svenskarna var hemma och Bildt hade lyckats.  I och med detta blev det svårare för 

journalister att gå vidare i samma rapportering och då var de kanske tvungna att hitta 

nya tillvägagångssätt för att hålla dramaturgin uppe. Att berömma hans insats var ett 

sätt att rapportera, men att även kritisera de tidigare anklagelserna blev det nya sättet 

att beskriva hela rapporteringen om Bildt.  

Ur en synvinkel utifrån Kent Asps teorier om mediernas styrfält kan vi se tecken på 

att morgontidningarna har en viss självrannsakan i slutet av hela historian. Att vara 

saklig och opartisk är vad han menar att medierna och i vårt fall morgontidningarna 

utgår ifrån, att berätta vad som är ”rätt och riktigt” för sina läsare. Morgontidningarna 

har som alla stora mediekanaler en stor makt i sin roll som opinionsbildare. Vi kan 

fråga oss om det spelar någon större roll att börja med rannsakningen efter att hela 

situationen avtagit. Frågan om huruvida morgontidningarna bör granska sig själva 

handlar i detta fall om när de bör göra en sådan granskning. Detta specifika fall fick 
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ett lyckligt slut då Bildt lyckades få hem svenskarna och morgontidningarna fick då 

rätta sig efter detta. Detta drev kring Bildt är ett specifikt fall, men är medierna i stort 

lika benägna att skapa en rättvis bild i drev som inte får en vändpunkt?  

Ett problem med det vi uppmärksammat i morgontidningarnas rapportering i detta fall 

är att det känns som att de skandaler som publicerats och hur Bildt presenterats är 

drastiskt publicerade utan verifiering om det stämmer eller inte. Även om det enbart 

är misstankar eller sådant som understryket information som kan kopplas till fallet så 

skapas och cirkulerar en bild och historia som allvarligt kan skada, och i detta fall 

skadar utrikesministern och regeringen. Det kan hända att förtroendet minskar för den 

folkvalde utan att denne på något sätt är skyldig, en negativ bild och ”image” skapas 

kring personen och som i Bildts fall blev det internt problematiskt med många 

partikamrater som började tvivla och ifrågasätta honom.  

Mediedrev kan i vissa fall ses som ett hot mot demokratin. Om olika medier 

överdriver händelser och historier kan påfrestningen bli för hård och den utpekade 

kan då avgå eller dra sig tillbaka av olika skäl fast den bakomliggande händelsen inte 

varit sann eller allvarlig. Som när Håkan Juholt fick avgå från sin post som 

partiordförande för Socialdemokraterna. Även om det i detta fall visade sig att denna 

historia var sann så hade mediernas tryck en stor inverkan på den slutgiltiga 

konsekvensen då Juholt till slut fick avgå mot sin vilja. Kan det faktum att 

informationsflödet är större, nyhetstillgången lättare och nyhetsuppdateringarna 

snabbare vara en orsak till att kriterierna för vad som är redo att publiceras sjunker om 

de olika medierna vill hålla oss konstant uppdaterade och vara först med att ge oss 

senaste nytt? Det är viktigt att nyhetsproducenter men även vi som konsumenter är 

noga i våra tolkningar av nyhetskontexter och kritiskt granskar vad som rapporteras. 

En helt oskyldig person kan betecknas som skyldig i allmänhetens ögon om 

tidningarna ovarsamt omskrivit personen i skandalomsusade och negativa miljöer. 

Etiskt kan detta arbetssätt brista och det som vi sett i denna undersökning ger oss 

belägg till att tycka att Bildt i många lägen blev orättvist omskriven då hans namn i 

början till största del omskrevs negativt där han pressades hårt. Efteråt ser vi en period 

då tidningar reflekterar över sitt agerande och inser att de överdrivit, men om Bildt 

skulle misslyckas i uppdraget skulle rapporteringen ändrats på samma sätt? Skulle 

Bildt fortfarande vara utrikesminister? Hade folket krävt hans avgång?  
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7.1 Slutsats 

När tidningarna i första fasen under tiden Schibbye och Persson satt fängslade inte 

hade insikt i hur det diplomatiska arbetet fortskred, letade de och tog fram all möjlig 

fakta som kunde förklara eller relatera till fallet. Situationen bjöd helt enkelt 

morgontidningarna till att driva frågan efter den negativa och skandalfyllda 

rapporteringen då morgontidningarna varken hade andra förklaringar eller 

information om den tysta diplomatin som Carl Bildt förespråkade. När det sedan 

visade sig att detta inte blev ett nytt ”Dawit Isaak-fall” som vissa oroade sig för, 

visade det sig att anklagelserna sakta tappade stöd och att Schibbye och Perssons 

frihet då blev en seger för svensk diplomati. Att morgontidningarna sedan ändrade 

tonen i rapporteringen och började ifrågasätta sitt agerande visar att tidningarna själva 

tänkte igenom och insåg att de hade gått lite för hårt mot Bildt. 

Den dominerande diskursen som morgontidningarna framställde före frigivningen var 

att mycket inte stämde kring Bildt. Den konstanta upprepningen av misstänksamma 

handlingar och tvivelaktiga affärer blev som en verklighet och förväntningarna av vad 

som skulle komma i de följande artiklarna blev mer och mer associerat med 

negativitet och skandaler. Eftersom att skandalerna dominerade rapporteringen under 

tiden fram till frigivningen gick det inte att missa när berömmen och hyllningarna 

startade när frigivningen var ett faktum och diplomatin visat sig vara framgångsrik. 

Den självriktade kritiken mot rapporteringen var ett starkt tillägg på skapandet av den 

nya diskursen om Bildt. 

Det vi såg var alltså en rapportering och en diskurs som vände när väl konkret fakta 

fanns. En nyhetsstereotyp skapades där morgontidningarna (om vi utgår ifrån 

medielogiken) ansåg att avslöjanden av skandaler kring en viktig samhällsprofil förde 

en nyhetsprofil och rapportering som befolkningen både vill och borde ha.  

Det vi kan konstatera utifrån vår undersökning är att morgontidningarnas 

dominerande diskurs om Bildt före frigivningen var väldigt negativ kontra positiv och 

även självkritisk mot den tidigare diskursen efter att svenskarna frigavs. Vi tycker att 

morgontidningarna inte var konsekventa nog i denna rapportering. De letade hela 

tiden efter nya skandaler och sensationer om Bildt som tog rapporteringen om 

Schibbye och Persson ur fokus. Det visade sig sedan att mycket av de tidigare 
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anklagelserna var svåra att verifiera vilket ledde till att morgontidningarna i slutet fick 

stå till svars för sina tidigare påståenden.  

Vi kan fråga oss vad som egentligen var ”rätt och riktigt” eller ”bra och nyttigt” i 

denna rapportering. Det handlar trots allt om vår folkvalda minister så det ligger i 

allmänhetens intresse, men frågan om saklighet och opartiskhet kan ifrågasättas då 

morgontidningarna oförsiktigt och kanske omedvetet driver en kampanj som 

övergripande är full av negativitet mot personen Carl Bildt. Det som går att fråga sig 

är hur morgontidningarna själva ser på sin rapportering och dess trovärdighet över tid 

då detta exempel tyder på att en diskurs kan vända så pass enkelt. 

7.2 Framtida forskning 

Just detta fall med Carl Bildt och drevet kring honom skulle kunna studeras på många 

olika sätt och ur olika vinklar. En av tankarna vi fick var att det går att undersöka 

händelsen ur Carl Bildts och utrikesdepartementets perspektiv genom att studera deras 

hantering av krisen utifrån teorier kring kriskommunikation. Alltså titta på hur de 

uttalade sig i nyhetsmedierna och på vilket sätt de besvarade misstankar och 

anklagelser i intervjuer och framträdanden i olika mediekanaler. Detta skulle kunna 

innefatta allt från sociala medier och bloggar till de klassiska nyhetsmedierna TV, 

radio och tidningar. Förutom denna händelse går det alternativt att titta på andra 

liknande fall som berör viktiga personer i samhället som exempelvis Håkan Juholts 

krishantering av mediedrevet kring den ekonomiska skandalen som senare ledde till 

hans avgång som partiledare för socialdemokraterna.  

En annan idé kan vara att undersöka olika mediers bevakning och hantering av 

känslig information kring offentliga personer. Allt från kända personer inom 

nöjesbranschen och idrottsprofiler till folkvalda politiker och vad nyhetsmedierna 

publicerar om dessa utan att riktigt verifiera och kontrollera hur mycket och om 

informationen stämmer. Detta kan göras utifrån medieetiska perspektiv där det kan 

studeras vilka kriterier exempelvis tabloidpressen har för att publicera en nyhet eller 

jämföra olika typer av nyhetsmedier och deras etiska utgångspunkter.  

I och med att informationsspridningen och nyhetsåtkomsten är tillgänglig på allt fler 

kanaler och plattformar har vi idag en ofantlig mängd och möjlighet att ta del av 

nyheter snabbt vart vi än befinner oss. När vi gjorde sökningen av det empiriska 
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materialet fick vi träffar från väldigt många tidningar och i olika former som 

webbartiklar, e-upplagor av tidningar, blogginlägg, tweets, facebooklänkar etc. Det vi 

senare kom att tänka på var att det går att undersöka hur vi uppfattar skandaler och 

negativa nyheter i olika medier. Exempelvis skulle det kunna göras i form av en 

kvantitativ jämförande studie av negativa och positiva artiklar i ett mediedrev och 

sedan se hur personer i fokusgrupper eller enkätundersökningar uppfattar hela drevet 

och den utpekade personen i fråga utifrån de nyheter vi tar del av. Är informationen 

sann och verifierad eller är det mediernas spekulationer och hur ser mottagandet av 

detta ut? Ser vi och upptäcker vi när medierna inte har riktig information och när 

argumenten är svaga, eller bygger vi vår bild utifrån negativa spekulationer kring ett 

fall eller person genom mediers språkbruk eller löpsedlar? 
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Att bilda sig en bild av Bildt kan vara svårt…  

Särskilt när det blåser kring honom. Bilden som presenteras kan skifta från 

artikel till artikel och från dag till dag och man vet inte riktigt hur man ska ta 

ställning. Vad som är sant och vad som är falskt är svårt att veta och vi kommer 

alla ihåg de anklagelser han fick utstå kring arbetet med journalisterna 

Schibbye och Persson. 

Kring stora nyheter hopar sig ofta stora mängder av olika röster som vill komma till 

tals. Dreven kring våra svenska politiker har under de senaste åren nästan avlöst 

varandra. Håkan Juholt-fallet är något som ligger färskt i minnet för oss flesta då han 

under året 2011 fick utså en rad av anklagelser som senare ledde till hans avgång. 

Medierna bär ett demokratiskt ansvar att rapportera kring våra folkvalda politiker, 

men hur konsekventa är de egentligen?  

2011 åkte journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson ned till Etiopien för att 

skriva en historia kring situationen i ökenområdet Ogaden. De tog sig dit på olovligt 

sätt och blev då gripna och fängslade. Bildt kopplades in och detta skulle bli början på 

en långdragen följetång. Korruption och folkmord för oljepengar var det som skulle 

komma att färga tidningarnas rubriker svarta under tiden de satt fängslade. 

Journalisterna kom tack och lov hem till slut, men vad hände då?  

Två studenter på Uppsala Universitet uppmärksammade under hösten 2012 att vår 

tidigare hårt utsatte utrikesminister fick nytt fokus i medierna i stort efter de svenska 

journalisternas frigivning. De beslöt sig därför att undersöka detta närmare. Genom en 

kritisk diskursanalys granskades Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter för att se 

hur den egentliga bilden av Bildt kom att se ut när Schibbye och Persson blev fria. De 

sedan tidigare så mörka rubrikerna byttes fort ut mot slagord som ”seger för svensk 

diplomati” och frågan som ställs är då vad dessa morgontidningar egentligen inriktar 

sig på? Var rapporteringen kring Bildt inriktat på att ge det svenska folket sanningen 

bakom utrikesministern, eller handlar rapporteringen om att hitta skandaler och 

sensationer?  

/ Aleksandar Stamenkovic & Alfred Dahlin 

 


